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 PUHEENJOHTAJAN PALSTA
TAIVAAN ILOTANSSI

Kun näette tämän kaiken tapahtuvan, niin nostakaa päänne… kehottaa Raamattu meitä kristittyjä
ahdingon hetkellä.  Elämme yhä syvenevän epätietoisuuden aikaa työmme tulevaisuuden suhteen
Venäjän vankiloissa.  Samalla kuitenkin uskomme, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta ja että
kaikki voi kääntyä hyväksi, kun on Jumalan aika.
Samaan aikaan täällä koti-Suomessa päivitellään tyhjeneviä kirkkoja ja kirkosta eroamislukuja. Toisaalta
pidetään kynsin hampain kiinni perinteistä eikä suostuta sisäiseen ja ulkoiseen uudistumiseen.
Viimeisessä Lähetyssanomien numerossa oli juttu Japanin ev.lut. kirkon tilanteesta. Japanissa kristittyjä
on vain 1 % väestöstä. Shintolaisuus , budhalaisuus sekä konfutselaisuus ja taolaisuus leimaavat
rituaaliensa kautta japanilaista arkea.  Japanin ev.lut.  kirkon johtaja Sumiyuki Watanabe toteaa
kuitenkin rauhallisesti: ”Ei kannata masentua. Tehtävämme on pitää evankeliumia esillä. – Meidän
tehtävämme on joka tapauksessa kylvää evankeliumin siementä.  Siemen tuottaa aikanaan satoa.”
Kuulen tämän kirkonjohtajan sanoissa levollista luottamusta ja suurta uskoa. Meidän tehtävämme on
tehdä uskollisesti omalla paikallamme se, minkä olemme Jumalalta tehtäväksemme saaneet.
Valittaminen ei hyödytä ketään ja masentaa myös meitä. Meidän on nostettava päämme ja katsottava
Häneen, jonka varassa Kristuksen kirkko  seisoo tai kaatuu.
Hän on luvannut pitää meistä huolta, Hän antaa kasvun ajallaan ja Hän avaa ovet ajallaan.
Luottakaamme siihen ja iloitkaamme tulevasta pääsiäisestä,  taivaan ilotanssista:  voitto on jo saatu,
kuoleman ja pahan valta kukistettu!
Hippolytos Roomalainen (pappi, vastusti paavia, karkotettiin Sardiniaan vainon aikana ja kuoli siellä v.
235 jKr) kirjoitti pääsiäisrukouksessaan:
”Oi taivaan ilotanssi! Oi Hengen juhla! Oi Jumalan pääsiäinen… juhla, jossa kaikki luodut kohtaavat
toisensa ja uudistuvat!  Me rukoilemme sinua Kristus, Jumalamme, Kuninkaamme, levitä väkevät kätesi
seurakuntasi yli, kansasi yli joka aina on kuuluva sinulle, puolusta sitä, varjele  sitä, taistele sen taistelut,
lyö sen viholliset, nosta yllemme voitonlippusi! Ei kenenkään enää tarvitse surra köyhyyttään, sillä
taivasten valtakunta on kaikille avoin… ei kenenkään enää tarvitse pelätä kuolemaa, Herra kuolema on
tehnyt kaikista vapaat.”
Riemullista ylösnousemusjuhlaa kaikille teille, rakkaat Idäntyön tukijat ja vastuunkantajat!
Soili Juntumaa,   puh.joht.

RUKOUSVASTAUKSIA!

- olemme saaneet nauttia Sasha Kirjunovin kuljettajapalveluksista jo kahdella matkalla.
Toivotaan tämän hyvän palvelun jatkumista.

- Marta Shuldisovan elämän suuri muutos parempaan päin, vuosien alkoholi- ja
valhekierteen jälkeen.

- Meillä on ryhmä, joka hoitaa Vera-lehdykän postituksen kuukausittain!

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI
ANTAKAA
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Matkalla Venäjällä 12.-14.3.

