
 
 

 
 

Jumalan tervehdys meille 
 
     Saimme Pakistanista videotervehdyksen Kinzalta. Hän on ollut oppilaana Clarkabad Khurdin -kylässä 
toimivassa tietokonekeskuksessa. Keskus on toiminut nyt puoli vuotta, ja ensimmäiset oppilaat ovat valmistuneet. 
Idäntyön ystävät lahjoittivat tytöille tietokoneet. Lisäksi kurssilaiset saivat Raamatut lahjaksi. Saimme myös 
tervehdyksen Ukrainasta Poltavan läänistä Artjomilta. Hän on kasvanut lastenkodin lapsena ja lähtenyt nyt 
armeijaan töihin. Vuosien aikana hänen mukanaan on kulkenut lastenraamattu.  
 
     Näitä tervehdyksiä on ilo saada, koska silloin voimme tietää, ettei apumme ole mennyt hukkaan. Lahjan saaja 
tulee todelliseksi tervehdysten, kuvien ja videoiden välityksellä. Uskon, että Jumala iloitsee ihan samalla tavalla 
meistä, kuin mitä me iloitsemme ystäviemme muutostarinoista. Jumala näkee, miten elämämme menee eteenpäin, 
ja toivoo, että teemme viisaita ja hyviä valintoja.  
      
     Tiedätkö, myös Jumala on lähettänyt meille tervehdyksen. Raamattua sanotaan rakkauskirjeeksi. Sen 
lukeminen tuo kirjeen lähettäjän todelliseksi ja läsnä olevaksi meille. Raamatun lukeminen muuttaa meidän 
sisimpäämme ja luo uutta elämää. Aina, kun luemme sanaa, jotain tapahtuu. Kaikkea emme voi silmillä nähdä, 
mutta jotain syvällä sisimmässä liikahtaa. Sana pelastaa niiden elämän, jotka tarttuvat Jumalan lupauksiin. 
Amerikan presidentti Aabraham Lincoln (1809-1865) on sanonut: ”Uskon, että Raamattu on paras lahja, minkä 
Jumala on koskaan antanut ihmisille. Kaikki maailman Vapahtajan hyvät lahjat on välitetty meille tämän kirjan 
kautta. Se sisältää kaiken, mitä ihminen tarvitsee”. 
 
     Maaliskuun Veran viimeisestä artikkelista voit lukea, miten merkittävää Ellun elämässä oli rukous, ja kuinka 
Jumala antoi voimaa. Ellukaan ei olisi päässyt omin voimin tähän pisteeseen, missä hän on nyt. Jäädään 
rukoilemaan Idäntyön kaikkien avustuskohteiden puolesta. Sillä Jumalan Sanassa ja rukouksissa on muuttavaa 
voimaa!  
 
Heidi, Riihimäen Idäntyö ry:n hallitus 
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IRINA MILOVAN MUISTOLLE (1956-2021) 
  
     Irina perusti perheen Petroskoissa. Hän sai ensimmäisen miehen kanssa kaksi lasta, Svetlanan ja Aleksein. Irina 
sekaantui kuitenkin jossain vaiheessa New Ageen, ja kävi heidän tapahtumissaan melko pitkään. Irinan ensimmäinen 
mies, myös Sergei, menehtyi kuitenkin tapaturmaisesti, mutta hieman sitä ennen he molemmat tulivat uskoon. Irina 
jäi yksin kahden lapsen kanssa, ja liittyi Pelastusarmeijaan. Myöhemmin hän yleni upseeriksi, ja oli paljon poissa 
kotoa. Irinan lapset kasvoivat kuitenkin kelpo kansalaisiksi, ja Herraa rakastaviksi uskovaisiksi Jumalan 
uskollisuuden avulla. Irina oli ollut pitkään yksin, ja häntä pyydettiin lähtemään Novgorodin ja Moskovan alueen 
rajalle pienelle syrjäseudulle auttamaan vähäosaisia ja kuntouttamaan heitä. Irina lähti Samohvaloviin ajatuksissaan 
jo tehdä nasiirilupaus Herralle. Irina saapui muutaman muun työntekijän kanssa kylään nimeltä “Pustin”, Tyhjyys. 
Siellä oli vain yksi vanha talo, ja toinen huonokuntoinen kivitalo, ja heinää ja kasvillisuutta korviin saakka. Sinne 
sitten haettiin kuntoutettavia Moskovan asemalta ja muilta teiltä ja aitovieriltä, pestiin, puettiin, ruokittiin, 
vahvistettiin evankeliumin Sanalla ja tehtiin terapeuttista fyysistä työtä. Tällaisen porukan mukana saapui kerran 
keskukseen Sergei Milov. 
      
