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PUHEENJOHTAJAN PALSTA  
                                                     
POHJOISEN POJAT

Terveisiä pohjoisesta, Murmanskin alueen 
vankiloista!  Sain tilaisuuden käydä Kerttu 
Loikkasen kanssa tutustumassa Kansan 
Raamattuseuran vankilatyöhön Jäämeren 
rannalla.  Matka oli pitkä: yöjunassa 
Rovaniemelle, sieltä bussilla Ivaloon (n.300 km) 
ja Kertun autolla rajan yli Murmanskiin (n.300 
km). Yövyin upeannäköisessä, mutta 
suomalaisittain halvassa hotellissa.  Komean 
julkisivun takana oli lähes lastulevymäisen ohuet 
huoneen ovet, joissa vanhanaikainen avain, mikä 
kierrettävä yöksi lukkoon.  Huoneet olivat toki 
siistejä ja kaikki toimi!  Aamupalalla hotellin 
ravintolassa pöydät notkuivat herkkuja.  Sillä 
ruoalla eli melkein koko päivän.
 Lauantaina lähdimme varhain ajamaan n. 150 
km itään Kuolan niemimaata Revdan vankilaan. 
Pieni ja rähjäinen Revdan kylä sijaitsi keskellä 
erämaata. Siellä oli tiettävästi ollut joskus 
kaivostoimintaa, mutta nyt lähinnä vankila elätti 
paikkakunnan asukkaat. Vankilassa oli arviolta 
noin 1500 vankia ja se muistutti paljon 
Metallostroin vankilan olosuhteita. 
Sisäänpääsyssä oli poikkeuksellista viivytystä 
naisupseerin vuoksi, joka portilla alkoi tivata 
erilaisia asioita. Hän  järjesti meille ja 
kasseillemme ylimääräisen tarkastuksen 
sisäpihan tarkastuskopissa. Kerttu oli ihmeissään, 
vaikka tiesikin virkailijan ortodoksiksi, joiden 
kanssa paikalliset vankilatyöntekijät olivat 
vääntäneet kättä autiotalon käytöstä.  Lopulta 
ortodoksit saivat talon, vaikka paikallisen 
helluntaiseurakunnan väki oli sitä jo kunnostanut 

pitkään omalla kustannuksellaan. Kyllä nämä 
ihmissuhteet ovat joskus tosi raadollisia - siis 
erityisesti ne suhteet, joiden varassa Venäjällä 
toimitaan.     Pääsimme lopulta sisälle vankilaan, 
olihan meillä kaikki luvat kunnossa, ja pojat jo 
odottivat meitä urheiluhallissa. Heitä oli paikalla 
noin 50 henkeä. 
      Kerttu jakoi aluksi tapansa mukaan 
suklaalevyt viimeisen kuukauden aikana 
syntymäpäiväänsä viettäneille. Nyt jopa kahden 
kuukauden sankarit saivat suklaansa, koska 
Kerttu oli käynyt siellä viimeksi elokuussa. 
Kaikilta kysyttiin syntymäpäivän ajankohta ja 
paljonko täytti. Sitten onniteltiin ja toivotettiin 
Jumalan siunausta kädestä pitäen.  Joillekin se oli 
ensimmäinen kerta, kun kukaan yleensä onnitteli 
syntymäpäivän johdosta.   
        Syntymäpäivän huomioiminen on tärkeä 
arvostuksen osoitus erityisesti niiden kohdalla, 
joita kukaan ei muista.  Vaikka joku tulisi 
paikalle vain  suklaalevyn vuoksi, hän kuulee 
samalla Sanaa, joka voi muuttaa hänen elämänsä.
      Paikallinen vankilatyöntekijä Boris Selukov 
puhui ensin, sitten Kerttu piti lyhyen 
raamattutunnin Pietarista (joka jatkuu seuraavalla 
kerralla).  Itse puhuin heille siitä, kuinka suuria ja 
kallisarvoisia ihmisiä he ovat Jumalan silmissä ja 
että jokainen heistä on rakkauden arvoinen. 
Viimeksi puhui Sasha Abramova, entinen vanki, 
joka on tehnyt vuosien ajan työtä Kertun oikeana 
kätenä. Häntä pojat kuuntelivat 
herpaantumattomasti, olihan hän ollut yksi heistä. 
Sasha, pitkä ja lempeä mies,  johtaa ”Vankien 
toivo” ry:tä ja sen ylläpitämää keskusta 
Murmanskissa, mistä vapautuneet vangit voivat 
saada apua. Kaiken takana on Kansan 
Raamattuseura, jolta tulee rahoitus. Juha Tapio 
piti siellä konsertin viime elokuussa, ja 
marraskuun alussa Nina Åström on tulossa 
konsertoimaan.  Muutoin näissä tilaisuuksissa ei 
ole musikanttia lainkaan, joten siellä ”vain” 
puhutaan!  Mutta puhutaan Elämän Sanaa, mikä 
ei tyhjänä palaa.  Vankilaseurakunnat toimivat 
siellä aktiivisesti.
Sunnuntaina kävimme Murmanskin keskustassa 
tunturin rinteellä sijaitsevassa vankilassa nro 17 
eli Rantavankilassa. Se on aivan Varangin 
vuonon rannalla ja maisemat ovat upeat. 
Toivottavasti  vankilan pojat saavat edes joskus 
nauttia kauniista maisemista!  Rantavankilassa 
oli ”tupa täynnä”, kun saavuimme sisälle 
vankilaseurakunnan huoneeseen.  Sen oli 
”Vankien toivo” –yhdistys sisustanut kauniiksi. 
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Pojat kuuntelivat jälleen intensiivisesti ja ikään 
kuin imivät joka sanan huuliltamme.  Lopussa he 
halusivat kovasti, että heistä otetaan valokuvia. 
Niinpä otin digikamerallani  monta kuvaa, jotka 
sitten Kertun mukana toimitan heille. Niille, jotka 
eivät ihmisten silmissä ole mitään, on tärkeää, 
että joku ”ikuistaa” heidät.  Myös omaiset 
toivovat saavansa kuvia läheisistään. Moni halusi 
myös samaan kuvaan minun kanssani!         
Tulkkinamme oli lempeä baabuska Klaava 
Vashenko, jonka oma poika oli ollut nuorena 
vankilassa 2,5 vuotta.  Syynä oli nuorten poikien 
kaljanjuonti  ja lievä pahoinpitelytapaus. 
Kohtuuton rangaistus 18-vuotiaalle nuorelle 
ensikertalaiselle! Onneksi pojan elämä on lopulta 
mennyt hyvin ja hänellä on hyvä perhe ja työ.

