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On tullut taas aika kirjoitaa teille. Olen käynyt Venäjällä kaksi kertaa tämän vuoden puolella.
Ensimmäinen matka oli talvella helmikuussa ja tämä viimeisin nyt kesäkuussa.
TALVIMATKA
Tein matkan Pietarin työhön 15 – 23.02.13 helmikuussa Matkasimme normaalien
tullimuodollisuuksien jälkeen taas Venäjän puolella. Saavuimme Viipuriin iltapäivällä ja postitimme
Taas kirjeitä ja paketteja vangeille ympäri Venäjää Viipurin postista. Kävimme myös syömässä, joka
oli taas minulle praktiikkaa elikä käytännön harjoitusta Venäjän kieleen.
Saavuimme Pietariin illalla ja menimme tapaamaan erästä ystäväämme, jonka luona nautimme
illallista Venäläisen menun mukaan. Lopuksi matkasimme Timurovskajan asunnolle ja päivä oli
siinä.
Heräsimme lauantai aamuun ja aloitimme taas uudet seikkailut. Kävimme Gerasimovien perheessä
vierailulla ja veimme heille humanitaariavustusta. He ovat uusia uskovia. Heillä itselläänkin on
taloudellisia vaikeuksia, mutta siitä huolimatta he auttavat kodittomia heidän tarpeissaan. Ovathan
Sergei ja Natasha itsekin entisiä kodittomia.
Sitten suuntasimme Igor Smirnovin ”Mirotvorets” seurakuntaan. Olimme kokouksessa ja nautimme
heidän vauhdikkaasta kokoustyylistään korealaisittain. Tälläkin kertaa sain lahjoittaa Caritas
Russian lahjan Pastori Pavelin narkomaanikeskukselle ja Igor Smirnovin Mirotvorets
seurakunnalle.
Kävimme myös Katulasten tyttökodissa ”Masha”-kodissa. Siellä vietettiin tyttöjen syntymäpäivä
juhlia, joten emme pitäneet tilaisuutta. Olimme juhlissa vieraina muitten tapaan.
Meillä oli auton takaosassa suuri määrä avustustarvikkeita. Jaoimme osan siitä Mirotvorets srk:n
varastoon heidän humanitaarityönsä tarpeisiin. Lauantain työt oli tehty.
Sunnuntai aamuna olimme Pastori Aleksein ”Novij Uroshai”- srk:n kokouksessa.
Sitten oli majapaikan vaihto ja ryhmä heitti minut siinä ohimennen Pargolovoon majoitukseen
Pavelin luokse.
Tuli maanantai aamu. Lähdin tuolle jo tutuksitulleelle Metro Prosvecenialle. Jaoin trakuja
maanantaina. tiistaina ja keskiviikkona. Tiistaina tuli yksi ”Evankeliointi elämäntapana”keskustelu. Elikä sain kertoa evankeliumin systemaattisesti jäsenneltyna kokonaisuutena, joka on
aivan erinomainen apu henkilökohtaiseen evankeliointiin. Tapasin myös kaksi jo uskossa olevaa
henkilöä, jotka kannustivat jatkamaan työtä.
Loppuviikon pidin vapaata ja ostelin tulijaisia ja lauantaina matkustin taas tänne kotosuomeen.

KESÄMATKA
Kesäkuussa 14 -16.06.13 tein taas matkan Pietarin työhön. Tälläkertaa oli vain viikonlopun kestävä
matka.
Normaalien kuvioiden jälkeen Suomen ja Venäjän Tulleissa sekä Viipurissa käynnin jälkeen
saavuimme jälleen tuohon tarunhohtoiseen metropoliin, joka kätkee sisäänsä miljoonia erilaisia
ihmiskohtaloita.
Veimme avustusta lähiaikoina avattavalle naisten kristilliselle asuntolalle mm. Mikroaalto uunin ja
pesukoneen heidän tarpeisiinsa. Juuri muuta emme perjantaina kerittykään. Menimme asunnolle ja
lepäämään.
Lauantaina poikkesimme Gerasimoveilla ja veimme heille avustusta. Sen jälkeen menimme taas
Mirotvorets seurakuntaan kokoukseen ja minä sain antaa tälläkin kertaa Caritas Russian lahjan
Mirotvorets seurakuntaan ja Pavelin narkomaanikeskukselle. Tapasimme kokouksen jälkeen
kadulla afrikasta tulleita uskovia, jotka opiskelevat Pietarissa sotilasakatemiasa sotilaslääketiedettä.
