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                          RIIHIMÄEN IDÄNTYÖN KUULUMISIA ELOKUU 2009

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

ILOSANOMAN TUOJAN ASKELET
Keskikesä, aurinko  ja loma varustavat meitä
joka vuosi uudestaan pitkään  talveen.
Toivottavasti jokainen on saanut nauttia kesän
lämmöstä, minkä Jumala rakkaudessaan meille
antaa!
    Itse sain käydä vaeltamassa Espanjassa
Jaakontien keskiaikaista pyhiinvaellusreittiä
noin 100 km:n matkan. Vaellus kovassa
helteessä rinkan kanssa oli myös raskasta, kun
helle uuvutti ja jalat väsyivät. Samalla tuntui
kuitenkin ihmeen hyvältä ponnistella, jopa
voimien äärirajoille asti. Vuoret ja laaksot,
kirkas taivas ja vihreä maa hoitivat koko
ihmistä, sielua ja ruumista. Yön lepo antoi
uuden voiman ja aina uusi aamu kutsui kulkijaa.
Uupumuksen ja palautumisen keskellä
sielussani soivat Jesajan sanat: ”Kuinka ihanat
ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet!”   Kun
saa tehdä matkaa Herran voimassa, on askel
kevyt. Kun kohtaa toisen vaeltajan, jonka kanssa
voi jakaa elämää, askel kevenee ihmeellisesti.
Kun näkee jo kaukaa reppuselkäisen vaeltajan,
tulee merkillinen tunne yhteenkuuluvuudesta.
Paavalin sanat ”Te ette siis enää ole  vieraita ja
muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen”
tuntuu silloin hyvin todelta.  Sama kokemus on
minulla aina myös vankilavierailuilla. Me kaikki
kuulumme samaan Jumalan perheväkeen –
myös tuhlaajalapset!
       Riihimäen rukousiltojen 25-vuotisjuhlaa
vietämme Keskuskirkossa 27.7. klo 19.  Idäntyö
sai alkunsa ja talkoolaisensa näistä
rukousilloista. Rukouksesta, sydämen puheesta
Jumalan kanssa, kaikki työ alkaa. Yhteys
Herraamme on uskoville elinehto, niin kuin
viinipuu oksille.
Idäntyömme etenee vain Jumalan Hengen
kautta. Hän tekee työtään meidän kauttamme,
mutta myös meistä huolimatta! Hän keventää
askelemme silloin, kun on  vaikeaa. On hyvä
jatkaa tietäen, että kaikki, mitä teemme on
Korkeammassa kädessä.  Olkoon meidän
askelemme ilosanoman tuojina edelleen ihanat
ja keveät!

Uuden suvivirren sanoin: ”Soi siellä virret toisin
kuin täällä milloinkaan, kun kasvoin aurinkoisin
me käymme laulamaan.  Ja siksi armon alla
tahdomme vaeltaa, kun tiellä vaikealla maan
helle uuvuttaa.” (virsi 574:6)
Hyvää ja siunattua kesän jatkoa kaikille!

Soili Juntumaa, puheenjohtaja

           Matkakumppani!
    Teemme tämän syksyn ajan vain
yhden vankilamatkan kuukaudessa.
Koulutamme kuljettajia ja kartanlukijoita
tänä aikana.
     Syyskuun matka Sablinon, Kolpinon
ja Metallostroin vankiloihin on 18.-20.9.
  Sinne ovat ilmoittautuneet: Helena
Jokinen, Heli Virtanen, Hilda Taipale,
Riitta Kilpeläinen, Anneli Helminen,
Soili Juntumaa, Elina Vahasalo.
Vielä 1-2 mahtuu.
    Ilmoittautumiset tästä lähtien: Heli
Virtanen puh 0415164944 Paikat
varataan ilm. jäjestyksessä. Muistathan
myös ilmoittaa välittömästi
passinnumero- tms muutokset.
         Siunausta kaikille teillesi!

LAHJAKSI OLETTE SAANEET

LAHJAKSI ANTAKAA

       Hirvijärvelle virkistymään!

Perinteinen Idäntyön ystävien ja
vastuunkantajien sekä heidän puolisoidensa
virkistyspäivä 6.9. alkaa messulla Riihimäen
Keskuskirkossa. Yhteiskyydeillä siirrytään
Hirvijärvelle lounaan, saunan ja
makkaranpaiston ohessa seurustelemaan ja
nauttimaan kesän viime hetkistä.

Ilmoittaudu 29.8. mennessä 0503734070
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          Kahdella jalalla
Riihimäen Idäntyö on toiminut noin 17
vuotta. Aloitimme Reijo Loikkasen
aloitteesta v -92 keräämään vaatteita
Venäjän vangeille.
    Evankelioimis- ja avustusmatkat
Pietarin alueen vankiloihin, lastenkoteihin
ym laitoksiin on työn tärkeä, näkyvä osa.
Toinen yhtä tärkeä osa on kotimaassa
tapahtuva varojen ja avustusten
keräystyö.
   Ylläpidämme Pietarissa miesten
kuntoutuskotia Kollontaikadulla ja
Samohvalovissa, avustamme Mirotvorets
seurakuntaa ja omaa lähettiämme Igor
Smirnovia, avustamme Pyhän Olgan
sairaalaa, joka on invalidi- ja hylättyjen
lasten sairaala. Avustamme myös useita
perheitä.
Yhdistyksemme rahantarve kuukauden
menoihin on noin 3000 €. Se kertyy
monista pienistä puroista: lahjoitukset,
kirpputorimyynti, kolehdit, konsertit,
erilaiset työsuoritukset ja käsityömyynti.
     Kerran vuodessa tarvitsemme jonkin
suuremman tuloerän, voidaksemme
selviytyä velvoitteistamme. Tänä vuonna
se on, toivon mukaan, Riihimäellä
Hengen Uudistus kirkossamme
yhdistyksen kesäpäivien 31.7.-2.8.
ruokapalvelun järjestäminen.
    Iloitsemme, että voimme palvella
Herran kansaa talkootyöllämme!
                                                             HJ

