
 
 

 
 

HENGELLINEN NÄLKÄ JA JANO 
 
     Mikä ohjaa meidän elämäämme? Jos asiat eivät mene sen tahdon mukaan, se vaikuttaa mielialaan ja 
voimaan. Sen ollessa huonossa hapessa, herkemmin tekee väärin. Itsehillintä katoaa. Sen mukaan voi 
suunnitelmat muuttua hetkessä. Siihen käytetään huimasti rahaa ja aikaa. Toisinaan sitä tehdään yksin ja 
toisinaan porukassa. Jokaisesta aikakausilehdestä löydät siitä maininnan. Etsit sille tyydytystä päivittäin.  
Se on nälkä. 
     Nälkä kertoo tarpeesta ja kaipuusta. Jokainen ihminen kaipaa paitsi keholleen ravintoa, niin myös hengelleen. 
Tarve on sama, mutta paikat ja keinot, joilla etsimme tyydytystä niihin, ovat erit.  
     Me kristityt tiedämme, että maailman antimet eivät täytä sisäistä kaipuutamme. Olemme nälkäisiä, vaikka 
kuinka söisimme maailman pöydästä; kokoaisimme itsellemme mainetta, rahaa, elämyksiä, kunniaa, nousisimme 
urallamme tai eläisimme unelmiemme elämää. ”Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule 
ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee 
työpalkan reikäiseen kukkaroon.” (Hagg.1:6,7) 
     Vaikka kuinka olisimme syöneet, olisimme nälkäisiä ilman Jumalaa. Ja vaikka kuinka paljon tahansa 
joisimme, olisimme janoisia ilman Jeesusta. Vain yksin Jumala voi täyttää ammottavan aukon 
sisimmästämme. ”Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiviltä ei puutu mitään 
hyvää.” (Ps.34:11) 
     Jumala vetää meitä luokseen nälän kautta. Hengellinen kuivuus ja nääntymys ei siis ole huono asia, sillä se saa 
etsimään ja hakeutumaan rauhaan. Etsi Jumalaa, etsi oikeasta paikasta ja todellista ravintoa, niin sielusi löytää 
rauhan. ”Hän tyydyttää sinun kaipauksesi hyvyydellään ja sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka.”(Ps.103:5) 
Lepää siinä hetki ja kun saat voimaa jatkaa, kerro toisillekin, mistä olet saanut itse virvoittua. 
ToukoVerasta voimme lukea, miten erilaisella tavalla evankeliumia on viety itä-Ukrainassa; silmälääkärien, 
silmälasien ja taidenäyttelyn avulla. Kiitos Herralle! 
 
Rebekka Antinsalo 
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PASTORI MIKHAIL UKRAINASTA 
 
    Ukrainassa pastori Mikhail tekee työtä pienissä kylissä ja tällä kertaa kerromme Vera-lehden lukijoille, miten hän 
ja ryhmä lähtivät käymään itä-Ukrainaan. Ihmisille tarjotaan mahdollisuus tutkituttaa näkönsä oikealla silmälääkärillä 
ja heille lahjoitetaan silmälasit. Tämä tehdään uskovien tuella.   
     Näihin aktiopaikkoihin pystytetään myös kuuluisien mestareiden tauluista tehtyjä korkealaatuisia kopioita ja 
taidenäyttelyssä aiheet ovat yksinomaan Kristuksesta ja hänen elämästään. Taulunäyttelyssä kuulee aina 
evankeliumin.   
     Mikhail ja hänen joukkonsa kävivät aivan rintamalinjan vieressä olevassa kylässä ja järjestivät heille tämän hienon 
tilaisuuden. Annetaan hänen kertoa itse:  
  