Sain siinä kerrata vähän englannin ja Venäjän taitojani.
Sunnuntai aamuna menimme Korealaisen Mirotvorets seurakunnan tytärseurakunnan kokoukseen
muutamakymmen kilometriä pohjoispietarista (metro Prosvecenia) Suomeen päin. Seurakunta oli
vasta pari vuotta vanha ja siinä oli jäseniä n. 50. Myös minä sain puheenvuoron ja todistin
elämästäni ja annoin heille Sanan paikan , jonka Jumala oli minulle antanut tilaisuutta varten.
(Matt.3:2)
Välittömästi meidän puheenvuorojemme jälkeen meidät ohjattiin ruokapöytään, jossa saimme
syödäksemme ennen raskasta kotimatkaa Suomeen.
Jo perjantaina automme jarrut olivat reistailleet. Lauantaina kuljimme yleisillä kulkuvälineillä,
koska meillä ei ollut keskusta ajotaitoista kuskia ja kun jarrut eivät olleet ihan kunnossa.
Sunnuntaina vierailemassamme seurakunnassa pastori katsoi jarruja ja laittoi lisää jarrunestettä.
Ilmeisesti siinä oli mennyt jarruihin ilmaa ja ne eivät toimineet kunnolla. Mutta pääsimme kaikki
kuitenkin turvallisesti kotia ja matka oli tehty. Kiitos Herralle!!
Muita tilaisuuksia, jotka voi mainita ovat olleet pitämäni Raamattutunnit kevään aikana omassa koti
seurakunnassani (Haminan Helluntai srk).Tilaisuudet käsittelivät Israelin yhtenäisen
kuningaskunnan kuninkaita: Saulia, Daavidia ja Salomoa. Yksi Raamattutunti kustakin kuninkaasta.
Myöskin Karhulan Helluntai srk:ssa minulla oli Caritas Russia lähetyskokous seurakunnan naisten
piirin vieraana 29.04.13 Huhtikuussa.
Hengellisenä opetuksena kirjoitan vielä seuraavaa: Malakia 3:18
”Ja te näette jälleen, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä, sen välillä, joka palvelee
Jumalaa, ja sen, joka ei häntä palvele.”
Jo muinaisina tuomarien aikoina Israelin kansa lankesi tekemään syntiä Jumalaa kohtaan ollen
Jumalalle uskoton. Israel sai siitä aina rangaistuksensa kun naapurikansat tulivat ja ryöstivät ja
murhasivat Israelilaisia. Mutta niin usein, kun Israelilaiset katuivat ja tekivät parannusta Jumalansa
edessä, niin jumala armahti kansaansa. Jumala lähetti Israeliin tuomareita yhdistämään maan ja
tekemään siitä vahvan, joka karkoitti naapurikansojen hyökkäykset.

Me elämme nykyään erilaisessa maailmassa, kun Israelin tuomarit. On kuitenkin paljon
yhtäläisyyksiäkin muinaisiin aikoihin verrattuna. Edellä oleva Malakian jae pitää paikkaansa
tänäkin päivänä.
Jos palvelemme Jumalaa kaikesta mielestämme ja kaikesta sydämestämme saamme huomata, että
Jumalan siunauksen virrat vuotavat ylitsemme. Tämä ei tarkoita sitä etteikö meillä kuitenkin olisi
vaikeuksia elämässä. On kuitenkin kaksi eri asiaa ottaa vaikeudet vastaan yksin tai tukeutuen
meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Jumala sallii joskus koetuksiakin meidän elämäämme
kasvattaaksemme ja ohjataksemme meitä oikeaan suuntaan. Kultakin tulessa puhdistetaan ja siitä
poistuvat kaikki epäpuhtaudet ja kuona-aineet. Muistakaamme myöskin suuresti vanhurskasta
Jobia. Jumala salli Jobille suuria koetuksia ja kasvatti häntä Isän kädellä. Lopuksi kuitenkin Jobilla
oli kaikkea, omaisuutta ja läheisiä ihmisiä kaksin verroin enemmän kun aikaisemmin. Hän
kuitenkin oppi nöyryyttä ja pitkämielisyyttä ja vahvistamaan kutsumustaan.
Niin se on myös meidän elämässämme. Jos roikumme kiinni Jumalan kädessä, niin Hän ei meitä
jätä. Saamme päinvastoin huomata, että me elämme yltäkylläistä elämää kristuksessa. Koska vaikka
Jumala sallii meille koetuksia, niin viimekädessä Hänellä on halu siunata meitä kuitenkin.
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