            Jumala yllätti

Tulin tuntemaan Jumalan erikoisella tavalla.
Bulgariassa toimi 90-luvulla meediona Banga,
joka oli jo tullut melko kuuluisaksi. Hän tiesi
sanoa ihmisten elämästä sellaisia asioita, joita
kukaan toinen kuin asianomainen itse, ei voinut
tietää. Hän sanoi minulle, että tulen tuntemaan
Jumalan ja Pyhä Henki alkaa ohjata elämääni.
En vielä tänäpäivänäkään tiedä, toimiko tämä
meedio pahan vai Jumalan palvelijana, mutta
minun kohdallani ainakin hänen ennustuksensa
ohjasi minut oikealle tielle. Uskoin tähän
sanomaan ja kiinnostuin tietämään Jumalasta
lisää.
       Vaikka halusin kovasti saada itselleni
raamatun, vasta v –91 sain käsiini ensin lasten
raamatun. Luin sitä uudelleen ja uudelleen, enkä
voinut lakata ihmettelemästä sen totuudellista
sanomaa. Sen kirjan kautta opin jo
ymmärtämään paljon Jumalasta. Vähitellen
Jumala astui syvälle sydämeeni ja
ymmärrykseeni. Tällä tavalla sanan kautta
Jumala kosketti minua ja se muutti
tulevaisuuteni. Kaikki arvot kääntyivät
ylösalaisin. Vuonna –92 menin ensimmäisen
kerran kristittyjen kokoukseen, puhuja oli
amerikkalainen Billy John Doherty. Siitä asti
kävin säännöllisesti hengellisissä kokouksissa.
Aloin myös heti palvella kodittomia, joita
kohtasin kaduilla. Annoin heille ruokaa ja
vaatteita, kutsuin joitakin luokseni peseytymään
ja nukkumaan. Ja saarnasin heille Kristuksesta!
Seurakunnasta lähettivät minut evankelioimaan
armeijan sotilaita ja myöhemmin vankiloihin.
Palkkatyöni olen tehnyt miliisinä ja sen jälkeen
vartijana.
        Tahdon edelleen palvella Herraa, käyn
vankiloissa  Pisaran ryhmän mukana ja toimin
Kollontaikadun ” Laupias samarialainen”
kuntoutuskeskuksen johtajana.
             Herran rakkaudella Andrei Peshkov

Kirjoittaja on Idäntyön ylläpitämän
kuntoutuskodin vastaava johtaja. Hänen
palkkansa maksaa sisarjärjestömme Pisara
Nummelasta.

Kollontaikadun asuntolan miehiä
ylistämässä Herraa. Andrei Peshkov
kuvassa takimmaisena.
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        Sashan elämänmuutos

Synnyin ja kasvoin Novgorodissa maaseudulla.
Perheeni oli hyvin köyhä, eikä lapsuuteni ollut
kovinkaan onnellinen. Kasvoin kolhoosissa,
äitini hoiti lehmiä. Sain olla omissa oloissani ja
jo varhaislapsuudessa lähdin pahoille teille.
Vanhempani eivät voineet ostaa minulle mitään,
minulla ei ollut yhtäkään lelua, saati
polkupyörää. Noin 7-vuotiaana aloin varastaa
saadakseni iloita edes joistakin tavaroista.
Vanhempana olinkin jo vähän väliä vankilassa,
enkä muuta elämäntapaa ymmärtänyt.
Vapaudessa join alkoholia ja varastelin, sitten
tein sen kamalimman, tapoin toisen ihmisen.
Siitä seurasi minulle pitkä vankilatuomio.
    Ollessani vankilassa menetin kaikki läheiset
ihmiset ympäriltäni, silloinen vaimoni jätti
minut ja äitini kuoli. Jäin aivan yksin. Silloin
aloin ajatella mielessäni, miksi enää jatkaisin
elämistä? Silloin sydämessäni käännyin Jumalan
puoleen; että Hän auttaisi minua, jos on
olemassa. Jumala kuuli minua ja tapasin
henkilön, joka kertoi minulle Jumalasta,
Jeesuksesta, raamatusta, syntien anteeksi
saamisesta ja ikuisesta elämästä. Sydämeni oli
heti valmis vastaanottamaan Jeesuksen
Kristuksen. Pyysin Häneltä kaikki syntini
anteeksi ja pyysin häntä elämäni Herraksi.
Pyhän Hengen kautta elämäntapani alkoivat
muuttua. Aloin ahmia Jumalan Sanaa, joka täytti
sisimpäni tyhjyyden. Tämä tapahtui kymmenen
vuotta sitten, v. 1999, ollessani Fornosovan
vankilassa. Uskoon tulon seurauksena
elämässäni tapahtui paljon uutta ja hyvää,
vaikka olin edelleen vankilassa. Kun minut
siirrettiin Jablonevkan vankilaan, siellä kävi
viikoittain vankilaevankelistoja tukemassa meitä
uskonveljiä. Siirryttyäni Metallostroin vankilaan
minut valittiin pienen vankilaseurakunnan
vanhimmaksi, jona ehdin olla kolme vuotta
ennen vapautumistani syksyllä 2007. Minulla on
myös paljon ystäviä Suomesta. He auttoivat
minua jo vankilassa ja tukivat minua
vapauduttuani Jumalan huolenpidolla. Herra
siunasi minua myös ihanalla vaimolla, jota
rakastan todella paljon. Olen erittäin kiitollinen
Herralle perheestäni ja ihanasta lapsestamme,
jolla Hän on meitä siunannut! Missä ikinä
olemmekaan, Hän on aina kanssamme ja
huolehtii meistä, ja me voimme iloiten palvella
ja ylistää Häntä!
 Rakkaudella Kristuksessa Sasha Kirjunov