        Matkan valmistelut alkavat yleensä jo viikkoja ennen matkaa. Varastossa pitää lajitella sinne tulleet
nyssäkät ja niistä kerätä käyntikohteisiin tuliaisia. Joskus joutuu käsittelemään suurenkin säkkikasan,
joskus Jumala järjestää helposti mukavia yllätyksiä ja sopivia viemisiä löydettäväksi monien
lahjoittajien tavaroista. Nyt pakkasin mukaan mm. miesten vaatteita ja kenkiä pari säkkiä, pikkulasten
vaatteita muutaman kassin Pyhän Olgan sairaalaan tai perheisiin, Masha tyttökotiin ruokalaatikko ja
ystävien kutomia sukkia, Kollontaikadun miehille ruokaa ja pullia, Julianalle ja hänen veljelleen
vaatteita, astioita, vuodevaatteita, Martalle ja hänen syntyneelle vauvalleen samoin. Sitten piti ostaa vielä
kymmenkunta suklaarasiaa myöhästyneiksi naistenpäivän lahjoiksi tutuillemme.
       Lähdimme tapamme mukaan perjantaina aamusta liikkeelle Riihimäeltä, mukana olivat Kira
Salminen, Elina Vahasalo, Heli Virtanen ja tietysti allekirjoittanut. Hyvinkäältä noukimme
kuljettajaksemme Sasha Kirjunovin ja Helsingistä tulivat mukaan Leena Leppäniemi ja Hilda Taipale.
     Viipurissa kävimme ensin kaupassa ostamassa postipaketteihin tavaraa ja muitakin tuliaisia. Sitten
postiin, jossa lähetimme paketeissa Metallostroihin teetä, makeisia, pipareita, sukkia, saippuaa, ym.
Sablinoon lähti terveyssiteitä, saippuaa, makeisia, teetä, pipareita, ym. Kolpinon vankilaan lähti
kaakaota, keksejä, makeisia. Muistelemme lämmöllä näissä vankiloissa olevia ystäviämme ja toivomme,
että he saavat vastaanottaa nämä rakkauden lahjat. Hilda lähetti taas postia kymmenille vangeille ja sai
myös vangeilta noin 100 kirjettä.
      Kummitytölläni Martalla oli Viipurissa syntymäpäivä 11.3., hän täytti 23 vuotta. Lisäksi hän oli
kuukautta aikaisemmin mennyt naimisiin ja synnyttänyt pojan. Oli juhlan aiheita kerrakseen! Olimme
ensivierailulla hänen kodissaan ja tapasimme hänen miehensä Diman ja miehen kolmivuotiaan tyttären
Nastjan. Martalla on ollut todella vaikea elämä ja olikin suurenmoista nähdä nyt tällaista onnea! Pikku
Nikita oli ihan Marta - äidin näköinen. Vielä tapasimme Aleshaa, Jukan kummityttöä, Martan siskoa,
hänen työpaikallaan läheisessä kaupassa. Veimme Jukan lahjat ja terveisiä ja saimme vastaavan
vietäväksi Jukalle.
       Illalla meillä oli asunnollamme neuvottelu Kollontaikadun asuntolan asioista. Ljuda ja Andrei
Peshkov, Sasha Login ja Igor Smirnov tulivat paikalle. Lopputulokseksi neuvotteluista tuli, että työtä
Kollontaikadulla jatkaa huhtikuun jälkeen Igorin johdolla Mirotvorets seurakunta. Heidän tarkoituksensa
on tarjota tiloissa ”ensiapua” kadunmiehille ja naisille, peseytymismahdollisuutta, vaateapua, ruokaa.
Peshkovit etsivät uuden tilan miesten asuntolaa varten. Tuemme kumpaakin työtä kuten ennenkin, mutta
on huomattava, että vuokra tulee oletettavasti kasvamaan.
       Sasha Login kertoi tapaamisessa, että Venäjällä on noin kuukausi sitten astunut voimaan laki, joka
kieltää ulkomaalaisilta evankelioimisen kouluissa, lastenkodeissa, kaduilla, vankiloissa, muissakin
laitoksissa, ym. Viisumeissa mainittu tarkoitus Venäjällä käynteihin, mm. kulttuurinvaihto, bisnes, tms.,
on ainoa luvallinen tehtävä. Tämä oli tosi järkyttävä uutinen. – Onko se todella nyt näin?!!
       Seuraavana aamuna ei tarvinnut nousta aikaisin aamusta, kuten olisi pitänyt, jos olisimme menossa
vankiloihin. Lähdimme liikkeelle vasta, kun olimme jo heränneet. Keltossa kävimme tapaamassa
pikimmiten Larisaa, joka oli sairaalassa tutkimuksissa, mutta pääsi kotiin sen verran, että saatoimme
tavata. Jätimme hänelle ruokakassit ja pienen kuukausiavustuksen.
       Kollontaikadulle olimme sopineet seuraavan tapaamisen, ja ihmeeksemme siellä oli paikalla suurin
osa asukkaista. Teenjuonnin lisäksi pidimme seurat, lauloimme, Sasha puhui ja lauloi kitaransa
säestyksellä, Igor puhui omien valintojen merkityksestä.
     Kristillisen kirjakaupan kautta suuntasimme Masha-kotiin, joka onkin siinä lähellä. Tytöt olivat juuri
siivoamassa, koska tulimme hieman ennen sovittua aikaa. Tutustuimme puolin ja toisin, pidimme pienen
hartaushetken, Elina esitti havaintovälinein Jeesuksen sovitustyön merkityksen. Tytöt olivat todella
innokkaasti mukana.
