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Ajattelin taas kirjoitella teille! Olen käynyt tämän vuoden puolella Pietarissa kaksi kertaa,
helmikuussa ja sitten kesäkuussa.
TALVIMATKA
Helmikuun matka oli vain kolme päivää kestävä, mutta matkan aikana minulle tuli peräti kolme
tilaisuutta puhua ihmisille. Teimme matkan 14-16.02.14 helmikuussa. Pietariin perjantai iltana
saavuttuamme menimme Andrei Murukovin kotiin ja veimme samalla heidän Mirotvores
seurakunnalle tarkoitettua humanitaari avustusta heille. Heidän pastorinsa Igor Smirnov oli myös
siellä ja minä sain taas antaa Igorin välityksellä Caritas Russian lahjan heidän seurakunnalleen. Teet
juotuamme ja siinä hetken aikaa tarinoituamme matkamme jatkui Timurovskajan asunnolle
yöpuuhiin.
Tuli lauantai aamu. Menimme ensitöiksemme Gerasimovien perheeseen ja veimme heille
humanitaariavustusta ja siinä jonkin aikaa juteltuamme jatkoimme taas matkaa. Seuraava
kohteemme oli Nadiezda poikakoti. Pidin siellä puheen ja kerroin kuinka Jumala on minua auttanut
elämässäni. Pojat kuuntelivat kiinnostuneina ja sain olla jälleen kiitollisena Jumalalle
mielenkiinnosta. Sitten suuntasimme Masha tyttökotiin. Masha kodissa Andrei Murukov piti
puheen ja minä sain vielä rukoilla lopuksi. Tytöt olivat kosketettuja ja Jumala oli taas ollut meidän
kanssa.
Sitten sunnuntai aamuna menimme Novij Urozai srk: n tilaisuuteen. Pidin lyhyen puheen, jonka
Kira Salminen tulkkasi. Kerroin miten Jumala on minua kouluttanut elämäni aikana. Kokouksen
lopuksi joimme vielä teet ja sitten oli edessä kotimatka. Meille kotimatka oli pidempi kuin muille,
sillä kokouksesta suuntasimme kohti Suomen rajaa ja kotimaata. Matka jatkui ja sain nauttia
leppoisesta matkasta aina kotiportille saakka ja reissu oli taas heitetty.
KESÄMATKA
Tein toisen matkani Pietariin 06–13.06.14 kesäkuussa. Perjantaina minua tultiin hakemaan jo
tutuksitulleella tavalla ihan kotiportilta asti. Matkasimme Viipurin kautta Pietariin, jonne
saavuimme alkuillasta. Veimme humanitaariavustusta Andrei Murukoville, jotka pakkasimme hänen
autoonsa edelleen kuljetettavaksi seurakuntaan. He jakavat ne sitten tarvitseville. Aikamme
tarinoituamme me suomalaiset lähdimme sitten Timurovskajalle nukkuma puuhiin.
Lauantai aamulla lähdimme taas liikkeelle. Kävimme Gerasimovien perheessä avustusten kanssa
kuten tavallista. Aikamme juteltuamme lähdimme seuraavaan kohteeseen , joka oli Mirotvores
seurakunta. .Nautimme heidän karismaattisesta kokoustyylistään ja minä annoin Caritas Russian
lahjan heidän seurakunnalleen ja Pastori Pavelin narkomaanikodile. Minulla on ajatus, että Jumala
vielä avaa minulle Mirotvoresin ja Pastori Pavelin seurakunnat minulle saarnapaikoiksi.

Sitten saavuimme Masha tyttökotiin. Osa ryhmästämme keskusteli tyttöjen kanssa Suomessa
pidettävästä lastenleiristä, jonne tytötkin olivat tulossa. Sitten Andrei Murukovi piti puheen ja sen
jälkeen minä vielä puhuin vähän. Koska, jos Jumala suo, minä olen aloittamassa uutta työmuotoa,
jossa pitäisi tulla toimeen venäjän kielellä. Ryhmän johtajamme sanoi minulle, että Taisto puhuukin
sitten venäjäksi. Jumala auttoi minua ja sain puhuttua n.10-15 minuuttia venäjäksi. Sitten
kiiruhdimme kohti majapaikkaamme ja lauantai oli siinä.
Sunnuntai aamuna ryhmä läksi Suomeen.Minä jäin kuitenkin asuntoomme ja jatkoin työtäni
Pietarissa. Olin nyt siis ensimmäistä kertaa Timurovskajan asunnossamme omineni. Huoneistossa
oli myös kaksi muuta, jotka olivat vuokralla siellä. Sunnuntai aamuna minä kävin katsastamassa
reitin lähimmälle metrolle elikä Grazdanski prospektille. Sunnuntai meni siinä kaupassa käyden ja
lepäillessä.