            Hyviä uutisia!

    Olemme ihmeissämme ja iloissamme, sillä
olemme saaneet käydä Pyhän Olgan
lastensairaalassa pian jo kolmen vuoden ajan
pitämässä kuukausittain
evankelioimiskokouksia, sekä viedä avustuksia!
Kesäkuun alussa lahjoitimme hienon ja
tarpeellisen neuro-ortopedisen `kosmonautti-
puvun` osastolle. Puku piti tilata Moskovasta ja
se maksoi 50 000 rublaa (1000 e), rahat saimme
erilaisin lahjoituksin, uhrein ja avustuksin. Sen
avulla pienet invalidi-potilaat voivat paremmin
ja kivuttomammin oppia kävelemään!
Heinäkuun kokouksessa saimme taas jakaa
myös halukkaille Uusia testamentteja sekä
muuta kirjallisuutta. Mirotvorets-kirkosta olivat
mukana Andrei Murugov, Viktor ja Natasha
Ivanov, Alla, juutalainen sisar sekä Sasha, minä
ja pikku-Lilja. Erityisesti Sasha todisti
koskettavasti ja Andrei sai hyvät keskustelut
aikaan äitien kanssa kokouksen jälkeen.
Rukous/sielunhoitotilanteissa minulle syntyi
hyviä keskusteluja raamatusta. Useat näistä
köyhistä äideistä ovat yksin invalidilapsensa
kanssa, ja hengellisesti ja henkisesti aivan
uupuneita ja eksyksissä. Erityistä esirukousta
kaivataan, että evankeliumi voisi olla todellinen
vapauttava ilosanoma näille perheille!
      Lomonosovin orpokoti on nyt suljettu.
Syynä tähän on jossakin päin Venäjää (en
muista missä) tapahtunut vanhainkoti-palo,
jonka seurauksena Putin laittoi käskyn, että
kaikkiin lastenkoteihin, vanhainkoteihin,
kuntoutuskeskuksiin yms. tulee asentaa
asianmukaiset palosuojat ja hälyttimet.
Lomonosovin vanhaan puutaloon
ulkosivuremontti ja hälyttimet olisivat
maksaneet 1,5 milj. rublaa, eikä näin suuria
lahjoituksia firmat talouskriisin takia
lahjoittaneet. Todella sääli, sillä suurin osa
lasten tiloista oli juuri remontoitu siisteiksi ja
viihtyisiksi, ja nyt lapset siirrettiin muihin, jo
ennestään täysiin lastenkoteihin.
      Tästä ed. mainitusta syystä myös Kollontai-
kadun miesten asuntolaan tarvittiin vähän aikaa
sitten varoja uuden uloskäynnin ja
palohälyttimien asennuttamiseksi.
       Mutta muitakin hyviä uutisia on. Natasha ja
Viktor Ivanov odottavat vauvaa marras-
joulukuulle. Natasha on kuitenkin joutunut
olemaan vuodelevossa, joten rukoillaan, että
kaikki menisi hyvin!
      Meidän perheessä vielä odotellaan sen
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päivän koittamista että saisimme olla pysyvästi
yhdessä. Onneksi Hän on kanssamme
lohduttaen ja johdattaen. Sashalla on parhaillaan
passihakemus `vetämässä`, ja rukoilemme, että
hän saisi passin ja luvat kuntoon ehdonalaisesta
tuomiosta huolimatta. Jumalallehan kaikki on
mahdollista (Mark.10:27).
Olemme olleet Liljan kanssa mahdollisuuksien
mukaan (rajoitettu viisumi!) hänen luonaan
Pietarissa Timurovskajan-asunnolla, mutta nyt
olemme taas seuraavat viisi viikkoa Suomessa.
      Eräs ilonaihe on ollut se, että ihana, laupias
pastorimme antoi autonsa käyttöömme, koska ei
itse pidä suurkaupungissa ajamisesta. Sashahan
rakastaa autolla ajamista, ja palvelee näin
mielekkäällä tavalla seurakunnassa kuljettaen
ihmisiä ja tavaroita tarpeen mukaan. Auto on
kyllä melko pikaista remonttia vailla, joten
rukousaihe on että tarvittavat varat löytyisivät,
jotta tällä autolla voisi vielä kauan hoidella
Herran asioita! (Lada Sputnik vm.-99, tumman
vihreä, tummat takalasit, `hieno´ ;)
       Itseäni tämän ehkä raskaankin ajanjakson
aikana on lohduttanut ja virvoittanut
suunnattomasti Hänen Sanansa, joka on elävä ja
voimallinen (Hebr.4:12). Jeesus Kristus on sama
eilen ja tänään ja iankaikkisesti (Hebr.13.8)!
Samaan Jumalaan kuin esi-isämme Abraham,
Jaakob ja Iisak panivat toivonsa, mekin voimme
turvautua!! Hän on Kaikkivaltias (Ilm.4:8),
Hänen nimensä on: MINÄ OLEN
(2.Moos.3.14). Hän on uskollinen. Hän elää ja
vaikuttaa tänäkin päivänä kaiken ja
kaikessa(1.Kor.12:6)! Ja Hänen lapsiaan me
olemme, Hänen laitumensa lampaat (Ps.100:3)!
Onpa muuten mahtava koko psalmi 100!
Ah, kuinka rakastankaan Jeesusta! :)
      Rakkaudella Kristuksessa Sanni-Maria
            ------------------------------------------

