
Mansikkakesä
Suomessa on taas ollut kaunis ja hyvä kesä 
ja monet mansikan poimijat ovat saaneet 
työtä. Olemmekin auttaneet venäläisiä 
ystäviämme (joista monet vankilasta 
vapautuneita) tällaisen työpaikan 
löytämisessä. Heille tämä ansio on hyvin 
tärkeä, sillä Venäjällä työn saanti on vaikeaa 
ja palkkakin pienen pieni. 
      Meidän "kummipoikamme" Andrei oli 
myös luonamme Riihimäellä ja kävi herneitä 
poimimassa lähiviljelijällä hankkiakseen 
lisää rahaa. Hänellä on vaimo ja lapsi, joten 
myös toive ja halu saada parempi asunto 
perheelleen. Nykyisin heillä on yksi pieni 
huone ja osuus keittiöön ja kylpyhuoneeseen 
vanhan kerrostalon ylimmässä kerroksessa 
(8.) eikä hissiä.
Andrei kirjoitti pienen elämäntarinansa Vera 
lehteä varten, ajatellen jos joku toinenkin 
saisi apua, toivoa ja uskoa elämäänsä kuten 
hän. 
Samantapaisia elämäntarinoita on paljon. He 
toivovat voivansa antaa omille lapsilleen 
parempaa elämää kuin itsellä on ollut. Se on 
kuitenkin vaikeaa, kun omat lapsuuden 
kurjat kokemukset ilman rakkautta ja 
välittämistä ovat iskeytyneet niin syvälle 
sisimpään. Vain Jeesus voi parantaa 
vähitellen.
                                   

Liisa Järvi

Me tiedämme, että kaikki koituu niiden 
parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja 
jotka Hän on suunnitelmansa mukaisesti 
kutsunut omikseen Room.8:28

Andrein kertomus

Olen syntynyt Pietarhovissa, joka on oikein 
kaunis pieni kaupunki Pietarin kupeessa. 
Vanhempani käyttivät alkoholia. Kun 
vanhemmat riitelivät keskenään, lähdin 
usein pois kotoa. Pienestä pitäen jouduin 
hoitamaan itse itseni. Aina oli nälkä. 
Vanhempani erosivat. Jouduin internaattiin 
(koulukotiin). Kun täytin 10 vuotta, äiti otti 
luokseen. Kävin tavallista koulua. Äiti jatkoi 
alkoholin juomista. Elämäni oli tosi vaikeaa, 
kärsimystä. Lähdin kotoa karkuun aina 
uudelleen, mutta poliisi toi takaisin äidin 
luo. Kun koulu päättyi, menin tehtaalle 
töihin. Siellä maistoin ensi kerran viinaa ja 
tupakkaa. Kun täytin 15 vuotta, päätin olla 
aikuinen ja juoda ja polttaa tupakkaa niin 
paljon kuin halusin. Tämä johti rikosten 
tielle. Jouduin vankilaan pitkäksi aikaa. 
Ajattelin, että kaikki muut ovat syyllisiä, 
mutta en minä.
       Ensimmäiset 3 vuotta vankilassa keräsin 
rikoksentekotaitoa.  Jotenkin käsiini joutui 
kummallinen kirja – Raamattu. Yritin lukea 
sitä, mutta en ymmärtänyt mitään. 
        Vuonna 1995 kohtasin suomalaisia 
kristittyjä vankilassa ja uskovat vangit kerta 
kerran jälkeen kertoivat minulle Jumalan 
viisauksia jotka sisältyivät Raamattuun. 
Eräänä kauniina päivänä minustakin tuli 
kristitty, pyytäessäni Jumalaa ja Jeesusta 
Kristusta koskettamaan minun väsynyttä 
sydäntäni ja tulemaan minun Herrakseni ja 
pelastajakseni. Siitä elämäni muuttui. En 
sanoisi, että se tuli helpommaksi, mutta 
elämälleni tuli kirkkaasti uusi, selvä 
tarkoitus. Ympärilläni olevat toiset ihmiset, 
vangit, eivät ymmärtäneet minua, kuten en 
minäkään ollut ennen ymmärtänyt miksi 
kristityt ovat erilaisia. Nyt minulle oli 
samantekevää mitä ihmiset ajattelevat. Yhtä 
vain tahdoin, olla nöyrä sille Herralle joka 
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antoi minulle anteeksi kaiken pahan mitä 
olin tehnyt.
         Voi Jumalan anteeksiantamuksen 
suurta syvyyttä, kun hän tähän päivään asti 
ei ole väsynyt antamaan anteeksi! Joka päivä 
on täynnä myös mukavia tapahtumia ja 
kaikesta voi erikseen puhua, keskustella 
Hänen kanssaan. Vaikkei ole aina helppoa 
elää, olen onnellinen.
      Elän Jeesuksessa Kristuksessa, on jotain 
johon voi luottaa, uskoa ja rakastaa.
             24.07.2005 Andrei Zemskov 

