
MISSION ASSOCIATION
CARITAS RUSSIA R.Y.

TAISTO PITKÄNEN

LÄHETYS- JA RUKOUSKIRJE 1/2020

Aloitan tämän kirjeen Venäjän työllä. Seurakunnan veljien kanssa täältä Haminasta käytiin 21.01.20
Viipurissa  päivämatkalla.  Kävimme  mm.  Oksanan  luona  keskustelemassa  hengellisistä  asioista.
Minä  kerroin  kuulijoille  mm.  Raamatun  henkilö  Joonan  elämästä.Miten  Joona  selvisi  hengissä
merestä  Ison  kalan  nielaistua  hänet.  Sain  myös  rukoilla  Oksanan  ja  Arsenin  ja  Sofian  luona
Venäjäksi. 

Sain  johtaa  rukouskokousta  23.01.20  omassa  seurakunnassani.  Puhuin  Apost.t  28:1-6  tekstistä.
Paavali selviää käärmeen puremasta hengissä. 

Tammikuussa 28.01.20 olimme Rauhan kanssa Kotkan City-marketissa evankelioimassa ja ihmiset
olivat kiinnostuneita. 

Olimme  taas  Viipurissa  02.02.20  seurakunnan  poikien  kanssa.  Kävimme  Luban  luona  ja  minä
puhuin Apost.t 28: 1-6 ja lopuksi rukoilin vielä Suomeksi ja Venäjäksi. 

Viipurissa  kävimme  jälleen  09.02.20  poikien  kanssa.  Menimme  ensimmäiseksi  Luban  luokse.
Juttelimme  hänen  kanssaan  aikamme  ja  sitten  jatkoimme  matkaa.  Seuraavaksi  poikkesimme
Danielin ja Ludmilan luona. Suunnittelimme päivän kulkua ja päätimme, että Daniel lähtee meidän
mukaan Oksanan luokse. Rukoilimme vähän ja sitten lähdimme liikkeelle. Meillä ei ollut tulkkia
mukana, mutta Daniel puhui vähän Suomea. Saavuimme Oksanan luokse. Vähän aikaan kuulumisia
vaihdettuamme minä Todistin  elämästäni  Venäjäksi  ja  ihmiset  kuuntelivat  kiinnostuneina.  Sitten
Jukka  puhui  vähän  sanaa  romanikielellä,  jota  paikalliset  tuntuivat  ymmärtävän.  Lopuksi  minä
rukoilin ja toivotin Oksanan perheelle  Jumalan suurta  siunausta.  Seuraavaksi menimme Rauhan
luokse.  Juttelimme  kuulumiset  ja  sitten  suunnittelimme  seuraavalla  Viipurin  matkalla  hänen
luonaan  pidettävän  kokouksen  kulkua.  Lopuksi  rukoilin  Rauhan  kodille  Jumalan  varjelusta  ja
siunausta. 

Seija Zitronin luona Kouvolassa meillä oli kotikokous 15.02.20 Rauhan kanssa. Rauha soitti kitaraa
ja  toimi  esilaulajana  kun me  kaikki  lauloimme  ylistyslauluja.  Minä  johdin  kokouksen ja  pidin
saarnan Jeesuksen kiusauksista ja toimin vielä Rauhan kanssa lopuksi rukouspalvelijoina. 

Minulla  oli  rukouskokous  vastuu  27.02.20 omassa  seurakunnassa.  Johdin  tilaisuuden ja  puhuin
vähän sanaa. Puhuin tälläkertaa Matt..25:14-30  mukaan palvelijoille uskotuista leivisköistä.  

Haminalaisella Sinikeitaalla minulla oli sanan vastuu 28.02.20 jälleen. Puhuin tällä kertaa Jesaja 40:
27-31 mukaan. … ne jotka Herraa odottavat saavat uuden voiman...



Teimme taas lähetysmatkan Viipuriin 14.03.20 poikien kanssa. Tällä kertaa meillä oli Rauhan luona
kotikokous ja meillä oli myös tulkki tälläkertaa mukana, Pietarilainen Oleg Osibof. Monet käyttivät
puheenvuoroja ja myös minä todistin elämästäni kuulijoille.  Kokouksen jälkeen menimme vielä
neuvottelemaan työn tulevaisuudesta Viipurin Helluntai  seurakuntaan. Siellä pastori  Igor isännöi
meitä ja tarjosi teetä peri venäläiseen tapaan. Minä rukoilin vielä loppurukouksen, ennenkuin me
lähdettiin ajamaan kohti Suomea. 

Kaikille meidän ryhmästä oli tullut THL:sta tekstiviesti kännykkään, että kun palaisimme Suomeen,
niin meitä odottaisi 14 vuorokauden karanteeni. 
Maaliskuussa työ pysähtyi kuin seinään, kun Venäjän rajat menivät kiinni korona pandemian takia.
Eikä myöskään Suomessa voinut pitää tilaisuuksia niin kuin ennen. 

Maaliskuun lopulla tuli sitten koetuksia oikeen roppakaupalla. Rauhalla ilmeni vakavia sydämmen
rytmihäiriöitä ja toista kuukautta ruoka ja juoma ei pysynyt sisällä. Hän oli sairaalassa n. 1,5 kk ja
oli niin huonossa kunnossa, että puhelimessakaan ei jaksanut sanoa kun  pari kolme sanaa. Rauha
oli pahasti kuivettunut ja nesteytyshoito aloitettiin välittömästi. Ruokahaluttomuus liittyy ilmeiseti
hänen  perussairauteensa  monihermosairauteen.  Sydän  oireet  johtuivat  kilpirauhasen
liikatoiminnasta,  johon hän sai  lääkkeet.  Rauha  pääsi  sairaalasta  kotia  12.05.20  ja  on  toipunut
hämmästyttävän nopeasti. Hänen puolestaan rukoiltiin paljon ja Jumala vastasi rukouksiin niin, että
toipuminen oli erityisen nopea.

Toukokuussa 07.05.20 meillä oli seurakunnassa Elämä ja valo romanityöjärjestön kautta facebook
kokous joka lähetettiin suorana kyseisen järjestön facebook sivujen kautta. Tallenne on nähtävissä
tälläkin hetkellä. Kokous löytyy Googlettamalla seuraavaa: elämä ja valo, live, torstaina. Kokous on
nähtävissä päivämäärällä 07.05.20 . Minullakin oli todistuspuheenvuoro kokouksen alkupuolella ja
loppurukous kokouksen lopussa. 

Kesäkuussa  23.06.20  Meillä  oli  Caritas  Russian  hallituksen  kokous  seurakunnassa,  jossa
valmisteltiin tulevaa vuosikokousta. 
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