         Yhteinen tehtävämme
   Rauhaa teille sisaret ja veljet Kristuksessa!
Kiitos Jumalalle teistä kaikista!
     Tahdon muistuttaa teitä meidän yhteisestä
historiastamme. 11 vuotta sitten alkoi meidän
yhteinen  palvelutyömme Jumalan ja ihmisten
hyväksi. Vuotta aikaisemmin olimme
tutustuneet Metallostroin vankilassa, missä minä
olin istumassa. Olin silloin evankelisen
vankilaseurakunnan johtajana siellä. Elokuussa
–98 vapauduin ja palasin kotiin Pietariin. Kävin
”Ylösnousemus ja elämä” seurakunnassa ja
palvelin siellä. Samalla opiskelin ”Mir”
raamattuinstituutissa. Syyskuussa Helena pyysi

minua tulemaan tapaamaan suomalaisten
ryhmää. Keskustelimme vähän aikaa ja hän
pyysi auttamaan erilaisissa tehtävissä, ja ilolla
otin vastaan tämän tarjouksen. 4.10.98 olin
ensimmäistä kertaa Sablinon vankilassa.
Jännitin kovin, koska se oli ensimmäinen kerta,
kun olin vankilassa vapautumisen jälkeen.
Mutta Jumala siunasi meidät, sali oli täynnä,
useat tulivat synnintuntoon. Sain tutustua nyt
aivan kasvokkain Sablinon naisten kanssa,
aikaisemmin olin ollut vain kirjeenvaihdossa
joidenkin kanssa. Tällä tavoin alkoi yhteinen
työmme.
     Vankiloissa käyminen tuli osaksi elämääni.
Jumala avasi ovet ja pääsimme Pietarin ja
Pietarin alueen vankiloihin ja myös Karjalaan.
Metallostroi, Sablino, Gaasa, Kolpino,
Arsenalnaja, Jablonevka, Tihvin ja Segesa. Se
oli hyvää aikaa. Näin paljon ihmeitä ja Jumalan
tekoja. Kiitän Jumalaa ja tätä ryhmää, että sain
olla mukana. Mutta eihän työmme tähän
loppunut.
      Vankilassa monet kokivat Jumalan tekoja,
mutta kun vapautuivat, lankesivat syntiin.
Silloin Jumala vastasi rukouksiimme ja antoi
meille yhteisen kuntoutuskeskuksen.
Toukokuussa v 2000 avasimme sen Turku-
kadulla asunnossa, jossa oli kolme huonetta.
Asunto oli entisen vangin ja narkomaanin, ja
maksamallamme vuokralla hän pystyi
maksamaan velkojaan. Asunto oli pieni ja
huonokuntoinen, tyhjä ja likainen. Mutta kiitos
heille, jotka uskoivat Jumalan ihmeisiin. Asunto
muuttui kauniiksi ja vapautuvat ihmiset löysivät
siellä kaiken, mitä tarvitsee uuden elämän
alkuun: vuoteen, ruokaa, hengellistä ravintoa,
vaatteet ja kaiken muunkin avun. Ihmisiä olisi
tullut paljon enemmän, mutta sinne saattoi ottaa
vain 1-6 miestä, eikä kaikki halukkaat
mahtuneet.
     Kesäkuussa 2001 Jumala järjesti meille
isommat tilat, 182 m Padvoiskavalta. Se oli
meille kaikille rukousvastaus. Siellä alkoi
remontti, koska tiloissa oli ollut kemiallinen
tehdas. Mutta ensin piti häätää sieltä kaupungin
rotat. Piti vaihtaa viemäriputket,
vesijohtoputket, suoristaa lattiat, maalata,
laatoittaa, tapetoida, kalustaa…. Ja me teimme
sen, Jumala on suuri! Kaikki rahat ja
materiaalinen apu tuli Suomesta. Kiitos siitä
teille meidän rakkaat suomalaiset ystävät!
     Remontin aikanakin pystyimme ottamaan
vastaan sellaisia ihmisiä, jotka olivat valmiit
asumaan ja tekemään remonttia. Keskuksessa
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asui 17 henkeä, mutta sunnuntain kokouksiin
tuli noin 40 henkeä. Pystyimme silloin
auttamaan myös lähialueen köyhiä perheitäkin.
Tämä keskus toimii edelleenkin ja kantaa hyvää
hedelmää Kristukselle.
     Helmikuussa 2002 Jumala aukaisi taas uuden
mahdollisuuden Novgorodin alueella, Holm,
Samohvalov, Pushtoshka. Onhan kyliä
lähempänäkin, voisi ajatella, onhan matkaa
Pietarista noin 450 km. Mutta uskomme, että