En voi muuta kuin ihailla Kerttu Loikkasen työtä 
siellä kaukana pohjoisessa, jonne harvan tie 
johtaa.  Onneksi Jumalalle kukaan ei ole liian 
kaukana, vaan Hän on lähellä jokaista luotuaan, 
valmiina armahtamaan ja pelastamaan. Hyvä 
Jumala heitä kaikkia auttakoon ja siunatkoon.  

                               Soili Juntumaa

         

Riihimäen Idäntyö ry
                Syyskokous
               9.11.08 klo 16-17 
Kirkkopuiston seurakuntakodissa

Käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat, kahvitarjoilu, kuvia matkoilta ja 
kesän tapahtumista.                
               Tervetuloa!
 

                    
   Idäntyön  Tuomasmessu

  Riihimäellä Keskuskirkossa   
        9.11.08  klo 18
            
 Idäntyön vastuunkantajia ja 
kolehti Idäntyölle.

               Tervetuloa!
-------------------------------------------
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Kokemuksia Pietarin matkalla
 6-10.9.-08
Matkalla oli mukana Helena Syrjälä Riihimäeltä 
ja Sinikka Vuorinen ja Lilja Skibjuk Helsingistä. 
Lilja jatkoi sitten matkaansa junalla Petroskoihin.
      Inkerin kirkon pääkirkko on Pietarin 
keskustassa oleva Pyhän Marian kirkko. Meillä 
oli mahdollisuus olla siellä sunnuntaina klo 10,30 
alkavassa suomenkielisessä 
jumalanpalveluksessa. Se oli rauhallinen ja 
siunaava tilaisuus. Inkeriläinen kaava eroaa 
vähän meidän kirkon messusta, mutta saarna oli 
puhutteleva, väkevää Jumalan Sanaa, sen piti 
kirkkoherra Juhani Pörsti. Mieleni teki iloiseksi 
ja kiitolliseksi myös tämä kaunis uudistettu 
Herran temppeli. Olihan vielä muistissa 
ensimmäinen käynti tässä kirkossa 1990 luvun 
puolivälissä, kun seurakunnan käytössä oli vain 
hyvin matala yksinkertainen sali, sillä 
yläkerroksessa oli muita huoneita, muuta käyttöä. 
Myös sai tuntuman että nuorillakin on täällä 
hyvin vireää toimintaa. Seurakunta elää ja 
kasvaa. Kiitos Herralle!
        Kävimme myös toisessa Inkerin kirkon 
pyhäkössä, Keltossa. Siellä olemme käyneet ensi 
kerran 1992, jolloin kirkkoa rakennettiin. Tuntui 
silloin ihmeelliseltä, kuinka isoa kirkkoa voidaan 
tehdä näin epävarmana aikana juuri 
kommunistikauden kaaduttua! Nyt voimme 
ihailla tätäkin hyvin kaunista Herran huonetta 
joka on vuosikaudet jo ollut uskovan kansan 
käytössä. Kirkon vieressä on Inkerin kirkon 
koulutuskeskus. Siellä on vireää teologista 
koulutusta, myös lyhyitä Raamattukursseja 
asiasta kiinnostuneille.  Veimme sinne 
laatikollisen venäjänkielisiä Raamatun 
sanakirjoja, ja eri kielisiä hengellisiä kirjoja, näitä 
idäntyö oli saanut lahjoituksena jo vuosia sitten. 
He olivat kiitollisia! Ruokalassa saimme nauttia 
maukasta suolaheinäkeittoa (meille uutta) 
Ruokalaan annoimme esiliinat, jotka käsityöliike 
Sukkula oli lahjoittanut. Kiitos niistä! Naiset 
olivat hyvin, hyvin iloisia ja kiitollisia!
   Vielä jatkan kirkkokokemuksilla. Pontoninan 
kylässä Pietarin eteläpuolella on protestanttinen 
kirkko, jossa pastorina on Aleksei Koshelev. Hän 
on tullut uskoon Leningradin mission aikana. 
Kävimme ensi kerran 1999 vuoden lopussa 
kirkossa, joka silloin oli rakenteilla. Rakennus oli 
laivan muotoinen ja melkein valmis, mutta se oli 
suunniteltu muuhun käyttöön. Nyt se on kaunis, 