Valentina 
kirjoittaa:
       Tervehdys teille rakkaat ystävät 
Jumalan ja Jeesuksen rakkaudella! Kiitos 
Hänelle suuresta rakkaudestaan meitä 
kohtaan, kun Hän meitä niin kovin erilaisia 
etsii ja kutsuu omiksi lapsikseen. On ihana 
tietää, että olemme kaikki Hänen perheensä 
jäseniä.
      Tämän Idäntyön ryhmän olen tuntenut jo 
yli kymmenen vuotta. Mielestäni on 
ihmeellistä, että juuri suomalaiset 
lähetystyöntekijät ovat aloittaneet 
evankelioimistyön meidän vankiloissamme. 
Näiden vuosien aikana lukemattomat vangit 
ovat, eivät ainoastaan kuulleet evankeliumia, 
vaan tulleet uskoon sen voimasta. Nekin, 
joita Pyhä Henki ei vielä ole koskettanut, 
ovat huomanneet suomalaisten ystävien 
rakkauden ja myötätunnon heitä ja heidän 
kohtaloaan kohtaan. Vangit odottavat kovin 
suomalaisten ryhmien vierailuja. Jos joku ei 
käy pitkään aikaan, he kyselevät, miksi he 
eivät tule. Olen kiitollinen Jumalalle, että 
Hän on antanut minulle mahdollisuuden 
tutustua Idäntyön ihmisiin ja voin käydä 
heidän kanssaan julistamassa evankeliumia 
vankiloissa.
        Tällä hetkellä olen poimimassa marjoja 
Savitaipaleella, ensin mansikoita, nyt 
vadelmia. Olen todella kiitollinen heille, 
jotka järjestivät minulle tämän työpaikan. 
Minusta on huolehdittu, että minulla olisi 
kaikki, mitä tarvitsen voidakseni 

työskennellä täällä. Työ on mielestäni 
raskasta, mutta joka päivä tunnen Herran 
käden kaikessa ja se lohduttaa minua. Jos 
me uskomme Jumalaan ja luotamme Häneen 
vaikeudet ja pettymykset eivät koveta 
sydäntä, vaan tekevät sen 
vastaanottavaiseksi. Täällä minulla on 
mahdollisuus kertoa Jumalan rakkaudesta 
näille työtovereilleni, jotka eivät ole 
uskossa.
    Huomaan, että he alkavat ajatella, kun 
näkevät Jumalan avun minun elämässäni. 
Tällaisina hetkinä sydän täyttyy ilolla ja 
vaikeudet unohtuvat. Muistuu mieleen ne 
paikat Raamatusta, missä sanotaan, että 
olemme Kristuksen kirje. Siitä, miten me 
käyttäydymme, näkyy Jumalan rakkaus 
meitä kohtaan.
Olettehan te selvästi Kristuksen kirje, jonka 
kirjoittamisen hän uskoi meille. Tätä kirjettä  
ei ole kirjoitettu musteella, vaan elävän 
Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin vaan 
ihmissydämiin. 2 Kor 3:3
        Jos vain yksikin kääntyy Jumalan 
puoleen, elämäni ei ole mennyt hukkaan
      Vielä kiitos teille rakkaat lähetit teidän 
työstänne, rakkaudestanne ja 
kärsivällisyydestänne. Jumala varjelkoon, 
vahvistakoon, antakoon voimaa ja 
näkökykyä, niin että myös tulevaisuudessa 
saisitte tuoda evankeliumia vangeille, mutta 
myös teidän läheisillenne.
Jumalan siunausta ja rakkautta teille kaikille 
Jeesuksen Kristuksen nimessä!
           24.7.05 Valentina Tsherbakova

Valentina on koulutukseltaan 
rakennusmestari, mutta tultuaan 13 v sitten 
uskoon, hän haluaa jakaa tätä ilosanomaa 
muillekin . Hänellä ei ole omaisia. Valja 
työskentelee Kansan Raamattuseuran 
poikakodin varastonhoitajana, käy 
kanssamme vankiloissa ja auttaa vankilasta 
vapautuvia uskovia naisia sopeutumaan 
uuteen elämään.