juuri tämä paikka on Jumalan suunnitelmissa.
Saimme kaksi taloa, missä aloitimme.
   Kiitos näinä vuosina erityisesti rakkaalle
sisarelle, väsymättömälle Jumalan työntekijälle,
Helenalle. Tuhansia kilometrejä on hänen
selkänsä takana, niin että tämä valo, mikä syttyi
siellä, ei sammuisi. Nyt siellä on kolme taloa,
yksi saatu ilmaiseksi. Läheiselle Morhovan
kylälle on noussut keväällä rukoushuone,
kirkko. Siellä pidetään palveluksia joka
sunnuntai. Parhaillaan rakennetaan kolmea
hirsitaloa Samohvalovin kylälle. Perustukset on
tehty, hirsiseinät ja viimeksi katot. Rukoilkaa,
että kaikki rakennustyö onnistuisi. Tämä
rakennustyö on alkanut Jumalan antamasta
näystä kasvattaa tänne hylätylle seudulle
Jumalan kylä, jonka rakentavat ja asuttavat
ihmiset, jotka ovat muiden silmissä hylkiöitä.
Mutta ei Jumalalle.
      Jokapäiväiset hengelliset kokoukset,
maanviljelys, eläintenkasvatus, lastenleirit,
rakennustyö, ompelukurssit… Kaikki tämä työ
on kantanut hedelmää. Tällä hetkellä
Samohvalovissa asuu 12 henkeä, kesällä voi
asukasmäärä nousta jopa 20:een. Me uskomme,
että Jumala tekee tämän paikan omaksi
kunniakseen.
        Silloin kun kaikki alkoi Novgorodin
alueella, Jumala näytti, että meidän tulee auttaa
ihmisiä kriisitilanteessa myös Pietarissa. Ei vain
niitä, jotka ovat olleet vankiloissa. Vuodesta
2003 lähtien olemme pyrkineet auttamaan
kaikkia, jotka tulevat, vaikka mahdollisuudet
ovat rajoitetut. Tarvitsevia on enemmän, kuin
meillä on mahdollisuuksia auttaa. Mutta Jumala
pystyy muuttamaan tilanteita, olemme sen
nähneet. Ja pienikin apu voi antaa uutta toivoa ja
rohkeutta, että ihminen jaksaa eteenpäin. Tämän
työn alussa pystyimme auttamaan vuodessa noin
30-50 ihmistä, mutta nyt jo noin 500 ihmistä saa
avun Mirotvorets seurakuntamme kautta
vuosittain.
     Tänään kuntoutuskeskus toimii
Kollontaikadulla ja tuo hedelmää Taivaan

valtakuntaan. Teemme ahkerasti työtä
auttaaksemme ihmisiä. Yhdessä voimme paljon.
      Maaliskuussa 2003 meillä kotona syntyi
Mirotvorets seurakunta. Alkuna oli neljä
ihmistä, minä, vaimoni Irina, poikamme Misha
(silloin 1 v) ja Andrei Murugov. Tästä pienestä
alusta on Jumalan avulla tullut elävä ja toimiva
seurakunta, jossa on 120 jäsentä. Sunnuntaisin
kokoontuu Jumalanpalvelukseen 50-80 henkeä.
Useat heistä ovat olleet rikollisia,
huumeidenkäyttäjiä ja alkoholisteja. Nyt se
kaikki on muuttunut. Koko ajan kasvaa
seurakunnan tekemä hyväntekeväisyys- ja
auttamistyö. Lui Marina ja muut sisaret ja veljet
seurakunnastamme käyvät Pyhän Olgan
sairaalassa, missä ovat sairaat ja vanhempiensa
hylkäämät lapset. Seurakunnan avulla on saatu
hankittua kallis puku Moskovasta lapsille, joilla
on ongelmia liikkumisen kanssa.
      Paljon kiitoksia teidän työstänne ja
Jumalalle avoimista sydämistänne! Olemme
iloisia, että pystymme tekemään tätä Jumalan
työtä teidän avullanne.
     Myös paljon kiitoksia heille, jotka tukevat
meidän perhettämme. Jumala siunatkoon teitä
kaikilla teillänne, kaikissa toimissanne!
Kunnioittaen ja rakkaudella teidän
          Igor, Irina, Misha, Masha ja Pavlik

Igor Smirnov, oma lähettimme Pietarissa, on
pienen  Mirotvorets ( Rauhantuoja) seurakunnan
pastori. Seurakunta tekee avustustyötä
syrjäytyneiden ja muiden kriisitilanteessa
olevien parissa.
Tuemme sekä seurakuntaa, että Igorin perhettä.
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    Jushakov Igor kirjoitti Hildalle:

       Tervehdys rakas sisar Kristuksessa, Hilda!
Sinun kirjeesi lensi kuin kyyhkynen minulle,
tänne kivun, kyyneleiden, epätoivon
valtakuntaan. Olen elinkautisvankilassa, mikä
tarkoittaa elinikäistä tuomiota, ilman toivoa.
Tahtoisin itse lentää luoksesi, että näkisin
kaupungit, metsät, pellot, joet ja järvet, mutta
tyydyn siihen, että lähetän kirjeeni täältä Permin
alueen vankilasta. Kiitän Jumalaa, että
mielikuvituksella ei ole rajoja ja sillä voin
kaunistaa elämääni.
      Sain sinun kirjeesi Valentinalta, joka lähetti
sen ja luulen niin, ettei vahingossa. Jumalalla on
omat suunnitelmansa… Luen taas sinun
kirjettäsi ja ihmettelen, miten kauniisti ja
selvästi kirjoitat, sitä on niin helppo ymmärtää.
Iloitsen siitä, että sain tämän viestin täynnä
elämää ja lämpöä. Kirjeessäsi sinä pyydät
tulemaan ajatuksissa toiseen maailmaan, missä
on Kristuksen rauha ja rakkaus. Kirjeesi vaikutti
niin, että unohdin, missä olin. Käsiraudat,
korkeat rauta-aidat, vihaiset koirat ja piikkilanka
eivät päästä minua minnekään, mutta sieluani ne
eivät voi pidättää. En voi sanoin ilmaista, mitä
tunsin, niin voimakas oli kirjeesi vaikutus.
     Olen syntynyt 1972, isää ja äitiä en ole
koskaan nähnytkään, he olivat rikollisia ja
istuivat vankilassa. Kasvoin lastenkodissa,
silloin ei vielä annettu lapsia adoptoitaviksi.
Olin 16 v, kun jäin ensimmäisen kerran kiinni
varkaudesta ja sain tuomion; 3 v vankeutta. Kun
kolme vuotta myöhemmin vapauduin, halusin
elää rehellisesti, mutta ei ollut asuntoa, ei rahaa,
millä ostaa ruokaa. Se oli vuonna 1991, minulle
annettiin 25 ruplaa, kun vapauduin, ei se
riittänyt mihinkään. Yöt nukuin asemalla tai
jonkin talon rappukäytävässä. Töitä oli vaikea
saada, koska passissani oli merkintä, että olin
ollut vankilassa. Vuosi ja viisi kuukautta olin
vapaudessa, sinä aikana tapasin Svetlanan,
menimme naimisiin, olin tehtaalla työssä.
Svetlanalla oli 6 v poika Andrei.
      Kun olin 20 v, minut vangittiin kahden
ihmisen murhasta. Se tapahtui niin, että minua
kiristettiin, mafia vaati paljon rahaa minulta. Jos
en maksaisi, vaimoni uhattiin raiskata ja poika
heittää alas viidennestä kerroksesta. Pelästyin ja
päätin, että hankin rahat jollakin tavalla. Aioin
varastaa auton ja myydä sen. Ei ollut tarkoitus
tappaa kuljettajaa, mutta vahingossa hän kuoli.
Samoin kävi toisenkin kuljettajan kanssa, ei
hänkään luopunut helposti autostaan.

       Sain kuolemantuomion. Yli viisi vuotta
odotin joka päivä, milloin minut haetaan
ammuttavaksi. Viisi vuotta! Kun muutamia
vankeja oli ammuttu, jotkut hirttivät itsensä,
odotus oli niin hirveää. Jotkut kuolivat
sairauksiin, tuttavani Sasha potkittiin kuoliaaksi,
koska hän oli miliisi. Minäkin yritin tappaa
itseni, löin päätäni seinään, vedin ranteeni auki,
hirttäydyin, mutta aina minut ehdittiin pelastaa
ajoissa. Herra Jeesus ei päästänyt minua
maanpäällisestä helvetistä ikuisuuden helvettiin.
Silloin en etsinyt Herraa Jeesusta, niin kuin nyt.
Vuonna 1999 sain armahduksen,
kuolemantuomioni muutettiin
elinkautistuomioksi. Nyt olen vankilassa, jonka
nimi on Valkoinen joutsen. Kaunis nimi, mutta
täällä tapahtuu kauheita asioita, joista tietävät
vain täällä olevat onnettomat vangit.
      Pari vuotta sitten aloin etsiä Herraa, koska
olin epätoivoinen ja puutteessa, fyysisesti,
materiaalisesti, henkisesti ja psyykkisesti.

