Ensi kesänä järjestetään Ryttylässä
taas Kansanlähetyspäivät 1.-3.7.2022
Riihimäen Idäntyö on jälleen mukana
ruokaa valmistamassa ja myymässä.
Se on meille hyvin merkittävä
tulonlähde. Mutta se vaatii
talkooväkeä paljon!

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry
HUHTIKUU 2022

Toivomme, että te kaikki Idäntyön
ystävät merkkaisitte ajankohdan
kalenteriinne jo nyt ja
mahdollisuuksien mukaan
osallistuisitte talkoisiin.
Lauantaina 2.7. tarvitaan työvoimaa
eniten. Teemme työvuorolistat ja
jokaisen työtehtävä ilmoitetaan
etukäteen. Myös omia toiveita voi
esittää. Erityisesti toivomme mukaan
nuoria osallistujia, työtehtävissä
opastetaan.
Tervetuloa mukaan! Idäntyön hallitus

Idäntyön ystävät,
on hienoa, miten Idäntyössä on ymmärretty yhteistyön merkitys. Voimavaroja yhdistämällä avun antaminen on mahdollista. Nytkin olemme yhteistyöllä auttaneet pakistanilaisia, ukrainalaisia ja monia muita. Huhtikuun
Verasta voit lukea kirjeen sotatilanteen keskeltä, uutisia Pakistanista ja
Gagazuiasta. Lisää Ukrainan uutisia voit tulla kuuntelemaan Peltolaan, kevätkokouksen yhteyteen.

KOKOUSKUTSU
RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ RY
Kevätkokous su 24.04.2022 klo 16.00
Peltolassa os. Riihimäentie 4310
Hausjärvi.

Muistetaan yhä rukouksin avustuskohteitamme ja maailman tilannetta.
Pekka Simojoen laulussa Maailman lapset, lauletaan hyvinkin ajankohtaisista asioista. Ei koveteta sydämiämme, vaan tehdään se, mitä voidaan muiden auttamiseksi:
Ja sinä kysyt missä Kristus on nyt, katso tässä hän on: lapsi koditon. Kenellä on silmät nähdä salattu maa, kenellä on korvat kuulla sanojen taa,
kenen sydän itkee vuoksi heikompien, kenen syliin mahtuu, kerrothan sen.
Maailman lapset.

Asialistalla sääntömääräiset asiat, kuten viime vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Siunausta lehden lukijoille!

Ukrainan ja Venäjän asiantuntija Mikael Halleen kertoo uutisia Ukrainasta
ja Inkerin kirkosta. Tervetuloa kuulemaan ja kokemaan yhdessä ystävien
ja kahvikupin ääressä.

Heidi Antinsalo, Riihimäen Idäntyön hallitus

Riihimäellä 22.03.2020, Hallitus
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Pakistanin avustus
Kirje Ukrainasta
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Yhteystiedot

LAHJAKSI OLETTE SAANEET, LAHJAKSI ANTAKAA

Riihimäen Idäntyö ry:n kautta avustus Pakistaniin
Pakistanissa on asukkaita n. 212.1 miljoonaa joista n. 4.1 miljoonaa on kristittyjä.
Riihimäen Idäntyö ry:n lisäksi yksi henkilö ja 2 seurakuntaa ovat auttaneet lasten, nuorten ja aikuisten
kouluttautumisessa. Lasten koulunkäynti on hyvin tärkeää, koska Pakistanissa on n. 12 miljoonaa työssäkäyvää lasta,
jotka auttavat omia vanhempiaan. Jopa alle 10-vuotiaat kristityt lapset joutuvat auttamaan vanhempiaan tiilenteossa,
koska vanhemmilla on 3–4 sukupolvesta lähtien n. 250 000–300 000 pakistanin rupiaa velkaa, joka on n. 2000–3000
euroa. Tiilentekijät eivät pysty tekemään työtä neljään kuukauteen vuodessa ilmaston vuoksi.
Näissä kouluissa suurin osa on tiilentekijöiden lapsia. Jokaisella tiilentekijän lapsella on noin 900–1000 euroa
velkaa. Me yritämme pelastaa nämä lapset koulutuksella. Kaksi opettajaa opettaa lasten lisäksi aikuisia tiilentekijöitä
ja päiväansiotyössä kävijöitä kirjoittamaan ja lukemaan. Yksi opettaja pitää pyhäkoulua lapsille joka sunnuntai ja
samalla naisille Raamattupiiriä. Hän myös varoittaa alaikäisiä tyttöjä suhteista ei-kristittyjen kanssa.
Yksi opettaja antaa tietokoneopetusta tytöille ja pojille. Kurssin on suorittanut 41 nuorta. Tällä hetkellä lapsia ja
aikuisia on 244.
Kiitos kaikille lahjoittajille!
Siunatkoon Jumala meitä ja palvelkoot häntä kaikki maan ääret Ps. 67:8
Sabih Ul Masih
Riihimäen Idäntyö ry:n hallituksen jäsen
30.3.2022