Maanantaina kävin sitten Grazdanskilla trakujen kanssa evankelioimassa ja tuli trakujen lisäksi
myös yksi evankeliointi keskustelu. Minua vähän turhauttaa kun näemme työn tuloksia niin kovin
harvoin. Venäjällä työskentelyni aikana olen saanut johdattaa kolme ihmistä uskon tielle elikä he
ovat tehneet ratkaisun kadulla. Oli myös aikoinaan pelastusarmeijan katulähetyskokous, jossa
saarnasin.Siellä useampi antoi itsensä Herralle.
Tiistaina aamulla tapasin monien kommellusten jälkeen sitten viimein Sergei Razovin
Timurovskajan asunnossa. Hän johtaa Novaja Zizn elikä Uusi elämä järjestön työtä Pietarissa. He
ovat erikoistuneet perustamaan narkomaanien hoitokoteja. Heillä on Gingiseppin kaupungin lähellä
viron rajalla kaksi isoa kuntoutuskeskusta, joissa on useampi sata ihmistä. Heidän työnsä on
laajentunut jo koko Venäjän alueelle ja jopa Yhdysvaltoihin saakka. . Heillä on n. 40 hoitoyksikköä
ympäri Venäjää. He ovat kehittäneet oman kuntoutusohjelmansa, jossa on aluksi ½ vuotta kestävä
jakso ja sitten vielä toinen jatkokurssi ½ vuotta.
Olen kokenut johdatusta ja kutsua mennä mukaan heidän työhönsä. En tarkalleen vielä tiedä
minkälaista työ olisi. Ehkä evankeliointityötä kadulla ja huumekämpissä taikka jollain tavalla
mukana olemista kuntoutustyössä. Tästä kaikesta juttelin Sergei Razovin kanssa. Hän kysyi, että
haluaisinko tehdä työtä Pietarissa johon vastasin myöntävästi. Hän sanoi, että Ihan etelä-Pietarisa
olisi illalla klo.21.00hengellinen kokous eräässä huoneistossa. Meidän piti tavata metro Bolsevikov
in edessä klo.21.00. Häntä ei kuulunut. Sensijaan tuli jotain muuta … !Seuraavien illan ja yön
aikana minut testattiin tulevia tehtäviä varten. En kuitenkaan halua kertoa yksityiskohtia. Tätä
kirjoittaessani en vielä tiedä, onko minut hyväksytty heidän porukkaansa. Olin eräässä asiassa
vähän hätäinen kanssakäymisessä heidän kanssaan, ja vaistoan, että he edelleen testaavat osaanko
myös tarpeentullen odottaa. Sieltä ei ole tullut myöskään kielteistä vastausta, joten odotan
toiveikkaana.
Keskiviikko meni siinä lepäillessä ja kaupassa käydessä. Torstaina minä kävin vielä viimeisen
kerran sen matkan aikana Grazdanskin metrolla trakujen ja evankeliumin kanssa. Viikon aikana tuli
jaettua useampikin traktaatti ja tuli kaksi evankeliointikeskustelua.
Perjantaiaamuksi klo.05.30 taksi oli tilattu jo edellisenä iltana. Ajettiin halki aamuisen Pietarin
pohjoisesta etelä-Pietariin. Hotelli Pulkovskajan edestä lähti bussi kohti Haminaa. Iltapäivällä olin
taas täällä tutussa Haminassa ja matka oli tehty.
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HUOM!
Jos haluatte saada jatkossa lähetyskirjeen kentältä kaksi kertaa vuodessa sähköpostitse, niin
ilmoittakaa teidän sähköposti osoitteenne Caritas Russian kotisivuilla olevan lomakkeen (kohdassa
yhteystiedot) kautta.
Muuten lähetän paperisen version kuten tähänkin asti.
Mission Association Caritas Russian kotisivut: www.caritasrussia.fi

Jos Jumala avaa uuden työn, johon olen pyrkimässä, niin rukousapu on enemmän kuin tarpeen!
Olen siinä työssä täydellisesti Jumalan antaman viisauden ja rohkeuden varassa !
Mutta kun meillä on Kaikkivaltias Jumala turvanamme, niin voimme olla vaarojenkin keskellä
aivan rauhallisia ja luottaa Herraamme Jeesukseen!
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