MISSION ASSOCIATION.
CARITAS RUSSIA R.Y.
LÄHETYS- JA RUKOUSKIRJE 1/09 16.07.09
TAISTO PITKÄNEN

On taas tullut aika kirjoittaa vähän kuulumisia. Työ Venäjällä jatkuu, vaikka vuodenvaihteessa
näyttikin vaikeammalta. Saimme kuitenkin toimitettua kaikki vaadittavat paperit Pietarin alueen
vankilaviranomaisille. Portit ovat auki toistaiseksi.
HELMIKUUN MATKA
Olen käynyt Venäjällä tämän vuoden puolella helmi, huhti ja kesäkuussa.
Helmikuun matka oli 20-27.02.09 Pietarin vankiloihin ja kaduille. Matka alkoi odotetusti, elikä
minut noudettiin kotiportilta. Matkasimme Pietariin ja saavuttuamme tuohon miljoonien tarinoiden
metropoliin majoituimme Timurovskajan asunnolle. Sitten lähdimme liikkeelle ja veimme eräälle
naiselle Kelton kirkolle avustuksena mikroaaltouunin. Ennen asunnolle menoa kävimme vielä
Kollontai-kadun asunnottomien miesten asuntolassa vierailulla. Poikia oli paikalla kuusi henkeä.
Vaihdoimme kuulumisia siinä tsajun juonnin lomassa ja saimme kuulla, että viranomaiset vaativat
uuden palo-oven (varauloskäynti) rakentamista ja aikaa on muutama päivä tai muuten asuntola
menee asumiskieltoon ja toiminta pitää lopettaa. Kuin ihmeen kaupalla saimme tarvittavan summan
rahaa, että saimme ostettua tarvittavat rakennustarpeet. Pojilla itsellään oli sen verran timpurin
vikaa, että uusi ovi syntyi ajoissa. Saimme huokaista helpotuksesta. Vaara oli ohi ja asuntolan
toiminta sai jatkua.
Lauantaiaamulla vierailimme Kazan vankisairaalassa. Saimme käydä niin naisten kuin miestenkin
puolella. Pidimme tilaisuuden naisten puolella ja kuulijoita oli siinä 30 henkeä. Rukouspalveluun
tuli noin kymmenen naista, joista kaksi halusi tehdä uskonratkaisun. Rukoilimme heidän puolestaan
ja toivotimme heidät tervetulleeksi Jumalan perheeseen. Täytyy vain toivoa ja rukoilla, että he
kestävät uskossaan. Kazassa kun ei ole vankilaseurakuntaa. Elikä he ovat ihan vierailijoiden
varassa. Sitten menimme miesten puolelle. Kuulijoita oli noin 20 miestä. Useimmat meistä puhuivat
ja niin tuli myös minun vuoroni. Puhuin Matteus 8:23-27 pohjalta siitä, että miten Jeesus auttaa
hädässä, kuten myrskyn tyynnyttäminen kyseisessä Raamatun kohdassa. Miehet kuuntelivat
hievahtamattakaan, ettei mikään sana menisi ohi. Sitten puheiden jälkeen saimme taas palvella heitä
rukouksessa. Heitä tuli rukoiltavaksi noin viisi miestä ja Jumala oli meidän kanssamme.
Kävimme välillä syömässä ja sitten suuntasimme Sadovnikovien suurperheen luokse. Siellä oli äiti
ja lapset paikalla. Veimme heille avustusta ja vaihdoimme kuulumisia ja meidän
musiikkievankelistamme Sergei laulatti lapsia ja kaikilla oli hauskaa. Lopuksi vielä rukoilimme
hieman. Ja sitten menimme asunnolle lepäämään.
Sunnuntaiaamulla meidän piti olla klo.10.00 Metallostroin vankilassa. Miehiä tuli tilaisuuteen noin
20 henkeä. Pidimme kokouksen ja useimmat meistä puhuivat. Sitten minä sain tilaisuuden kertoa
Herrastani heille. Puhuin samasta Matteus 8:23-27 kohdasta kuin edellisessäkin vankilassa. Miehet
olivat todella kiinnostuneita sanomastamme. Lopuksi saimme jälleen rukoilla muutamien
halukkaiden kanssa.
Sitten idäntyön porukka vei minut taas Pargalovoon, seuraavaan majoituspaikkaan.