     Sergei alkoi kasvamaan voimakkaasti uskossa, ja muutenkin osoittautui monessa asiassa taidolliseksi auttamaan. 
Kahden vuoden kuluttua Sergein saapumisesta Irina ja Sergei vihittiin avioliittoon, ja he alkoivat yhdessä johtaa 
paikkaa. Sergei nimesi paikan uudelleen “Zavet”, Liitoksi. Reilun kymmenen vuoden ajan Irinan ja Sergein 
kuntoutuksen kautta kulki satoja ihmisiä, ja sen aikana Zavetiin rakentui kolme uutta hirsitaloa, joista yksi on komea 
kirkkorakennus “Kovchek”, Arkki, sekä jo olemassaolevat remontoitiin. Kaikki nämä vuodet Irina uskollisesti ruokki 
ihmisiä ja seisoi aviomiehensä rinnalla, sekä sielunhoidollisesti auttoi ihmisiä. Tässä upeassa työssä myös Riihimäen 
Idäntyö oli vuosia voimakkaasti mukana auttamassa. 
      
     Sergei ja Irina väsyivät kuitenkin siihen, kuinka sidoksissa olivat paikkaan, ja sydämessä kyti halu 
voimakkaammin julistaa evankeliumia. He jättivät paikan 2012-2013 nuorelle Gerasimovin perheelle, ja lähtivät 
uskon varassa ja Irinan pienen eläkkeen turvin autolla kiertämään Venäjää ristiin rastiin tavoittaen ihmisiä erityisesti 
hengellisten laulujen kautta, jossa heillä oli erityinen voitelu. He nukkuivat joskus teltassa, autossa, halvimmissa 
majataloussa, joskus viipyivät uskovien ystävien luona hieman pidempään ympäri laajaa Venäjää. He julistivat 
evankeliumia kaduilla, hoitokodeissa, kapakoissa, mihin vain päästettiin ja vastaanotettiin, pääsivätpähän ihan 
televisioonkin asti todistamaan Jumalan hyvyydestä luotujaan kohtaan. Monia tuli uskoon, ja sairaita parani.  
      
     Sergei Milovin facebook-sivuilla on useita näitä upeita kohtaamisia tallennettuna videoille ym. Eräs veli Venäjältä 
kirjoitti minulle facebookin välityksellä, luettuaan muistokirjoitukseni minun sivulta, kuinka oli siitä liikuttunut ja 
kosketettu, ja kertoi, kuinka Herra oli toiminut paljon Irinan kautta. Irinan rukouksen ja käsien kautta olivat 
parantuneet hänen poikansa sekä vaimonsa vakavista sairauksista. Juuri sellainen Irina oli, uskollinen, rakkaudellinen 
rukoilija, jolla toimi parantamisen armolahja. Lisäksi hän oli erittäin esimerkillinen ja taidollinen vaimo miehelleen 
Sergeille. 
      
     Irina sairastui koronavirukseen Pietarissa viime vuoden lopulla, ja oli viimeiset elinviikkonsa Marinskin 
sairaalassa. Lopulta hän menehtyi 18.tammikuuta 2021 koronaviruksen jälkitautiin, bakteeritulehdukseen. Sergei 
Milov hautasi hänen tuhkansa juuri Zavetin kylään, tutun pihakoivun alle. Irina laulaa nyt ikuista ylistystä Isälle 
lähellä Häntä, jota hän täällä maan päälllä niin kovasti rakasti. 