erikoinen kirkkorakennus, Herran temppelinä 
käytössä. Sunnuntai iltana käydessämme siellä 
oli alkamassa kokous, jossa oli mukana entisiä 
narkomaaneja ja vapautuneita vankeja. He olivat 
nuoria miehiä ja naisia ja perheitäkin lapsineen. 
Herran ylistys oli niin mahtavaa ja aitoa että se 
herkisti minut kyyneliin asti. Ajattelin että 
Herran voimalla näistä useimmat ovat saaneet 
nousta kurjuudesta, kuka kadulta kuka ojasta tai 
jopa viemäristä. Jumala voi tehdä ihmeitä ja hän 
toimii täälläkin. 
      Pyhän Olgan sairaala on yksi Riihimäen 
idäntyön avustuskohde. Tälläkin matkalla 
vierailimme siellä. Vammaisten lasten 
kuntoutusosastolla oli kokous äideille ja lapsille. 
Marina Murugov ja Sanni-Maria käyvät siellä 
säännöllisesti vierailulla ja siellä voi vapaasti 
puhua Jeesuksesta, pelastajasta, rukoilla äitien ja 
lasten puolesta ja antaa Raamattuja. Helenalla oli 
havainnollinen esitys taakan kantajasta 
kuormineen, kun kuorman jättää, on kevyt olo. 
Näin tapahtuu myös kun saa jättää syntinsä 
Jeesukselle ja saa ne anteeksi, tulee kevyt olo ja 
hyvä mieli. Koska tämä on köyhien sairaala siellä 
tarvitaan myös humanitaarista apua, joten sitä 
nytkin vietiin runsaasti.  
Helena kertoi jo edellisessä Vera-lehdykässä 
käynnistä Kansan Raamattuseuran ylläpitämässä 
poikien turvakodista. Tämän hetken 
rukousaiheena on, että turvakodille löytyisi uusi 
paikka vuoden loppuun mennessä, sillä heidät on 
irtisanottu. Jos uutta paikka ei löydy, pojat 
joutuvat lastenkotiin.
     Liljan suuri ilo oli tavata vapautuneita vankeja 
ja heidän omaisiaan ja saada tietoja kadonneista 
ystävistä. Sairautensa takia Lilja oli ollut monta 
kuukautta käymättä Pietarissa. 
                                                            Liisa Järvi
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Larissa Gusjova

Sablinon ja Kolpinon matka
 10.-12.10.2008

Matkalle lähtivät lisäkseni Helena, Olga-Helena, 
Hilda ja Anneli. Matka ja rajanylitys sujuivat hyvin ja 
Viipurissa tietysti poikkesimme postiasioilla. 
Kävimme asunnolla ja sen jälkeen Kollontaikadun 
asuntolassa tapaamassa miehiä, heitä oli siellä nyt 
viisi. Vierailu oli lämminhenkinen, oli vain ikävää 
kuulla, etteivät miehet olleet saaneet palkkaa työstään 
laisinkaan.
        Lauantaiseen vierailuumme Sablinon 
naistenvankilaan saimme joukkoomme Valentina 
-tulkin, Sergein ja lisäksi myös Larissan, joka oli 
aikoinaan itse ollut vankilassa 13 v. Sovimme 
etukäteen, että Larissa saa puhua niin kauan kuin 
kokee tarpeelliseksi. Tilaisuuteen tuli n. 35-40 naista. 
Helena aloitti tilaisuuden kertomalla herätyksen 
ajoista Sablinossa, kun Reijo Loikkanen aloitti 
työtään Venäjän vankiloissa. Larissa tunsi Reijo 
Loikkasen ja oli hänen kanssaan työssä evankelistana 
jonkun aikaa. 
      Kun Larissa alkoi kertoa omasta elämästään ja 
uskoontulostaan, liikuttuivat monet naiset ja alkoivat 
itkeä ja Jumalan Henki laskeutui koko joukkomme 
ylle ja tilaisuudesta muodostui aivan valtava. Minua 
itseänikin itketti, kun Pyhä Henki oli niin 
voimakkaasti siellä läsnä. Kun Sergei lopuksi kehoitti 
heitä, joita puhe oli koskettanut, nostamaan kätensä, 
miltei kaikki nostivat ja halusivat antaa elämänsä 
Jeesukselle. He lausuivat syntisen rukouksen ja 
heidän puolestaan rukoiltiin. Aivan liian pian oli 
yhteinen hetkemme ohi, kun meitä tultiin hakemaan 
pois puolentoistatunnin kuluttua, mutta kokemus jäi 
mieleeni varmaan ikuisesti. Olimme koko ryhmä 
aivan ihmeissämme, kuinka Herra oli vaikuttanut 
voimallisesti naisten sydämissä halun ottaa Jumalan 
ansaitsematon armo Jeesuksessa vastaan omaan 
elämäänsä. Me kaikki kiitimme ja ylistimme Häntä 