     Evankeliointi Popasnassa. Kaupunki sijaitsee 7 km: n päässä rintamalinjasta. Tällä hetkellä siellä asuu noin 20 000 
ihmistä. Rukoushuone sijaitsee laitamilla, tällä alueella ei ole julkista liikennettä, ja tänne on erittäin vaikea päästä, 
etenkin vanhuksille. Paikallinen seurakunta on pieni, noin 40 ihmistä. Vierailumme täällä suunniteltiin kuukausi 
sitten. Koko kuukauden ajan paikallisen kirkon pastori soitti minulle säännöllisesti ja pyysi minua tulemaan 
palvelemaan. En ollut tuntenut häntä aikaisemmin. Lisichanskista tullut seurakunnan työntekijä kertoi hänelle mitä 
me teemme. Rukoilimme, että Herra järjestäisi mahdollisuuden palvella Popasnassa.   
     Ennen lähtöä ryhmämme ajamassa autossa tuki odottamaton vika. Tarvitsimme kuljetusta matkalle. Olen erittäin 
kiitollinen lähetysjärjestö ”Svitlo na shodi” johtajalle Pavel Davidyukille, joka vapautti toisen auton tälle matkalle. 
Herra siunasi tietä Popasnaan, ja saavuimme sinne turvallisesti. Kaikki tarkastuspisteet pääsimme läpi turvallisesti. 
Erityisiä ongelmia ei ollut, lukuunottamatta Ukrainan teitä, ne aina yllättävät. Jossain niitä korjataan, ja koko maalle 
ilmoitetaan siitä. Mutta vaikka joitain teitä korjataan, toisista teistä tulee täysin käyttökelvottomia. Näyttää siltä, että 
ukrainalaisia ei lähitulevaisuudessa uhkaa mahdollisuus ajaa hyvillä teillä missään maan osassa.  
     Ihmiset, kuten aina, alkoivat tulla jo ennen toiminnan alkua. Suurin osa heistä tuli rukoushuoneeseen ensimmäistä 
kertaa. Rekisteröimme heidät ja kutsuimme heidät käymään taidemaalausten näyttelyssä. Siellä he saivat kuulla 
tarinan Jeesuksesta Kristuksesta. Muistelemme erityisesti joitain vierailijoita. Yksi nainen kuunteli evankeliumin 
sanomaa erittäin huolellisesti. Sitten tuli hänen vuoronsa mennä lääkäriin. Mutta hän antoi vuoronsa toiselle 
henkilölle, koska hän halusi jatkaa evankeliumin kuuntelua. Joten hän kuunteli evankeliumin tarinan loppua ja päästi 
monet muut ihmiset eteenpäin. Vasta sitten hän meni lääkäriin. Muistamme myös yhden miehen. Hän tuli ilman 
tapaamista lääkärille, ja potilasluettelomme oli jo täytetty. Kerroimme hänelle sen hänelle: ”Tänään ei ole enää 
mahdollisuutta mennä lääkäriin.” Sitten hän kysyi meiltä: ”Jos en voi olla tänään lääkärin luona, mitä muuta 
mahdollisuutta voit tarjota minulle?” Sanoimme, että voit käydä taidenäyttelyssä ja kuunnella evankeliumia. Hän 
suostui ja kuunteli evankeliumin sanoman maalausten lähellä tunnin ajan. Sitten kävi ilmi, että yksi potilas, joka oli 
aiemmin sopinut lääkärille, ei tullut. Ja nyt, tällä miehellä oli tilaisuus käyttää silmälääkärin apua ja hankkia lasit.  
     Vieraillessaan silmälääkärissä ihmiset ovat erittäin halukkaita hyväksymään hengellistä kirjallisuutta lahjaksi. 
Tällä paikkakunnalla luovutettiin monia kirjoja ja aikakauslehtiä. Olen varma, että Jumala antoi heille tällaisen halun. 
Heti fyysisen näön parantamisen jälkeen ihminen haluaa lukea Raamattua ja kristittyjä kirjoja. Ja Valo idässä - 
järjestöllä on aina varmasti jotain tarjottavana lukemiseksi. Kiitos Jumalalle, että saamme palvella lähetystyössä ja 
kallisarvoisista resursseista, joilla Herra siunasi sen. Ystävystyimme paikallisen seurakuntatiimin kanssa. Pastori oli 
hyvin kiitollinen uskovien Valoa idässä – järjestön kautta tuomasta siunauksesta ja pyysi meitä suunnittelemaan 
samanlaisen aktion heidän kanssaan. Palasimme turvallisesti. Kiitos kaikille rukouksistanne ja kaikesta avusta 
palvelustehtävässämme. Jatkamme Herran työssä ja seuraavana jatkamme Kotelvan kylään lla, Poltavan läänissä. 
Voitteko rukoilla puolestamme. Me todella tarvitsemme sitä.  
 
Kiitollisena, pastori Mikhail Vlasenko.  
      
     Jos Jumala suo ja me elämme, menen itse ensi kesänä loppukesästä taas tällaiselle evankeliointimatkalle yhdessä 
ystäväni Mikhailin kanssa.  
Mikael Halleen  
  



 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
    
     
   
    
 