 
“Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän 
kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä 
katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu 
kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: 
“Kuolema on nielty ja voitto saatu”. 
“Kuolema, missä on sinun voittosi? 
Kuolema, missä on sinun otasi?” 
Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon 
Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen kristuksen 
kautta!” (1.Kor.15:53-56) 
 
Jälleennäkemistä odottaen ja suuresti kaivaten, Sanni-Maria Seppänen 

 
 
 
 
 

”sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, paimenta heitä ja johdattaa heidät elämän vetten lähteille, ja 
Jumala pyyhkii pois kaikki kyynelet heidän silmistään”. Ilm.7:17 



 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
    
     
   
    
 

TERVEISIÄ TIETOKONEKESKUKSESTA 
 
     Elokuussa 2020 avattiin tietokonekeskus Clarkabad Khurdin -kylässä, Pakistanissa. Tammikuussa 2021 puolen 
vuoden tietokonekurssi päättyi. Kiitos lahjoittajille, jotka osallistuivat opettajan palkkaukseen ja tietokoneiden 
lahjoittamiseen kurssilaisille. 
Kymmenen tyttöä valmistui ja he saivat Idäntyön ystäviltä tietokoneet lahjaksi. Marttyyrien Ääni lahjoitti jokaiselle 
Raamatun. 
Kurssilaiset lähettävät lahjoittajille kiitokset ja rukoilevat lahjoittajien puolesta ja toivottavat siunausta kaikille. 
 
     Helmikuun alussa 2021 yhdeksäntoista tyttöä ja kolme poikaa aloitti kurssin. Tietokonekeskuksen opettajan 
palkka on 150€/kk. Idäntyö ry:n taloudellinen tilanne on heikko, siksi pyydän Idäntyö ry:n ystäviä auttamaan 
opettajan palkkaamisessa ja tietokonekeskuksen tukemisessa. 
 
Jumala on rakkaus, se, joka pysyy rakkaudessa pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. 
1.Joh 4:16 
 
Kiittäen 
Sabih Ul Masih 
Idäntyö ry:n hallituksen jäsen 
 

 
 

 

 

 



 

KUNTOUTTAVAA TYÖTOIMINTAA 
MAKASIINISSA 
 
Ellu Makasiinista kertoo itsestään: 
     ”Olen ollut kuntouttavassa työtoiminnassa Idäntyössä 
nyt n. 3kk ja olen tykännyt paljon. Sitä ennen en ollut työ- 
enkä opiskeluelämässä yli kymmeneen vuoteen, koska 
kärsin pahasta päihderiippuvuudesta. Noin 9 kuukautta 
sitten aloitin opiaatti-korvaushoidon, jonka myötä sain 
elämäni hallintaan. Käytin ennen myös alkoholia päivittäin 
ja hoidon myötä pääsin siitäkin. Nyt olen ollut savuttomana 
pari kuukautta, eli pikkuhiljaa alkaa asiat olemaan 
kunnossa.  
      
     Uskon vahvasti, että omiin ja läheisteni rukouksiin 
vastattiin, ja olen myös varma, että ilman Jumalan 
antamaa voimaa en olisi päässyt näin pitkälle. Siitä 
muistan olla kiitollinen joka päivä! 
 
     Tässä Maksiniinissä on nyt tarkoitus olla vielä 
toistaiseksi ja varmasti jossain vaiheessa pyrin joko 
opiskelemaan tai töihin. Mutta päivä kerrallaan nautin 
uudesta mahdollisuudesta hyvään elämään. ”  