kaikesta, mitä olimme juuri saaneet nähdä 
tapahtuneen. 
      Kävimme sen jälkeen viemässä vaatetavaraa 
Uljanovkan narkomaanien kuntoutuskotiin. Kävimme 
myös koko ryhmä Kolpinon lastenkodissa vierailulla, 
veimme sinne vaatteita ja tuliaisia sekä pidimme 
pienen tilaisuuden lasten kanssa, jotka innostuivat 
kilvan esiintymään. Tuttuja lapsia oli mukana (minä 
olin täällä vasta ensi kertaa enkä tuntenut tietenkään 
heitä) ja mukana oli myös uusi ryhmämme, talon 
pienimmät lapset, ekaluokkalaiset.
      Sunnuntaina lähdimme samalla joukolla Kolpinon 
vankilaan. Paikalle tuli n. 40 nuorta miestä. Larissa 
sai jälleen ensin puheenvuoron ja sitten me muut 
vuorotellen puhuimme, mitä Herra oli kullekin 
antanut sydämelle. Nuoret miehet kuuntelivat melko 
hiljaa ja tarkasti ja osallistuivat lauluihin taputtaen. 
Varsinaisen puheosion päätteeksi rukoilimme 
kolmessa ryhmässä niiden puolesta, jotka sitä 
kohdalleen halusivat. Ainakin kuusi heistä halusi 
ottaa Jeesuksen vastaan elämäänsä! Oli todella 
hienoa, että sielläkin Jumala vaikutti niin 
voimakkaasti. Olimme kiitollisia myös tästä päivästä. 
Larissaa pyydettiin myös seuraavalle kerralle ainakin 
Sablinoon ja Kolpinoon mukaan, hän lupaili tulla.  
      Lähdimme kotimatkalle ja mukaan tuli myös 
Sanni-Maria. Matka sujui mukavasti ja rajalla meille 
oli sielläkin varattuna pieni ihme: jonoa ei ollut 
Suomeen päin lainkaan, vaan pääsimme aivan 
suoraan rajamuodollisuuksiin ja siis hyvissä ajoin 
sieltä kohti Lahtea ja Riihimäkeä. Luulen meidän 
kaikkien muistavan tämän viikonlopun vielä pitkään!
      Haluaisin haastaa kaikki Veran lukijat 
rukoilemaan kanssamme erityisesti näiden 
mainitsemieni Jeesuksen vastaanottaneiden puolesta, 
että Herran alkama työ heidän sydämissään saisi 
jatkua ja heidän uskonliekkinsä kasvaisi päivä 
päivältä ja että Hän antaisi heille voimaa, iloa ja 
rauhaa Hänessä jokaiseen päivään siellä arjessa. 
Uskon sen olevan Jumalan tahdon mukainen rukous 
ja niihin Hän on luvannut erityisesti vastata!
       Minulle tämä viikonloppu oli erityisen innostava. 
Voisitko Sinäkin, joka olet kenties miettinyt 
osallistumista näille matkoille, rohkeasti tulla mukaan 
tähän mielenkiintoiseen työhön? Tai tiedätkö jonkun 
muun, joka etsii paikkaansa jossain vastaavanlaisessa 
vapaaehtoistyössä, kerropa hänelle tästä työstä ja 
innosta tulemaan mukaan, kokeilemaan edes! Niin 
minäkin lähdin tähän työhön mukaan, katsomaan 
minkälaista on työ venäläisten vankien parissa. On ilo 
kertoa Jumalan teoista, saada kylvää Sanaa ja antoisaa 
nähdä, miten se ei palaa tyhjänä! Myös tämän työn 
rukoustuki ja taloudellinen tukeminen on tärkeää, 
ilman sitä eivät autot kulje eivätkä tuki ja evankeliumi 
mene perille!
                                          Heli Virtanen