     Illan päätteeksi kävimme kylässä Murugoveilla. Pöytä oli tietysti koreana, saimme myös korealaista
keittoakin, onhan emäntä Marina korealaista syntyperää. Ruokailun ja jutustelun lomassa isäntä Andrei
kertoi Mirotvorets seurakunnan työstä pummien parissa ja Marina työstä Pyhän Olgan sairaalassa.
Marinan johdolla seurakunnasta käy pieni ryhmä kerran kuukaudessa viemässä aineellista apua ja
evankelioimassa sairaiden lasten vanhempia. Työ on saanut sairaalan ylilääkäriä myöten
henkilökunnalta paljon kiitosta. Seurakunnan hankkima kallis ”astronauttipuku” on auttanut monia
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vammaisia lapsia liikkumaan ja kävelemään. Toiveena on joskus hankkia vielä toinenkin puku, vaikka
se onkin hyvin kallis. Tämän hetken keräyskohteena on hankkia astmalapsille inhalaattoreita. Me
saatoimme osallistua myös tähän keräykseen ja Suomessa tulemme jälleen keräämään vauvoille vaatteita
ja muitakin tarvikkeita.
     Sunnuntaina pääsimme käymään pitkästä aikaa Padvoiskava-kadun kuntoutuskeskuksessa. Se
perustettiin v. 2001 meidän ryhmämme varoin ja remontoitiin tuomillamme materiaaleilla. Oli ilo nähdä
tämä paikka edelleen siinä käytössä, mihin se silloin perustettiin, miesten kristillisenä kuntoutuskotina.
Siellä asuu noin parikymmentä kuntoutettavaa, joista eräskin, vasta kuukausi sitten tullut, todisti meille
voimakkaasta elämänmuutoksestaan. Kodin johtajina toimivat juutalaissyntyinen pariskunta ja
asukkaissa oli myös useita juutalaisia.
       Samalla Padvoiskavan kadulla kokoontuu myös suuressa teatterissa ”Avoimet sydämet”
seurakunnan sunnuntaikokoukset. Viime matkalla kävimme tutustumassa tämän saman seurakunnan
kuntoutuskoteihin, joita on kaikkiaan viisi. Alun perin he alkoivat kokoontua Kollontaikadulla tiloissa,
jotka ovat aivan meidän asuntolamme naapurina. Molemmat, sekä meidän asuntolamme, että tämä
”Avoimet sydämet” seurakunta ovat aloittaneet siellä noin neljä vuotta sitten. Tämä kokoustila on siellä
käynyt heille pieneksi, mutta sitä pelkoa ei tässä teatterissa ole. Siellä on vielä suurempi sali, joka
voidaan vuokrata, jos tämä nykyinen tila käy ahtaaksi. - No niin, me siis pääsimme eturiviin tänne
seurakunnan sunnuntaikokoukseen. Väkeä oli kerääntynyt saliin lähes parisataa, uskovaisia ja, ilmeistä
päätellen, ihan ensikertalaisiakin. Tilaisuus alkoi klo 12 alkuylistyksellä, jota kesti lähes kaksi tuntia!
Ylistys oli voimakasta, myös lapset ja vanhukset osallistuivat siihen täysin voimin, ei ääntä eikä elekieltä
säästelty! Riemu ja ilo loisti kaikkien kasvoilta, Jeesus oli heidät nostanut kirjaimellisesti kuolemasta
elämään. Väkevän kolehtipuheen päätteeksi eteen tuotuihin lippaisiin, joiden kyljissä luki
avustuskohteet, saattoi jokainen halukas tuoda uhrinsa itse. Sitten kaikki lapset koottiin eteen
siunattavaksi ja sen jälkeen he menivät saarnan ajaksi takatilaan omiin touhuihinsa. Pastorimme Igor
Smirnov piti saarnan, noin puolitoista tuntia! Saarnan jälkeen meidänkin ryhmämme siunattiin.
     Hiukan siinä kotiinlähtöaika viivästyi.                                                  Helena Jokinen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Vasemmalla:
Hildan ystävätär Juliana on vapautunut pari kuukautta sitten Sablinon vankilasta. Hän asuu veljensä
kanssa yhdessä huoneessa yhteisasuntolassa. Juliana sai heti vapauduttuaan työtä, mutta palkka on
todella pieni. Ja kaikesta on pulaa. Mutta sisarukset  iloitsevat kuin pikkulapset löydettyään Kristuksen
ja uskovien yhteyden. Onhan se erilaista, kuin entinen huumehöyryinen elämä. Ensi kerralla viemme
Julianalle ompelukoneen ja tarvikkeita, niin että hän voi ansaita hieman ylimääräistä.
    Oikealla:
Rakkaat ystävämme Andrei ja Marina Murugov, sekä nuorempi heidän pojistaan, Pjotr, 1 v., nelivuotias
Andrei leikki toisessa huoneessa. Perheen kolmiossa asui väliaikaisesti perheen lisäksi kaksi nuorta
naista, jotka olivat asunnottomia. Marina pyysi erityisesti rukoilemaan Katjan, 25 v, puolesta . Hänellä
on monia ongelmia, lisäksi hän odottaa vauvaa.
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Onnellinen äiti Marta ja Helenan sylissä
pikkuinen Nikita, 1 kk. Olemme tunteneet
Martan jo noin 15 vuotta. Hänen äitinsä oli
tuolloin Sablinon vankilassa.