- - - - - - - - - - - - - - 
MAKASIINI (Kauppakuja 10)  
AVOINNA 
TI-PE klo 12-17 ja LA klo 10-14 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ RY            Y-1877757-1 
Riihimäentie 4310 12240 Hikiä 
Makasiini, Vintage myymälä ja tavaran vastaanotto. 
(kirpputori) 
Kauppakuja 10 Riihimäki. Avoinna ti - pe 12-17 la 10-14 
Peltola, toimintakeskus. Riihimäentie 4310 12240 Hikiä. 
Vera lehti, tilaukset sihteeriltä, maksuton.  Löytyy myös 
kotisivuilta. 
Tiedustelut: Pj. Helena Jokinen 050-3734070, 
jokisenhelen@gmail.com 
Vpj. Tapani Vanhala 0400-307475, 
tapani.vanhala@kolumbus.fi, (maksuliikenne) 
Sihteeri Kalevi Kortesmaa 044-0122147, 
kalevi.kortesmaa@gmail.com, (osoite- ja jäsenasiat) 
Kotisivut: www.riihimaenidantyo.fi 
Pankkiyhteydet: Oma Säästöpankki Riihimäki 
FI65 4108 0010 5500 96.  Jäsenmaksu 25 €/v viestikenttä 
5050, muut maksut, selvitys kenttään. 
FI45 4108 0010 4542 32 Lahjoitukset lupa-alueelta.  
Kenttään mahdollinen toive, esim. lastenleirit, Uusi Elämä 
keskus, avustustyö kohdealueilla, kirjeet vankiloihin jne. 
Rahankeräyslupa: Myöntäjä Hämeen poliisilaitos ajalle 
22.3.2020 - 21.3.2022. Alue: Kanta-Hämeen ja Päijät-
Hämeen maakunnat. Luvan N:o RA/2020/204. Lahjoitetut 
varat käytetään evankeliointi- ja humanitääriseen työhön 
Venäjällä Pietarissa, sen lähialueilla ja Virossa, sekä lasten 
leireihin Suomessa lupaehtojen mukaisesti. 
 
Vera lehti, toimitus ja taitto Heidi Antinsalo, 
heidi.antinsalo@gmail.com 

LASTENKODIN AINOA MUISTO  

     Olen vuodesta 2003 käynyt entisen Neuvostoliiton 
lastenkodeissa. Vuodesta 2011 olen ollut “kummina” 
muutamalle lapselle itä-Ukrainassa, Poltavan läänissä 
sijaitsevalle lastenkodin pojille. Kummilapsia oli ai-
noastaan koko aikana kolme mutta monet muutkin 
tarrasivat kiinni ja halusivat pitää yhteyttä, kun tutus-
tuivat käyntien aikana minuun. Artjom on yksi näistä 
- tutustuessa 12-vuotias pienikokoinen poika, joka on 
kasvanut kookkaaksi lihaksikkaaksi voimakkaaksi 
nuoreksi mieheksi. Artjom otti yhteyttä neljän vuo-
den hiljaisuuden jälkeen.  Hän oli kauan aikaa sitten 
avannut Instagram-tilin mutta vuosikausia ei ollut tul-
lut päivityksiä. Nyt ilmestyi hiukan parrakas nuore-
kas kasvo päivityksessä.  

     Hän pyysi, että voisin löytää hänelle kymmenen 
vuoden takaisia valokuvia. Hiukan mieti missä niitä 
olisi ja kun etsin niin sillä aikaa Artjom lähetti kuvan, 
missä hänellä on ukrainankielinen lastenraamattu. 
Itse tietysti ilahduin, että juuri tuo lahjakirja oli vielä 
tallella. Ja sitten hän kertoi, että kirjan säilyminen tä-
hän asti olikin oikeastaan pieni ihme, koska siihen oli 
joutunut näkemään vaivaa. 

     Lastenkotien elämä entisessä Neuvostoliitossa on 
vieläkin haastavaa ja näin oli myös kymmenen vuotta 
sitten. Se, mitä tapahtuu, kun vieraat ovat lähteneet 
on monille täysin tuntematon asia. Monia askarruttaa 
hierarkia ja tapahtuuko jotain omituisuuksia näissä 
paikoissa. Näitä juttuja alkaa tulla aika paljon sen jäl-
keen, kun lapset jättävät lastenkodin.  

    Ukraina on Venäjästä poiketen kannustanut perhe-
kotien perustamiseen. Myös perheisiin sijoittamista 
on suosittu. Ongelmana on ollut se, että syrjäseutujen 
maanviljelijät ovat hanakkaita ottamaan perheeseen 
lapsia, jotka sitten tekevät koulupäivän jälkeen toisen 
työpäivän ja monesti heillä ei ole edes sen vertaa va-
paa-aikaa että saisivat läksyt tehtyä.  
 
     Artjom on menossa armeijaan töihin. Toistaiseksi 
tarkoitus ei ole mennä rintamalle. Toivon, että ei jou-
dukaan. Rukoillaan entisen Neuvostoliiton lastenkoti-
lasten puolesta. Mikael Halleen 
 

    
 
 