----------------------------------------------------------
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Pyhän Olgan yms. kuulumisia
       Viimeiset kolme kuukautta ovat olleet 
tehokkaita. Olemme käyneet Marinan kanssa 
Pyhän Olgan sairaalassa ja Lomonosovin 
vammaisten lasten kodissa joka kuukausi. Meitä 
on tukenut sekä Idäntyö, että Mirotvorets-kirkko! 
Olemme vieneet kolme kertaa Lomonosovin 
hylättyjen lasten kotiin 10 000 ruplalla ( 300 e) / 
kk avustustarvikkeita. Sinne on pyydetty 
vaippoja, vauvojen hammasharjoja, hiusharjoja, 
kynsisaksia, petivaatteita ym, ja olivat 
ikikiitollisia kun niitä veimme! Lapsia on kodissa 
90.
      Lomonosovissa mukanamme on ollut myös 
Andrei Murugov autonkuljettajana ja 
evankelioivana tukena. Tässä kuussa mukana 
olivat myös mieheni Sasha sekä Murugovien 
pikku-Andrei. Johtajatar vaikutti kosketetulta kun 
marssimme sisään, kaksi raskaana olevaa naista 
miehinensä ja pieni poika! Tällä kertaa saimme 
ulkoiluttaa vauvoja pari tuntia. Kun lapset 
nukahtivat raittiiseen ulkoilmaan,  Andrei ja 
Sasha lähtivät jututtamaan ja evankelioimaan 
henkilökuntaa. Yksi kasvattajista, jonka miehet 
tapasivat pihalla, pyysi rukoilemaan kipeiden 
jalkojensa puolesta, ja sanoi rukouksen jälkeen 
heti helpottaneen! Myös johtajattarelle on 
julistettu evankeliumia. Olemme avoimesti 
rukoilleet lasten puolesta aiemmillakin kerroilla 
hänen läsnäollessaan. 
    Viime kerralla olimme tutustumassa hiv-
positiivisten lasten ryhmään ja heidän uusittuihin 
tiloihinsa. Isä-Andreita puri pieni häiriintynyt 
Lena-tyttö, niin me Marinan kanssa aluksi vähän 
säikähdettiin, kun kädestä alkoi tulla verta. Mutta 
Herra on varjelija! 
     Kiitos Jumalalle, että tämä kohde on näin 
hienosti auennut ja esirukoilijoille kiitos!
    Pyhän Olgan sairaalassa oli viime kerralla 
väkevästi evankelioiva kokous, kiitos Marinan, 
joka oli saanut uutta virtaa Israelin matkalta! 
Mukana oli myös Ida-tulkki, Sasha, sekä yksi 
sisar Mirotvorets-kirkosta. Neljä äitiä toisti 
Marinan perässä syntisen rukouksen. Muutamat 
pidempiaikaiset tuttumme ovat jo kiinnostuneet 
tulemaan kirkkoon sunnuntaina.  Pyhään Olgaan 
olemme vieneet kuukausittain vaatteita ja 
muutakin avustusta. Kokouksen jälkeen jaamme 
äideille vaippapaketin, vitamiineja, Uuden 
testamentin ym. hengellistä materiaalia, sekä 
tiedon sunnuntain kokouksen paikasta ja 
ajankohdasta. 

    Eräänä sunnuntaina Mirotvorets seurakunnan 
kokouksessa saimme kuulla myös iloisia uutisia 
saarnan ja todistusten muodossa, kun rakkaat 
ystävämme palasivat antoisalta Israelin-matkalta! 
Oi sitä ilon päivää koko seurakunnassa, kun 
energiset pastorit Igor ja Andrei kuvailivat 
Israelin ja Jerusalemin raamatullista merkitystä! 
Myös Irina piti alussa todistuspuheenvuoron, 
kuinka häneen oli tehnyt vaikutuksen vierailu 
Luvatussa maassa, ja kuinka Raamatun 
kertomukset tulivat paljon konkreetisimmiksi ja 
läheisimmiksi. Varmasti oli myös tärkeää, että 
nämä pariskunnat saivat omaa aikaa, ilman 
lapsia!
     Minä tässä siirtyilen taka-alalle ja 
rukoustueksi muutamaksi kuukaudeksi. Meidän 
pienen ihmeemme odotetaan syntyvän 
marraskuun puolessavälissä. Lämpimät kiitokset 
esirukoilijoille, viimeksi kirjoittaessani oli huoli 
Sashasta, mutta niin sitä vaan sieltä noustiin ja 
opittiin taas jotain. Viimeistet kuukaudet ovat 
olleet siunattua ja rauhaisaa aikaa. 
     Vielä rukousaiheeksi jätän, että Sasha pääsisi 
pian Suomeen niin saataisiin olla koko perhe 
yhdessä. Varmasti ihan Hänen tahtonsa mukainen 
toive! :)

                   Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova
-----------------------------------------------------------

Metallostroin protestanttisen seurakunnan 
nykyinen “vanhin”, juuri 21 vuotta täyttänyt  
Aleksandr Kozin on tullut uskoon Lebedevan 
vankilassa . Hän oli etsinyt ahdistukseensa apua 
Raamatusta ja löytänyt Jumalan. 
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Gaaza/Metallostroi 17.-19.10.-08. 