      Tämä kirje tuli toukokuussa 2007. Olen
lähettänyt hänelle monia, monia kirjeitä tämän
jälkeen, aluksi useita viikossa. Halusin sulattaa
hänen sydämensä. Joka kirjeeseen saan
vastauksen. Tämän vuoden toukokuussa hän oli
kasteella. Kiitos Herralle!
     Nöyryyttä on tullut Igorille lisää, ja vaikka
hän vieläkin kapinoi, Jumala antaa minulle
kärsivällisyyttä ja Kristuksen rakkautta kertoa
hengellisiä totuuksia.
     Pyydän rukoilemaan Igorin puolesta, että
hän kasvaisi uskossa ja Jumalan tuntemisessa.
Samoin minunkin puolestani, että saisin
viisautta tehdä tätä työtä Jumalan kunniaksi.
                        Kristuksen rakkaudella Hilda

Kirjoittaja Hilda Taipale on kirjeenvaihdossa
vankien kanssa ympäri Venäjää. Hän
vastaanottaa noin 200 kirjettä kuukaudessa
ja vastaa jokaiselle. Vastauskirjeeseen hän
laittaa aina kirjekuoren, jotta vangilla on
mahdollisuus vastata. Hilda kirjoittaa
hengellisistä aiheista myös kiertokirjeitä,
joita hän jakaa vankiloissa ja
kuntoutuskodeissa ym.
    Hildan työtä voit myös tukea,
postimaksut, kirjekuoret, pakettien postitus,
kaikki maksaa. Hildalla on hyvin pienet tulot
ja Idäntyö maksaa osan hänen kulujaan.
Kirjeisiin on mukava laittaa aina jotakin
kaunista katsottavaa, kuvia, kortteja, tarroja.
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          Jorman kuulumisia

Raija Ja Jorma Holmroos aloittivat aikanaan
idäntyön heti uskoon tultuaan, vuonna -94. He
löysivät ystäviä, jotka kävivät Viipurissa
lastenkodissa viemässä avustuksia. Pian Jorma
alkoi omalla autollaan kuljettaa avustuksia,
ensin Viipuriin. Sitten aloitimme Idäntyössä
yhdessä nämä vankilamatkat ja niillä Raija oli
mukana alusta asti. Jorma ja Jukka Järvi
kuljettivat samoihin aikoihin itään täysiä
pakettiautokuormia moniin laitoksiin ja
perheisiin, lähes joka viikonloppu. Myöhemmin
Raija ja Jorma ottivat Sablinon naisvankilan
nimikkokohteekseen ja  he kävivät siellä joka
toinen viikonloppu vuosien ajan. Tihvinän
vankilassa he kävivät myös noin 2-4 kertaa
vuodessa. Viipurin Naistensairaala ja
invalidisairaala ovat olleet myös Jorman
vakituisia avustuskohteita. Raija pyysi vielä
kuolinvuoteellaan, ettei Jorma unohtaisi
Sablinon naisia. Raija muutti Taivaan kotiin
helmikuussa 2007.
      Alkuun Idäntyön asioita hoidettiin
työryhmässä, johon kuuluivat Holmroosin Raija
ja Jorma, Järven Liisa ja Jukka sekä Jokisen
Helena ja Risto. Jorman tehtäviin on kuulunut
koko ajan yhteydenpito venäläisiin järjestöihin,
jotka hakivat avustuskuormia varastostamme.
Suuren varaston loppuminen olikin hänelle
melkoinen muutos.
       Jorma on ollut viime kuukausina Idäntyöstä
hiukan näkymättömissä. Se johtuu osaltaan
monista sairauksista, joita hän on läpikäynyt.
Tammikuussa hän oli polvileikkauksessa, jossa
laitettiin tekonivel hänen pahalaatuisen
nivelrikon vaivaamaan polveensa. Nyt polvi on
toipunut hienosti, mutta selkävaivat ovat
kiusana. Kohonneeseen verenpaineeseen hänellä
on jatkuva lääkitys.
        Idäntyötä hän ei silti tietenkään voi niin
vain unohtaa. Yhä edelleen hänen liikkeeseensä
Hämeenkadulla tuodaan tavaraa itään
toimitettavaksi. Vaatteita kertyy sen verran, että
lähes joka viikko Venäjältä saapuu auto niitä
noutamaan. Aira Tolviander Hyvinkäältä on
hänen yhdyshenkilönsä ja tulkkinsa  kun
Tshernobylin Invalidien yhdistys tai Viipurin
invalidit ottavat yhteyttä ja tulevat hakemaan
tavaraa. Pietarin eteläpuolella on toimisto, joka
jakaa vaatteita tarvitseville Tshernobylin
onnettomuudessa loukkaantuneiden perheille,
sekä sairaalaan, jossa heitä hoidetaan.

     Jorma hoitaa myös Idäntyön rajavaraston
asioita ja  Virosta tulevien kuljettajien kanssa
sopii tavaroiden hakemisesta.
     Jorman usko Kaikkivaltiaaseen Jumalaan ja
hänen uskonsa Idäntyön jatkumiseen näyttävät
kulkevan hänellä käsi kädessä.                 HJ.
                  ---------------------