Maanantaina minulla oli viisumini rekisteröinti, joka suoritettiin Hotelli Ozerkissa. Maanantaina
myös Jaoin trakuja Ozerkin metrolla. Tuli kolme hyvää keskustelua evankeliumista. Jumala kehotti
myös antamaan 50 ruplaa eräälle kadunkulkijalle hänen tarpeisiinsa. On valtavaa, kun saa kertoa
siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän kaikkien puolesta ristillä sekä nähdä, että tämä totuus oikein
kirkastuu näille kadun kulkijoille. Se on Jumalan kertakaikkista armoa meitä syntisiä kohtaan.
Mutta Kristuksessa me olemme puhtaat ja valmiita Herramme eteen.
Tiistaina olin myös Ozerkilla katuevankeliointia tekemässä. Keskiviikkona vaihdoin paikkaa ja olin
Prospekt prosvecenian metrolla evankeliumin kanssa. Jälleen tuli yksi keskusteluhetki Jeesuksesta.
Pidin vähän vapaata ja sitten perjantaina matkustin jälleen takaisin tänne kotosuomeen.
MATKA HUHTIKUUSSA
Huhtikuussa 17-25.04.09 oli jälleen matka tuonne Idän ihmemaahan. Matkasimme tuttuun tapaan
Torfjanovkan (eli Vaalimaan) tullin kautta ja ei ollut mitään ongelmia vaan kaikki sujui hyvin.
Saavuimme Pietariin iltapäivällä ja totuttelimme jälleen miljoonakaupungin sykkeeseen. Kaupan
kautta asunnolle ja syömään. Illalla kävimme vielä tapaamassa Kollontai–kadun asuntolan poikia.
Joimme tsajut ja vaihdoimme kuulumisia puolin ja toisin. Saimme myös nähdä uuden palo-oven,
minkä pojat olivat rakentaneet ja se oli hyvä. Kiitos Herralle!
Lauantaiaamulla meillä oli audienssi Kazan vankisairaalaan. Pidimme ensin tilaisuuden naisten
puolella ja sitten menimme miesten puolelle. Puhuin miesten puolella siitä, että mitä Jeesus on
tehnyt puolestamme ristillä sekä Hänen ylösnousemuksestaan. Molemmissa tilaisuuksissa oli läsnä
noin 20 henkeä ja muutamat tulivat rukouspalveluun. Vankilareissun jälkeen kävimme vähän
katselemassa nähtävyyksiä, kun oli aikaa. Vierailimme kuuluisassa Iisakin kirkossa ja olihan siellä
paljon nähtävää ja ihmeteltävää. Sitten menimme Inkerin kirkon pääkirkkoon elikä Marian kirkkoon
kirkkokonserttia kuuntelemaan. Esiintyjiä oli Pietarista, Moskovasta ja jopa Suomesta asti.
Illalla kävimme vielä Sadovnikovien perhettä tapaamassa. Siinä jutellessa ja meidän
musiikkievankelistamme Sergein lapsia laulattaessa aika meni kuin siivillä.
Sunnuntaiaamulla meillä oli taas vuorossa Metallostroin vankila. Miehiä oli siinä parikymmentä ja
rukouspalveluun tuli noin viisi miestä. Puhuin samasta aiheesta kuin edellisessäkin vankilassa.
Sen jälkeen minut vietiin taas Pargalovoon uuteen majoitukseen.
Maanantaina ja tiistaina jaoin trakuja Prosvecenian sekä Ozerkin metroilla ja keskiviikkona
Prosvecenialla tuli kaksi keskusteluakin. Tapasin keskiviikkona myös Prosvecenialla idän
uskontoihin kuuluvan ”Hare krisnan” edustajan, joka jakoi heidän oppeihinsa kuuluvaa
kirjallisuutta. Viisumin rekisteröinninkin sain kuntoon keskiviikkona, vaikka paperit oli viety jo
maanantaina.
Pidin vähän vapaata ja ostelin tuliaisia Suomeen ja sitten lauantaina matkustin taas bussilla
Suomeen. Taas oli reissu heitetty.

MATKA KESÄKUUSSA
Tein matkan Pietarin katutyöhön 21-26.06.09 kesäkuussa. Sunnuntaipäivä meni matkustaessa.
Heti maanantaina laitoin taas viisumin rekisteröinnin vireille sekä tein tuttua katutyötä Prosvecenian
metrolla. Tuli kolme keskustelua ja eräälle mummolle annoin 100 ruplaa, kun hän pyysi apua ja
koin, että Jumala siunasi sen pyynnön.
Tiistaina olin taas Prosvecenian metrolla ja tällä kertaa tuli kaksi keskustelua Jeesuksesta ja siitä,
mitä hän on tehnyt meidän puolestamme ristillä.
Keskiviikkona sain viisumini rekisteröinnin suoritettua loppuun ja samalla katuja kulkiessani
Ozerkin metron lähellä jaoin tämän reissun viimeiset trakut.
Sitten lepäsin vähän ja perjantaina matkustin bussilla takaisin Suomeen. Matka oli taas tehty!

RUKOUSAIHEITA
- Autokuskimme ja ryhmänjohtajamme Jukka Järven parantuminen tuberkuloosi tartunnasta.
Tuberkuloosi on erittäin yleistä venäjän vankiloissa (rukoillaan varjelusta ryhmälle).
- Että saisimme julistaa evankeliumia vielä vapaasti Venäjällä, vaikka olot ovat kiristymässä.
- Oikeat sanat kaduilla ja vankiloissa ihmisille.
- Varjelusta automatkoille.
KIITOSAIHEITA
- Vangit ovat olleet erittäin kiinnostuneen tuntuisia kokouksissa ja monet ovat tulleet
rukouspalveluunkin, jotkut tehneet jopa uskonratkaisunkin (kaksi naista).
- Majoittajaperheen kanssa ollessa Jumala siunannut kanssakäymisen tämän perheen kanssa.
- Caritas Russia yhdistykseen on löytynyt uusia vastuunkantajia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mission Association- Caritas Russia ry
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P.S. Seuraava matka elokuussa. Seuraava kirje ennen joulua!
Markus 1:17 ”Ja Jeesus sanoi heille: ”seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten
kalastajia”