      Matkalla Heli, Anneli Kiira, Helena ja Olga-
Helena. Olimme hyvissä ajoin Pietarissa joten 
poikkesimme kristilliseen kirjakauppaan 
ostamaan hengellisiä laulukirjoja. Annoimme ne 
Sergeille tutustumista varten (hän oli muutoin 
ottanutkin joitain uusia lauluja käyttöönsä, kertoi 
että niitä on alkanut palautua mieleen vuosien 
takaa). Itsekin opettelimme asunnolla tuttuja 
lauluja venäjäksi, Sasha kitaroineen mukana. 
Minä kieliniekka vain laulaessamme laulua nro 
21 lauloin numerosta 23 ja ihmettelin ettei tämä 
nyt oikein istu. Että semmosta hauskaa.    
     Sadovnikovin perheessä kävimme pe-iltana. 
Pojat olivat sanatoriossa, vain naisväki oli 
kotona. Perheen äiti on kovin kiinni lapsissaan ja 
erityisesti 18 v Anja-tytär on todella 
rukousaiheenamme; hänen täytyisi saada ilmaa 
elämäänsä. 
    Gaazaan pääsimme vihdoin lauantaina sisään 
kuukausien tauon jälkeen. Jakauduimme kahteen 
ryhmään, naistenosastolle ja miesten 
silmäosastolle. Yksi naistenosaston potilas, 
kuultuaan että emme ole ortodokseja, kykeni 
estämään muita naisia tulemasta kuuntelemaan. 
Kolme oli paikalla, mutta heistä yksi halusi jättää 
elämänsä Jeesukselle!    
      Silmäpolilla saimme rukoilla yhden pojan 
hengellisen kasvun puolesta, nimikin jäi mieleen: 
Jevgeni, täysin orpo nuorimies. Tarkkaillessani 
huomasin monien kiinteästi kuuntelevan ja 
keskittyvän. N. 15 heitä oli paikalla. Tuntui kuin 
arkuutta olisi ollut ilmassa. Valetaan rohkeutta 
heihin niin kuin naisten osastollekin. Taistelu on 
kova, mutta Herra kuitenkin aina lopulta on 
voittaja, meidän ei vain tule antaa periksi. 
      Gaazan jälkeen Anneli tapasi Veronika-
tyttönsä ja oli iloinen hänen avoimemmaksi ja 
rohkeammaksi tulemisestaan. Kollontailla, jossa 
myös kävimme, oli 9:stä asukkaasta 6 paikalla. 
Kristus Jeesus, osoita heille Sinun 
valtasuuruutesi, kaikkien vaikeuksien keskellä.
        Lauantaina Sergein vaimo Galina oli 
vierailulla asunnollamme, heidän poikansa 
Dimahan asuu siellä nyt parisen kuukautta.    
      Metallostroissa näimme monet tutut kasvot ja 
ilmapiiri vaikutti hyvältä. Puheita he kuuntelivat, 
kuinka usko Jeesukseen antaa mahdollisuudet 
selvitä jo elämässä paremmin, voimasta 
Jeesuksessa, lankeamisesta ja anteeksiannosta, 
vaelluksesta Kristittynä. Mikä tärkeintä: 
pelastuksesta vain Jeesuksen kautta. Tämän 

kaiken muistuttamistahan me kaikki tarvitsemme, 
jatkuvaa rakkauden ja armon sanomaa ja sen 
jakamista. 
      Valentina (tulkkimme) täyttää 28.10. 80 v., ja 
käydessämme syömässä pidimme ruokalassa 
pikku synttärit. Hän sanoi ettei kukaan ole 
koskaan häntä näin muistanut. Voi Valentina! Ja 
meillä on Kristuksessa niin kiva huumorin 
melske kaiken muun melskeen ohessa, että oikein 
itkettää. Rukoillaan Valentinan ja hänen 
miehensä puolesta, toistemme puolesta, yhteyden 
ja rakkauden hengessä, niin kuin Kristus on meitä 
kehottanut (1 Tim 3:5). 
      Viipurista kyytiimme tuli Anja Efimova, 
erittäin lahjakas, nuori taiteilija. Häntä vastaan 
Vaalimaalle tuli Ritva Lajunen miehineen. 
Anjalla on Suomessa tällä hetkellä 30 taulun 
näyttely, nyt hän tuli opettamaan jollekin 
taidekurssille. Ritvalta saimme peräkontillisen 
kauniita kankaita, niitä nyt sitten vain 
hyödyntämään Idäntyön hyväksi. 
Annelille Suuret Halausonnittelut syntymäpäivän 
johdosta, kiitetään Herraa hänenkin sinnikkäästä 
jaksamisestaan ja mukana olemisestaan .KIITOS 
TEILLE MATKAKUMPPANIT!
                                          Olga-Helena Nikula 

----------------------------------------------------------

Valentina Mitroshkina
rakastettu tulkkimme, täyttää 80 v    28.10.2008. 
Tämä Herran palvelijatar on elänyt kovan elämän.  
Yhä vielä hän kuitenkin lähtee iloiten 
evankelioimaan ja rukoilemaan vankiloihin sitä  
kaipaavien puolesta. 
     Onnea ja Jumalan siunausta, Valentina!
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Israelinmatka 26.9.-3.10.