Ompelukoneprojekti
       Olen kerännyt talteen varastollemme 
tulleita Idäntyölle lahjoitettuja 
ompelukoneita. Joitakin toimivia koneita 
olen vienyt suoraan joihinkin perheisiin ja 
lastenkoteihin Venäjälle, missä ne on otettu 
riemulla vastaan. Koneet, joissa on jotakin 
isompaa tai pienempää korjattavaa, ovat 
jääneet odottamaan korjaajaa. Parin viime 
vuoden aikana näitä koneita on kertynyt 
kahdeksan. Pelkkä yhden koneen huolto 
tulisi maksamaan liikkeessä 60 €, 
mahdolliset korjaukset ja varaosat vielä 
lisäksi 
       Sitten sain yllättäen tietää, että Stenia, 
joka on työssä Idäntyön varastolla, pystyy 
huoltamaan ompelukoneita. Nyt ne ovatkin 
hänen työnsä tuloksena pääasiassa kunnossa, 
muutamasta puuttuu vielä joitakin osia, jotka 
pitää tilata.
         Sain jo keväällä ajatuksen viedä nämä 
koneet korjattuina Samohvaloviin ja 
Morhovaan, sinne kylille, missä ihmisiltä 
puuttuu työtä. Ajatus lähti siitä, kun 
vangeille pitäisi saada satoja uusia 
alushousuja, kuka niitä ompelisi? 
         Kyselin viime kerralla käydessäni 
Samohvalovissa, mitä paikalliset ajattelevat 
tällaisesta työstä. Sain heti asialle innokkaan 
vastaanoton.
          Suunnitelmissa on nyt kuljettaa 
koneet, sekä kangasta ja ompelutarvikkeita 
Samohvaloviin. Siellä järjestämme heti 
perunannoston jälkeen syys- lokakuussa 
halukkaille naisille muutaman päivän 
ompelukurssin. Minulla on jo opettajakin 
tiedossa, Ljuba, joka on ompelija Pietarissa. 
Lisäksi pitäisi saada mukaan vielä henkilö, 
joka osaisi opastaa naisia ompelukoneen 
käyttöön ja huoltoon. 
        Tarkoituksena on saada naisille työtä ja 
siitä saatavaa tuloa perheilleen. Aluksi 
viemme heille materiaalit ja ostamme 
tuotteet. Myöhemmin, kuin taidot karttuvat, 
he voivat myydä tuotteitaan muuallekin, 
ehkä ensin Holmissa,  myöhemmin vaikka 
Novgorodissa ja Pietarissa. Vähitellen he 
ehkä alkavat hankkia itse kankaat ja 
tarvikkeet, myöhemmin paremmat 
koneetkin. 