   Ensimmäinen vankilamatkani

      Oli varmaan toukokuu, kun ystäväni Ilona
soitti ja kertoi, että oli löytänyt netistä jotain
mielenkiintoista, ne oli Riihimäen Idäntyön
nettisivut. Mitä enemmän sivuja tutkimme, sitä
enemmän innostuimme ja päätimme lähteä
”koematkalle” heinäkuussa katsomaan mitä
nämä matkat pitävät sisällään.
      Perjantaina 17.7. klo 03.20 soi meidän
herätyskello, söimme aamupuurot ja lähdimme
ensin hakemaan Hilda Taipaletta ja siitä
jatkoimme Riihimäelle. Kun kaikki naiset
(Helena, Heli, Hilda, Kira, Ilona ja minä) ja
tavarat oli pakattu autoon lähdimme matkaan.
Lahdesta poikkesimme hakemaan Annelin.
Matka Venäjän puolelle sujui hyvin, rajalla
edellämme taisi olla vain yksi auto. Viipurissa
kävimme postittamassa Hildan kirjeitä ja
paketteja. Pietarissa ensimmäinen kohteemme
oli Gufsin toimisto, joka myöntää meille luvat
vankiloihin. Paikalla oli Stovbur Denis
Aleksandrovits, eli olimme ehtineet paikalle
ajoissa ja saimme asiat hoidettua.
       Kävimme miesten asuntolassa
Kollontaikadulla, jossa paikalla on vain
muutama mies. Yhdellä heistä oli 50-
vuotispäivä ja Helena antoi hänelle lahjaksi
oman raamatun. Lopuksi saimme rukoilla hänen
puolestaan, että Jumala antaisi hänelle ilon
sydämeen, sillä hän näytti hyvin surulliselta.
Hän sanoikin, että hän ei saa työtä, kun ei ole
passia, eikä saa passia kun ei ole rahaa
matkustaa hakemaan dokumentteja
kotipaikkakunnalta. Rukoilimme, että Jumala
auttaisi häntä saamaan asiansa järjestykseen.
       Lauantaina lähdimme liikkeelle jo heti
kahdeksan jälkeen, ensin kävimme Kolpinossa,
jonne mukaamme tuli Sergei kitaransa kanssa
sekä tulkkina meillä oli Liisa Lankinen.
Kolpinossa meitä kuunteli noin 30-40 poikaa,
kun kerroimme heille Jeesuksesta. Lopuksi
muutamat heistä halusivat esirukousta. Hilda
kysyi, kuka seurustelee Jeesuksen kanssa
päivittäin ja muutamia käsiä nousi toisten
katseista välittämättä rohkeasti ylös!
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      Sen jälkeen matkasimme Sablinoon, naisten
vankilaan, jossa meille sanottiin, ettei kannata
mennä sisällekään, koska aikaa on niin vähän,
vain 20 minuuttia, ja sitten naisilla on muuta
ohjelmaa. Menimme kuitenkin ja pidimme
puheet ja laulut. Luulimme, että meille tullaan
nyt ilmoittamaan ajan loppumisesta, mutta he
ilmoittivatkin, että olimme saaneet puoli tuntia
lisää aikaa, kiitos Jumalalle! Ehdimme hyvin
puhua kaiken mitä olimme suunnitelleet.
Lopuksi jaoimme heille kortteja ja kyniä.
       Matkalla asunnolle poikkesimme
katsomaan Äiti Venäjä -patsasta Leningradin
piirityksen hautausmaalla Piskarevskissa.
      Sunnuntaina oli vuorossa Metallostroin
miesten vankila. Sattui olemaan työpäivä,
vaikka oli sunnuntai, ja jouduimme
odottelemaan miehiä. Vaikka ne, jotka sinne
sitten vihdoin tulivat, olivat mielestäni vielä
poikia. Ennen kuin puhuimme ja lauloimme,
yksi miehistä esitteli tekemiään käsinukkeja,
jotka oli todella upeita ja taidokkaasti tehtyjä.
Hän pyysi materiaaleja seuraaviin nukkeatterin
esityksiin, kipsiä, kankaita, ym.
   Lopulta pitkän odotuksen jälkeen miehiä tuli
14 meitä kuuntelemaan  ja he kuuntelivatkin
oikein keskittyneesti. Minusta tuntui, että he
olivat iloisia siitä, että menimme heitä
tervehtimään, ei olisi välillä uskonut, että
olimme vankilassa. Ja oli niin liikuttavaa, kun
kaksi poikaa tuli vielä saattamaan meitä niin
pitkälle, kuin he vaan voivat liikkua ja vielä
heiluttivat meille niin kauan kun hävisimme
vankilan ovista ulos. Tässä vankilassa koin se
oikein selvästi, että ei ole ollenkaan
yhdentekevää käydäänkö heitä siellä katsomassa
vai ei!
      Poikkesimme Keltossa ja otimme kyytiin
Larissa Gusevan, joka tuli mukanamme
Suomeen vierailulle.
Terijoella menimme Ushkovan lastenkotiin,
jossa Anneli kävi tapaamassa suloista Veronika-
tyttöstä. Saimme tutustua leirin päätaloon, joka
oli uusi ja kaikilla lapsilla oli uudet puhtaat
sängyt. Wc:t olivat siistit ja puhtaat ja
leikkihuone oli suuri ja avara.
       Sitten lähdimme vauhdilla kotia kohti.
Tullista pääsimme läpi ilman turhia vetkutteluja.
Kiitos Taivaan Isälle, joka piti meistä hyvää
huolta koko matkan ajan sekä antoi meille
ihanat lämpimät, aurinkoiset päivät. Kiitos myös
kaikille mukana olleille, oli mukavaa tutustua
uusiin ystäviin!                           Suvi

Kuvassa Metallostroin kokouksen päätyttyä
hymyilevät vasemmalta Hilda Taipale,  Sergei,
Anton ja Sasha, joka on siirretty tänne Kolpinon
vankilasta.
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