Kristittyjen – varsinkin ensikertalaisten - matka 
Pyhään maahan on mitä ilmeisimmin varsin kova 
pala vastustajalle.  Matkajärjestelymme 
kohtasivat lähes ylivoimaisia vaikeuksia 
nimenomaan sen vuoksi, että venäläisten 
viisumipakko lakkasi vain muutamaa päivää 
ennen matkaamme, mutta siitä ei ollut tullut 
virallista tiedotusta Pietarin 
lentokenttäviranomaisille.  Asiaa setvittiin niin 
Pietarissa kuin Kinneret toursin toimesta 
Israelissa, ja tilanne näytti välillä toivottomalta. – 
Suomalaisen lukijan lienee mahdotonta 
ymmärtää näitä byrokratian koukeroita. 
      Mutta pääasia oli, että matka toteutui!! 
Suuren kuorman tästä kaikesta kantoi Liisa 
Langinen, joka hoiti yhteyksiä ryhmäläisiin ja 
lentoviranomaisiin Pietarissa.
      Ryhmämme oli koottu vankilatyömme 
ympäriltä: vankilakäyntien ja 
kuntoutuskeskuksen väkeä sekä niitä entisiä 
vankeja puolisoineen, jotka ovat jatkaneet 
yhteistyötä kanssamme.  Pietarista lensi 22 
ryhmäläistä ja Suomesta kuusi. Tel Avivissa 
tapasimme, ja saimme kiertää Israelin kaikki 
tärkeimmät paikat Vapahtajan jalanjäljissä 
pastori Heikki Kankaan loistavassa ohjauksessa. 
Tulkkauksessa vuorottelivat Liisa Langinen, 
Eleonora Skrypina sekä nummelalainen  Milla 
Rodina. Nähtävää riitti yllin kyllin. Matkan 
päätyttyä suoritin pienen gallupin siitä, mitkä 
asiat jäivät eniten mieleen.  Ja niin monta oli 
mieltä kuin miestä... 
     Eleonora Skrypina:
Erämaa!!  Olin ajatellut sen aivan toisenlaiseksi. 
Miten Israelin kansa on voinut elää siellä 40 
vuotta?!  - Pyhän haudan kirkko. 
Ortodoksijuutalaisten kaupunginosa Mea 
Shearim.
      Andrei Peshkov:
Yöpyminen Masadan vierellä beduiiniteltassa. 
”Gennesaret-panoraama”,  kun katselin järveltä 
käsin sen rantoja yltympäriinsä. Sahnen 
paratiisimainen luonnonpuisto.
      Vitali ja Aljona Filippenko:
Puutarhahauta.  Vanha kaupunki 
kokonaisuudessaan. Holokaust-museo. 
Megiddon rauniokumpu Harmageddonin laidalla. 
Kaikki kolme merta.
      Oleg Dotsenko:
Itkumuuri.  Voitelukivi Pyhän haudan kirkossa.
      

      Milla Rodina:
Kun lauloimme Yläsalissa ”Hän on tääl´”...
...Ja monta muuta...
       Moni matkalainen sanoi, ettei olisi edeltä 
ikinä voinut aavistaa, että matka olisi niin 
antoisa.  Kaikki kävi siellä niin konkreettiseksi: 
Se on totta, sillä kaikella on paikka ja aika. 
Usea jäi haaveilemaan uudesta matkasta, kenties 
jonkun läheisen kanssa.
     Joukkomme kiittää lämpimästi teitä kaikkia, 
jotka mahdollistivat tämän matkan.  ”Autuaita 
ovat ne, joilla on mielessä pyhät matkat”.
  
                                                     Eeva Halme
-------------------------------------------------------
Eeva Halme järjesti Israelin matkan joidenkin  
venäläisten ystäviensä haaveita kuultuaan. Hän 
kantoi matkanjohtajan vastuun. Hänen 
innoituksestaan myös me Idäntyössä saimme 
lähettää ystäviämme tälle ainutlaatuiselle  
matkalle. Kiitämme sydämestämme Eevaa 
kaikesta vaivannäöstä ennen matkaa ja sen 
aikana!
Kiitos Jumalalle, että kaikki onnistui näin 
hienosti!
-----------------------------------------------------

Lyhyesti Israelinmatkastamme

Suuret kiitokset Herralle ja kaikille niille jotka 
järjestivät, maksoivat ja yleensä auttoivat minua 
ja vaimoani matkalle tähän pyhään ja Jumalan 
valitsemaan maahan.
Muistikuvia on paljon ja me haluamme mainita 
niistä muutamia:
1.)Minulle Jumalan palvelijana oli tietenkin 
hyvin tärkeää ei vain käydä maassa ja tutustua 
entisten aikojen historiaan,  vaan myös  nähdä 
nykyelämää ja uskoa Israelissa ja tuntea tämän 
maan hengellistä ilmapiiriä.  Heti saavuttuamme 
Israeliin sain nähdä Herran käden johdatusta 
matkassamme.
2.) Suureksi siunaukseksi oli se että oppaamme ei 
ollut pelkästään historian asiantuntija vaan myös 
uskova ihminen.  Ensimmäisenä päivänä meillä 
oli myös tilaisuus tavata ”Elävät kivet” – 
yhteisön Herran kansaa: pastorin, hänen 
vaimonsa sekä erään veljen, joka kirjoittaa 
lauluja Herrasta ja toimii Israelin 
venäjänkielisten keskuudessa.  Tulin suuresti 
siunatuksi yhteisestä uskostamme.  Saimme 
tietoa Israelin kansan hengellisestä ilmapiiristä, 
ongelmista ja siunauksista. Nyt voin syvemmin 
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palvella Herraa, kertoa hänen kansastaan ja 
rukoilla sen puolesta.  Israelissa on paljon 
venäjänkielisiä, noin neljäsosa kansasta.
3.)Seuraavana päivänä kun tulimme Jerusalemiin, 
kävimme messiaanisten juutalaisten 
tilaisuudessa.  Samassa rakennuksessa toimi 
rehabilitaatiokeskus, ja saimme nähdä 
kouriintuntuvia esimerkkejä siitä, miten Jumala 
ihmeellisesti vapauttaa ihmisiä alkoholista, 
huumeista, sairauksista ja ongelmista.  Herra 
myös lisäsi meille aikaa puhua, rukoilla ja 
palvella toinen toistamme. 
4.)Saimme myös imeä itseemme vaikutelmia 
niistä paikoista missä Jeesus itse kulki.  Näistä 
yksi esimerkki:  Jerusalemissa on kaksi paikkaa 
jotka esitetään Jeesuksen hautana - molemmat 
ovat tyhjät.  Ns. puutarhahaudalla vietimme 
ehtoollista ja tunsin siellä erityisesti Jumalan 
siunaavan kosketuksen – miten paljon Kristuksen 
on täytynyt kärsiä meidän pelastukseksemme.
       Päivät lensivät siivillä, saimme paljon uutta 
tietoa, saimme unohtumattoman kosketuksen 
tämän siunatun ja vastakohtia täynnä olevan 
maan historiaan.  Saimme aivan uuden 
näkemyksen ja rakkauden Israelin kansaan. 
Kirjoitukset avautuivat meille Herran kansan 
kulttuurin valossa, saimme uusia ystäviä ja myös 
lepäsimme niin sielun kuin ruumiin puolesta 
ihanan luonnon keskellä.
    Vielä kerran kaikille suuret kiitokset 
mahdollisuudesta käydä näillä siunatuilla 
paikoilla.
     Neuvon jokaista käymään tässä maassa ja itse 
näen, ettei sieltä voi palata samana.
     Jumalan siunausta teille.  Kunnioituksella ja 
rakkaudella 
     Igor Smirnovin ja Irina Kimin perhe
---------------------------------------------------------