        Tämä kaikki voi olla vain naivistista 
unelmaa, eteen voi tulla melkein minkälaisia 
vaikeuksia tahansa, Venäjällä kun toimitaan. 
Mutta yritämme kuitenkin, laitamme työn 
alkuun ja kannustamme ihmisiä 
yritteliäisyyteen. 
         Kankaat ovat tietenkin Venäjältä 
ostaen halvempia, kuin meillä Suomessa, 
mutta kaikkein edullisinta olisi tietenkin 
saada kankaat lahjoituksena! Tiedätkö sinä 
mitään paikkaa, mistä voisi saada kankaita, 
lankoja tms edullisesti tai mieluummin ihan 
ilmaiseksi? 
        Jokaiselle ompelijalle pitäisi lisäksi 
saada tarvikepaketti, missä olisi ainakin 
hyvät sakset, koneen neuloja, ratkoja, 
lankoja, ompelukoneöljyä ja puhdistusharja.
       Kahdeksan naista ompelee jo jonkin 
verran  kangasta ja lankaa kuukaudessa, 
välitöinäänkin! 
        Muille naisille voisi keksiä ehkä 
muitakin ansiomahdollisuuksia, kaikki eivät 
ole käsityöntekijöitä, se voisi olla vaikka 
jotakin ruokatalouteen liittyvää. 
         Miehille voisi vastaavasti pitää puutyö- 
tai hitsauskursseja ja opettaa valmistamaan 
vaikka kottikärryjä tai maitokärryjä, jotka 
olivat meillä maaseudulla erilaisissa 
kuljetustehtävissä korvaamattomia tuonne 
60- luvulle saakka. Venäjän maaseudulla 
taakat kannetaan vielä selässä.
      Morhovan kylällä ihmiset elävät 
vaatimattomasti hyvin pienillä tuloilla 
kasvattaen maatilkuissaan vuoden ruuat. 
Ansiomahdollisuuksia ei juurikaan ole ja sen 
seurauksena miehet alkoholisoituvat ja 
perheiden tilanne näyttää toivottomalta.
      Kuntoutuskeskukselle Samohvalovissa 
on tarjottu ostettavaksi Morhovan kylän 
keskeltä, hyvältä paikalta, entinen 
klubirakennus, kommunistiajan punanurkka, 
hirsiksi. Miehet keksivät, että sen voisi myös 
kunnostaa kirkoksi ja jumalanpalvelusten ja 
raamattuopetuksen lisäksi siellä voisi sijaita 
myös avustuspiste kyläläisille, vähän niin 
kuin diakoniatoimisto. Siellähän voisi sijaita 
myös tämä kylän ensimmäisen 
ompelufirman toimisto.  
                                Helena Jokinen
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RUKOUSAIHEITAMME:

- monet Idäntyömme 
vastuunkantajista tai heidän 
perheenjäsenistään on sairastuneet 
vakavasti, rukoilkaa heidän 
puolestaan

- Idäntyön taloudellisen tilanteen 
vakauden puolesta

- Kyläprojektimme puolesta, että 
toimillamme voisimme todella auttaa 
niitä ihmisiä

- Ystävämme Gulja Samohvalovissa 
on sairastunut leukemiaan

- Vapautuneiden vankien puolesta, 
että vahvistuisivat uskossa ja 
kestäisivät koetukset

-  Varastollemme hyviä työntekijöitä!

Antamisen salaisuus
Kun Israelin kansa alkoi rakentaa itselleen 
pyhäkköä, lähtökohtana olivat Herran sanat 
Moosekselle: ”Kehota israelilaisia 
keräämään minulle uhrilahjoja. Kootkaa 
niitä jokaiselta, joka tuntee halua antaa.” 
Toisin sanoen jokaisen tuli tiedostaa, että 
hänen antamisensa kohteena ei ollut vain 
jokin rakennus, ei edes 
jumalanpalveluselämän mahdollistaminen, 
vaan itse elävä Herra. Kun myöhemmin 
Daavidin aikana koottiin lahjoja temppelin 
rakentamista varten, tajuttiin sama asia: 
”Kansa iloitsi heidän anteliaisuudestaan, kun 
he antoivat näin auliisti lahjoja Herralle.” 
Siten ei ole yllättävää, että myös Salomon 
sananlaskuihin sisältyy kehotus: ”Siitä, mitä 
omistat, anna Herran kunniaksi uhrit.”
   Jeesus on sanonut samaistuvansa 
erityisesti pieneen ihmiseen: ”Kaiken, minkä 
olette tehneet yhdelle näistä minun 
vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet 
minulle.” Paavali laajentaa näkökulmaa: 
”Mitä teettekin, tehkää se täydestä 
sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle 
ettekä ihmisille.”
Ratkaistessamme, mihin kohteeseen 
annamme, tärkeintä on, että itse Herra saa 
olla elämässämme sillä paikalla, mikä 
Hänelle kuuluu.
Adventin evankeliumista meille ovat tulleet 
tutuiksi sanat: ”Herra tarvitsee sitä.” Oli 
kysymys aasista. 
”Herra tarvitsee sitä.” Eivätkö nämä sanat 
avaa vapauttavan näkökulman myös meidän 
antamiseemme? Ei olekaan kysymys siitä, 
että jokin seurakunnan työmuoto tai järjestö 
tai Jumalan valtakunnan työntekijä tarvitsee 
antejani, vaan itse Herra.
( 2.Moos.25:2, 1. Aik. 29:9, Sanal. 3:9, 
Matt. 25:40, Kol. 3:23, 5. Moos.12;5-8, 
Mark. 11:1-6 )

Hannu Päivänsalo 
kirjassaan ”Antamisen salaisuus”, sivulta  
90-91
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