TERVEISIÄ UUSI ELÄMÄ-KESKUKSESTA 
 
     Hei kaikki rakkaat suomalaiset ystävämme. Kiitos rukouksistanne, taloudellisesta avustanne ja rakkaudestanne, 
jota tunnemme aina. Suuri Jumalamme on määrännyt meidät palvelemaan täällä Uuden Elämän 
kuntoutuskeskuksessa. Olemme kiitollisia siitä, että voimme olla Jumalan työntekijöinä pelastamassa sieluja. Nämä 
ovat vaikeita aikoja, mutta Roomalaiskirjeessä sanotaan, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka 
rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Elämme työskentelemällä Herran 
antamien voimien mukaisesti, ja ihmiset täällä saavat pelastuksen Jeesukselta Kristukselta.  
     Joka päivä lajittelemme myyntiin meneviä vihanneksia ja joka päivä osa miehistä lähtee metsään hakemaan 
polttopuita saunan, keittiön ja talojen lämmitystä varten. Teemme autojen korjausta joka päivä, korjaamme omia 
autoja ja maksua vastaan vieraille. 
     Jumala antaa armonsa elää ja ylistää Häntä tänä vaikeana aikana. Pidämme päivittäin kaksi rukoushetkeä ja kaksi 
saarnaamispalvelua. Ylistys Jumalalle, että voimme kuulla Jumalan sanan ja ihmiset voivat saada uuden elämän 
Herralta Jeesukselta Kristukselta. 
     Keskuksestamme Sergei Mursky on nyt sairas, hän on sairaalassa, mutta kiitos Jumalalle, hän on melkein terve. 
Uskomme, että monilla ihmisillä on ollut oireita, mutta kiitos Jumalalle, lievissä ja kohtalaisissa muodoissa. Kaikki 
Venäjällä eivät voi suorittaa koronatestiä, koska testi maksaa 1500 ruplaa (yli 15 euroa) ja vain hyvin sairaat ihmiset 
saavat testin ilmaiseksi. Tiedätte jo, että yksi työntekijöistämme, Elena Konova, meni Taivaallisen Isän luo.  Kirkas 
muisto kaikille veljillemme ja sisarillemme, jotka jo ovat Taivaallisen Isän kanssa. 
     Kiitos Rakkaat ystävät, että rakastatte meitä, rukoilkaa puolestamme. Kiitos Jumalalle, että hän pitää huolta 
meistä kaikista. Rakastamme teitä kaikkia ja toivotamme teille terveyttä. Palvelkaa Herraa! Herra suojelee kaikkia! 
Kiitos kaikilta uuden Elämän asukkailta, rakastamme teitä kaikkia! 
 
Larissa Ostahin 
 

     
 



 

 

 

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 

TALOUSASIAA 
 
     Kiitos teille Riihimäen Idäntyön jäsenet ja ystävät, 
kun muistatte meitä. Ja kiitos Taivaan Isälle. Olemme 
taloudellisesti pysyneet tasapainossa, vaikka ajat 
ovatkin olleet vaikeat. Tulonlähteinä meillä ovat 
edelleen vanhat tutut eli lahjoitukset yhdistykselle, 
Makasiinin tuotot ja alkuvuodesta myös jäsenmaksut. 
Makasiinin tuotot ovat vähentyneet aikaisempiin 
vuosiin verrattuna ja siksi lahjoitusten osuus ja 
merkitys on kasvanut. Suuria 
tulonhankintatilaisuuksia ei ole ollut lainkaan, mutta 
ei myöskään suuria menoja, joita olivat 
aikaisemmin mm lastenleirit ja perheleirit Peltolassa. 
 
     Meidän avustussummamme ovat hyvin 
vaatimattomia. Meillä on tällä hetkellä säännöllisiä 
avustusmenoja kuukausittain noin 800 euroa. 
Aikaisemmin maksoimme myös Pietarissa 
sijaitsevalle ystävyysseurakunnalle 500 eur 
kuukaudessa, mutta enää vuoteen emme ole 
pystyneet heitä avustamaan.  
 
     Kiinteitä menoja meillä on kuukausittain myös 
noin 800 eur, siihen kuuluvat Makasiinin vuokra ja 
sähköt sekä Peltolan navetan vintin vuokra. 
Yksittäisiä suurempia kertamenoja ovat 
avustustavaroiden rekkakuljetukset. Tammikuun 
lopulla meiltä lähti edellinen rekka-auto Latviaan. 
Taas on Peltolan navetan vintti tupaten täynnä 
avustustavaraa ja odottelemme uutta rekkakuljetusta 
Viroon toukokuun aikana. Me maksamme nämä 
kuljetukset ja yhteen kuormaan pitää varata noin 800 
euroa.  
 
     Kiitos Herralle. Hän pitää huolen avustettavistaan! 
Tapani  

     Makasiini 
 

-kirpputorimyymälä ja tavaran vastaanotto- 
Kauppakuja 10 Riihimäki. 

Avoinna ma - pe 12-17 
 lauantaina 10-14. 

 
Tule ostoksille! 

 

Voit tehdä lahjoituksia Idäntyölle 
 
FI45 4108 0010 4542 32. 
Viestikenttään kohdetoive.  

 
”Herra palkitkoon hyvällä sen, mitä olet tehnyt.”  
1 Sam 24:20  