        

Pyrkikää rauhaan, pysykää siinä ja etsikää 
rauhaa, Jumalan valtakuntaa maassanne, 
kaupungissanne, kirkossanne ja perheessänne ja 
sydämessänne.
    Rauha Herran kanssa ja läheisten kanssa, oi 
tämä rauha on suuri onni!

Minulle ei ollut helppoa valmistautua matkaa 
varten, ja luulisin, etten ollut ainoa. Mutta Kristus 
auttoi meitä, halleluja!
    Herra toi meidät Siionin vuorelle, missä asuu 
paljon erilaisia ja mielenkiintoisia ihmisiä, siellä 
asuu paljon kärsinyt Jumalan kansa – Israel. 
Koko matkan tunsin Hänen läsnäoloaan: Hän 
varjeli meitä! Hän ruokki meitä! Hän opetti 
meitä!
       Erityisen vaikuttava oli ilo Masada-vuoren 
lähellä, beduiiniteltta-alueella. Koko illan, yön ja 
aamun Israelissa juhlittiin Uutta vuotta.
     Ilta oli täynnä iloa ja karkeloa. Yöllä alkoi 
odottamaton kova tuuli, mutta se oli lämmin kuin 
Jumalan henkäys.  Aamulla auringonnousu toi 
meille suuren rauhan ja tyyneyden.  Haluan 
säilyttää tämän ilon ja rauhan Jeesuksessa ja 
oppia, oppia, oppia Jeesuksesta.  
        Suuret kiitokset kaikille, jotka valmistivat ja 
järjestivät meille matkan, siunatkoon teitä Jumala 
ja teidän maatanne, esivaltaanne ja kirkkojanne ja 
Jumala siunatkoon Israelin maata ja kansaa. 
Säilyköön keskuudessamme rauha toinen 
toisemme kanssa ja mikäli mahdollista kaikkien 
ihmisten kesken.  Tämän opetti meille kuollut ja 
ylösnoussut Jeesus.

Kunnioittaen  veli  ja  sisar  Kristuksessa 
Sergei  ja  Lena  Odnorob

___________________________________
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Matkoille lähtijät!

Ensi vuoden matkoillehan pitää jo nyt 
ilmoittautua!
Matkat tehdään aiemman käytännön 
mukaisesti:
- Joka kuukauden toinen viikonloppu on 
Sablinon – Kolpinon matka
- Joka kuukauden kolmas viikonloppu 
Gaasa – Metallostroi 

Rukousaiheitamme:

- rukoillaan Idäntyön vastuunkantajille 
voimia, viisautta, rakkautta ja 
terveyttä.

- Idäntyön taloudellinen tilanne kestäisi 
- Kollontaikadun asuntolan miehille 

alettaisiin maksamaan palkkaa työstään
- Vankiloissa uskonlupauksensa 

antaneet saisivat kasvaa ja vahvistua 
uskossaan

- että me kaikki löytäisimme Jumalan 
tarkoittaman polun elämässämme

- Kiitos Jumalalle, että Hän on kantanut 
tätä työtä vielä tämänkin vuoden!

- Kiitos Jumalalle, että saamme nähdä 
työstämme hedelmää!

- Kiitos Jumalalle, että monista 
autettavistamme on tullut muiden 
auttajia!  
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      53. Yhteiskristilliset
          valtakunnalliset

vankilalähetyspäivät
       31.10.-2.11.2008 
    Tampereen Baptistikirkko
        Kissanmaankatu 19

   Ei ennakkoilmottautumista,   
   ruokailu järjestetty
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