RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry
MARRASKUU 2021
Tervehdys Idäntyön ystävät!
Kristittynä oleminen on toinen toistemme hoivaamista. Parhaiten näemme Kristuksen olemuksen siinä, kuinka
äiti tai isä hoivaa lastaan, ruokkii, nukuttaa, pitää sylissä ja lohduttaa. Vera-lehden kolmannelta sivulta voimme
nähdä kuvan, jossa Rocio ja Leonid hoivaavat Viktoria. Tiedämme myös, kuinka Murugovit hoivaavat
Mirotvoretsin seurakuntaa rakkaudella. Gulja kertoo sivulla kaksi, kuinka hän pitää huolta perheestänsä. Tällä
hetkellä Guljan kotona asuu 15 ihmistä. Itsekkyys on vastakohta huolenpidolle. Guljan, Murugovien, Larissan,
Grigoryn ja lukuisten muiden ystäviemme elämässä ei itsekkyydestä ole tietoakaan. He ovat antaneet omastaan
toisten hyvinvoinnin eteen.
On uskomatonta, miten paljon rakkaus voi saada aikaan. Eikä meidän rakkautemme ole läheskään täydellistä. Vain
Jumalan rakkaus, antaessaan ainoan poikansa kuolla ristillä meidän syntiemme vuoksi, on täydellistä. Olemme
saaneet armon lahjaksi. Armosta me olemme pelastetut, ja pääsemme osalliseksi Isän rakkaudesta.
Jesaja muistuttaa, kuinka Jumala ei unohda meitä: Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtunsa
hedelmää, ja vaikka unohtaisi, niin Jumala ei koskaan unohda (Jes 49:15). Ja toinen Jesajan kohta kuvaa: niin kuin
äiti lohduttaa lastaan, niin Jumala meitä lohduttaa (Jes 66:13). Miten kaunista tekstiä. Meidän siis tulisi antautua
Jumalan hoivattaviksi, niin kuin sylilapsi. Sillä sylissä rakkauspankki täytyy, ja siitä maailman parhaasta paikasta
on helppoa lähteä rakastettuina täyttämään niitä tehtäviä, joita eteemme tulee. Jumalan syli on aina avoin, ja sinne
voi palata kerta toisensa jälkeen olemaan rakastettu. Identiteettimme Jumalan rakkaana lapsena tulisi olla
voimavaramme maailman myrskyjä vastaan.
Idäntyössä me saamme hoivata parhaamme kykymme mukaan Pakistanin kristittyjä, auttaa Venäjällä olevia
ystäviämme, sekä tukea kristittyjä sisariamme Herrassa. Saimme 21.10 lähettää rekkakuormallisen tavaraa
Peltolasta Pärnun sosiaalikeskukseen, josta avustustavarat jaetaan eteenpäin tarvitsijoille.
Kiitos tavaranlahjoittajille ja rekan lastaajille (kuva alla)!
Siunausta kaikille Vera-lehden lukijoille!
Heidi Antinsalo, Riihimäen Idäntyön hallitus
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MIROTVORETS
Marina Murugovalta tullut teksti:
Tervehdys, rakkaat veljet ja sisaret, ystävät! Olemme niin iloisia voidessamme jakaa kanssanne sen, mitä nyt
koemme, koska olemme varmoja, että kanssanne jaettu ilo moninkertaistuu.
Herra siunasi kaupunkiamme ja kesällä 2022 meillä on suuri evankeliointitilaisuus, johon osallistuu Franklin
Graham. Vuokratilat on varattu 12 000 hengelle. Tähän mennessä osallistumaan on suostunut jo 107 seurakuntaa:
baptisti- helluntai-, luterilais- seurakunnista sekä muista kristillisistä yhdistyksistä. Meille tämä on tärkein tapahtuma
sielujen pelastamiseksi ja siteiden vahvistamiseksi Kristuksen ruumiissa. Kuoron oletetaan koostuvan 1100
henkilöstä. Sen lisäksi vielä noin 1000 henkeä muilta alueilta on tulossa palvelemaan. Ja mikä tärkeintä, jokainen
uskova voi palvella kutsumalla epäuskoiset ystävänsä tähän kokoukseen.
Tapahtuman järjestelyt ovat jo käynnissä. Tiedotustilaisuuksia ja koulutuksia pidetään. Mukana ovat kaukaiset
kaupungit kuten Novgorod, Pihkova ja koko luoteisosa; veljemme ja sisaremme Kholmista ja Staraya Russasta
osallistuvat.
Kuten apostoli Paavali sanoi: "Minulle on avautunut laaja ja lupaava työmaa. Tosin myös vastustajia on paljon.” (1.
Kor. 16:9) Tarvitsemme rukoustukeanne. Rukoilkaa tämän tapahtuman puolesta niin usein kuin mahdollista.
Odotamme herätystä kirkoissa ja joukkoparannusta ihmisten keskuudessa. Seisomme päättäväisesti uskossamme ja
muistamme teitä rakkaudella rukouksissamme. Haluamme nähdä teidät, mutta toistaiseksi se on vaikeaa.
Kiitos Herralle teistä. Herra siunatkoon teitä ja perheitänne runsaasti.
Rakkaudella, Mirotvorets
____________________________________________________________________
GULJA
Elämme Herran ansiosta. Ellei Jumalaa olisi, olisimme eksyksissä. Istutimme kaiken, paljon vihanneksia. Poimimme
marjoja. Meillä on karjaa, joten ruokaa riittää.
Kirkossa käyvät vain Gerasimovit ja Jana lastensa kanssa. Meillä ei ole autoa, joten rukoilemme kotona. Murugov ja
Irina Israelista lähettää meille netin kautta jumalanpalveluksia. Jumala suojelee meitä. Nyt kotona on 15 ihmistä.
Jumalalle kiitos kaikesta, mitä meillä on. Vaikeat ajat, mutta en voi kirjoittaa, koska kaikki tarkistetaan. Rukoilkaa
puolestamme. Vävymme Albert haluaa Suomeen töihin ja sitten perhe muuttaisi perässä, mutta Albert ei tiedä kenen
puoleen kääntyy. Olisin iloinen, että he ainakin pelastuisivat.
Ystävämme, rukoilemme puolestanne. Haluaisin vain istua ja rukoilla teidän kanssanne, rakkaat ystävät.
Rakastamme teitä, Gulja Morhovosta
Kuvassa Murugovien perhe ja Gulja