Sodan alkupäivät, Pastori Mihailin kirje
Kun sota tulee, ei tiedä heti mitä tehdä ja miten reagoida. Turvallisuussyistä vein perheeni Länsi-Ukrainaan Lvivin
alueelle. En odottanut, että tie olisi kovin pitkä. Ukrainan tiet länteen ovat muuttuneet vakaiksi liikenneruuhkiksi.
Kolme päivää kesti päästä määränpäähän. Yövyimme eräänä yönä pellolla, koska siellä on ulkonaliikkumiskielto ja
liikenneruuhkat tekevät mahdottomaksi noudattaa aikataulua ja sanoa tarkalleen mihin aikaan saavut tiettyyn
yöpymispaikkaan. Länsi-Ukrainassa ei ollut mahdollista vuokrata asuntoa, koska pakolaisia on jo saapunut niin
paljon, ettei sopivia vaihtoehtoja ole enää jäljellä. Siksi meidän piti tehdä erittäin vaikea päätös - lähettää kaikki
naisemme Eurooppaan.
Naiset ovat Saksassa Gummersbachissa. Minä, Denis, Misha ja Sergey ja Karinan aviomies olemme Ukrainassa.
Minä ja Sergei, Karinan aviomies, päätimme palata Poltavaan. Denis ja Misha ovat edelleen Borislavissa, Lvivin
alueella. En halunnut ajaa tyhjää bussia Länsi-Ukrainasta, joten odotin vielä kolme päivää täyttääkseni bussin ja
tuodakseni sen Poltavaan. Löysin rahdin Vinnitsasta. Kälyni ja minä menimme sinne ja lastasimme bussiin
elintarvikkeita, vaippoja, peittoja ja palasimme turvallisesti.
Osa rahdista jaettiin Poltavassa seurakuntamme perheille - he ottavat koteihinsa pakolaisia Kharkovista, Sumysta kaupungeista, joita pommitettiin. Hoidimme veljemme perhettä, jossa palvellaan aluepuolustuksessa, sotilaana.
Seurakuntamme jäsenet pakkasivat ruokapaketit talossani. Soitin yhdelle Poltavasta kotoisin olevalle pastorille ja
sain tietää, että he aikoivat lähettää seuraavana päivänä suuren rahtierän Akhtyrkaan Sumyn alueelle. Akhtyrka
vaurioitui pahoin pommituksissa. Lämpövoimalaitos tuhoutui kaupungissa, kaupunki pommitettiin kielletyllä
ammustyypillä - termobaarisilla (tyhjiö) panoksilla Päätin siirtää rahtini tähän seurakuntaan, jotta tämä lastilähetys
muodostuisi nopeammin ja lähetettäisiin välittömästi Akhtyrkaan. Alla on kuva autoni purkamisesta ja
toimittamastani lastista.
Myös seurakuntamme jäsenet palvelevat. Arthur hitsaa kattilauunia sotilaiden lämmittämiseen ja
aluepuolustukseen. Nyt on kylmä ja tuulee. Kamiinat ovat erittäin tarpeellisia. Artur on hitsannut jo 16 kamiinaa.
Poltavan rautatieasemilla monet pakolaiset odottavat evakuointia. Kirkkomme sisaret päättivät leipoa piirakoita ja
blinejä ihmisten ruokkimiseksi. Ulkonaliikkumiskiellon vuoksi toiminta-aikaa on hyvin vähän – klo 7.00 – 19.00.
Monet Poltavan supermarketit suljetaan jo klo 18.00 ja avataan vasta klo 10.00. On oltava aikaa ostaa tarvittavat
tuotteet työhön. Myös huoltoasemat sulkeutuvat klo 18.00 ja avaavat klo 7.00. Jos ilmahyökkäys on päivällä,
tankkaus ei myöskään toimi ennen ilmahyökkäyksen päättymistä. Joskus ilmahyökkäysvaroitus kestää tunnin. Ja jos
päivän aikana useita kertoja, työhön on yleensä hyvin vähän aikaa. Lisäksi ostimme taskulamput ja paristot sotilaille
ja aluepuolustukselle, lääkkeitä, radiopuhelimet, toimitimme heille univormut. Tämä sota on kaikin puolin erittäin
kallista bisnestä. Kaikkeen talouteen tarvitaan paljon. Toissa päivänä olimme Poltavassa rautatieasemalla. 100
ihmistä ruokittiin piirakoilla ja blineillä.
Jotkut halusi ottaa Uuden Testamentin. Samana päivänä Vitalik ja Yulia Davidyuk tulivat kotiini. Sovimme heidän