VIKTOR LEONIDOVICH TSOI
30. heinäkuuta 2021 syntyi poikamme Viktor Leonidovich Tsoi. Latinankielinen nimi Viktor tarkoittaa Voittajaa.
Emme nimenneet poikaamme yhden henkilön kunniaksi, kuten jotkut ovat luulleet.
Kerran Rocio ja minä pohdimme, miksi kutsuisimme tulevia lapsiamme. Jos syntyisi tyttö, kutsuisimme sitä ... ja
jossain vaiheessa sanoimme melkein samanaikaisesti nimen Viktoria. Nimi on erittäin kaunis ja sillä on hyvä
merkitys, pidimme siitä todella ja päätimme kutsua tyttöä niin. Mutta emme kyenneet päättämään pojan nimeä....
Viime vuoden marraskuussa saimme tietää, että meille tulee vauva. Se oli erittäin hyvä uutinen, mutta samalla se oli
alku tietyille uskomme koetuksille. Tuolloin Rocio ja minä sairastuimme koronavirukseen. Vasta ensimmäinen
raskauskuukausi ole menossa. Rocion sairaus oli lievä, hänellä oli yhtenä päivänä lievä kuume ja siinä kaikki. Mutta
minulla sairaus oli vaikeampi. Sain keuhkovauriota, kuume kesti yli viikon laantumatta. Selkääni särki hirveästi,
minkä takia nukkuminen oli mahdotonta ja yskä vaivasi. Puolentoista viikon jälkeen olo oli parempi. Vajaan 1,5
kuukauden kuluttua olimme täysin terveitä.
Mutta joulukuussa perhettämme kohtasi suuri suru, kun Rocion äiti kuoli keuhkosyöpään. Tämä järkytti häntä
suuresti. Jokainen päivä oli Rociolle erittäin vaikea, koska hän otti äitinsä menetyksen todella raskaasti. Ja erityisesti
raskausaikana se oli vaikeaa ajanjakso.
Seuraava koetus oli se, että helmikuussa Rociolle tuli verenvuotoa, kun iso hematooma oli muodostunut koko
kohdun takaseinään. Ne uhkasivat lapsemme hengissä selviämistä. Sairaalan lääkärit sanoivat, että voi olla tarpeen
tehdä kaavinta, mutta Herralle kiitos, se ei ollut välttämätöntä! Helmi-toukokuussa Rocio oli eri sairaaloissa, jotta
heistä voitiin pitää parempaa huolta. Sairaalan lääkärit sanoivat, että hematooma poistuu synnytyksen yhteydessä.
Sitten heitä tarkkailtiin neuvolassa. Kolmannessa seulonnassa ultraäänilääkäri kysyi: Missä on hematooma? Oletko
varma, että sinulla on ollut hematooma? Ne olivat kaksi mahtavaa kysymystä!!!
Jokaisessa näistä tilanteista luotimme Herraan ja pysyimme uskossa. Veljemme ja sisaremme Kristuksessa tukivat
meitä rukouksissaan. Kunnia Herralle kaikesta! Tietyssä vaiheessa saimme tietää, että saamme pojan ja päätimme,
että nimi Viktor (Voittaja) sopisi hänelle hyvin. Terve vauva syntyi 30. heinäkuuta.
”Luota Herraan: Hän on sinun turvasi ja kilpesi.” Psalmi 115:9
Leonid Tsoi
Tekstien suomennos Kira Salminen
Viktor Leonidovich Tsoi syntyi 30.7.2021
Rociolle ja Leonidille.
Lämpimät onnittelut!

PAKISTANIN KRISTITTYJEN KÖYHYYS
Hyvä on sen osa, joka pitää huolta avuttomasta.
Sitä ihmistä Herra auttaa hädän päivänä Ps.41:2
Köyhyys on ikuinen Pakistanin kristittyjen ongelma.
Työttömyys kristittyjen keskuudessa on korkea.
Pakistanin kristityt kokevat uskonnollista
ennakkoluuloa. Koronaviruksen aikana köyhyys on
tuonut kristityille taloudellista ahdinkoa. Koulutus on
yksin tärkeä asia, mutta kun vanhemmat ovat
tiilentekijöitä ja kadunlakaisijoita, heillä ei ole varaa
lähettää lapsia kouluun.
Idäntyö ry:n kautta on jaettu ruoka-avustusta ja pieni
määrää lääkkeitä avustuksena tiilentekijöille. Tarvetta
on paljon, koska kaikki köyhät eivät ole saanut
avustusta.
Joulu on tulossa. Pakistanissa köyhät eivät jaa
lahjoja. Vanhemmat ostavat lapsille uudet vaatteet ja
kengät, jos heillä on varaa.
Sabih Ul Masih
Riihimäen Idäntyön ry:n hallituksen jäsen
30.10.21

Rukoillaan ja autetaan kristittyjä!
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