kanssaan, että he toimittavat Harkoviin tulevan rahdin Poltavaan. Bussi oli ladattu täyteen lähetettäväksi Harkovaan
Sergei Datskon kirkkoon Nyt monet ihmiset Ukrainassa eivät tee työtä, ei ole tuloja. Sota on jatkunut puoli
kuukautta. Kukaan ei tiedä milloin tämä paha loppuu. Etsin nyt mahdollisuuksia auttaa tekemään pakolaisille leipiä,
ruokaa toimittamaan, kuljettamaan ja vastaanottamaan ihmisiä. Armeija ja aluepuolustus pyytävät apua - lääkkeitä ja
paljon muuta. Tietenkin nyt apu on jo mennyt perille, mutta se menee ennen kaikkea sinne, missä sitä tarvitaan
erittäin kipeästi. Ja tämä on ymmärrettävää, kukaan ei vastusta tätä. Mutta jos takarintama heikkenee, yleinen tilanne
huononee toisinaan. Olemme kaikki rajalla. Tänään autoni on taas täynnä päivittäistavaroita, vaatteita, vaippoja,
vauvanruokaa. Joten huomenna aion olla taas Kharkovissa. He odottavat minua jo innolla siellä, koska kaikki mitä
toimitin heille lauantaina, on jo jaettu ja heidän varastonsa on tyhjä. Olen kiitollinen Herralle, että Hän itse hallitsee
kaikkia prosesseja ja sallii minun olla hyödyllinen hyvissä teoissa Hänen kunniakseen. Rukoilen jatkuvasti Herraa,
ettei yksikään päivä elämässäni menisi ilman hyötyä. Pastori Mihailil, Ukraina
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Ennakoiden
kalentereihin:
Yhdistyksen 30v
juhlat Peltolassa
23.7.2022 alk klo 12.
Tervetuloa Idäntyön
ystävät!
VIERAITA GAGAUZIASTA
Idäntyön päivillä Ryttylässä oli harvinaisia vieraita Ilja ja Stepan Moldovan Gagauziasta. Gagauzia on autonominen alue, joka pyrki itsenäistymään v. 1990, mutta liitettiin Moldovaan v. 1994. Asukkaita on n. 160.000.
Vieraat kertoivat, että gagauzin kieli on läheistä sukua turkille ja Ryttylässä tulkkaus sujui hienosti suoraan
gagauzista suomeksi. Kansanlähetyksellä on ollut yhteyksiä sinne jo parikymmentä vuotta, mutta harva meistä
on kuullut koko kansasta.
Gagauzit ovat ainoa kristitty turkkilainen kansa. Historia kertoo, että he joutuivat ottomaanien aikana 200 v
sitten lähtemään nykyisen Bulgarian alueelta ja saivat Venäjän tsaarilta uuden asuinalueen läheltä Odessaa.
Kristillinen kirkko toimii siellä ja tekee lähetystyötä Krimillä ja Turkissa tavoitteena koko turkinkielinen maailma. Vastaavasti turkkilainen islamilainen lähetystyö kohdistuu Gagauziaan. Turkkilaiset avaavat kahviloita ja
tekevät avustustyötä pyrkien saamaan näin ihmisten mielet heille myötämielisiksi. Alue on hyvin köyhää. Seurakunnilla on käytössään neljä gagauzin kielistä kirjaa. Uusi testamentti ja nyt juuri on käännetty Leif Nummelan Raamatun punainen lanka ja pari muuta. Väki on kielitaitoista. Kaikki osaavat venäjää ja moldovaa, mutta
se ei korvaa oman kielistä kirjallisuutta.
Ukrainan sodan alettua alueelle ja koko Moldovaan tuli valtava pakolaismäärä. Kaikki vapaat tilat täyttyivät
hetkessä. Ihmiset ottivat pakolaisia koteihinsa, jos oli kaksi huonetta, toinen annettiin heidän käyttöönsä. Koska
alue on Ukrainan rajalla ja kieliongelmia ei ole, monet haluavat jäädä sinne toivossa päästä pian kotiin. Avun
tarve on valtava ja ainakin Kansanlähetys on vastannut tähän haasteeseen. Pitkällä tähtäimellä pyritään myös
kehittämään maan oloja. Sinne on toimitettu maatalouskoneita ja tavoitteena on saada ensi kesäksi Suomesta
paikka maatalousharjoittelijalle. Kaikki edellytykset parempaan elämään ovat olemassa.
Kalevi Kortesmaa