Andrei Peshkov, Aleksandr Login eli Sasha ja
Heli Virtanen. Sasha Login tuli uskoon Reijo
Loikkasen työn tuloksena Metallostroin
vankilassa v 1992 ja toimi vuoteen –96 vankilan
evankelisen seurakunnan ensimmäisenä
johtajana. Vapauduttuaan hän on toiminut
helluntaiseurakunnan pastorina Metallostroin
kaupungissa, sekä myös monissa
luottamustehtävissä. Mm. hän kuuluu Venäjän
hengelliseen neuvostoon, jossa on 200 jäsentä
eri kirkoista. Hän on juuri valmistunut
tohtoriksi. Sashalla on vatsasyöpä ja hänen
terveytensä puolesta voi rukoilla!

Seuraavat Idäntyön matkat ja
tapahtumat:

- huhtikuun matka 9.-11.4. Pietariin
- toukokuun matka 14.-16.5. Pietariin
- kesäkuun matka 18.-20.6. Pietariin

Vuosikokous Keltaisella talolla 28.3. klo
13.30

Vankilaryhmien tapaaminen ja neuvottelu
28.3. klo 15 Keltaisella talolla .
Mukana myös tulkkejamme.

Pirkko Arolan läksiäiset 25.4. messun
jälkeen Kirkkopuiston srk-kodissa,
arpajaiset Idäntyön hyväksi.

Matka Samohvaloviin 24.-29.5. Matkalle voi
ilmoittautua!

Pappilan pidot Rengossa 1.8. Ateria ja
ohjelmaa, pukeudutaan vanhanajan tyyliin.

Riihimäen idäntyö ry
Y 1877757-1
Koivukatu 21, 11710 Riihimäki
Keräyslupa  POHADno2010/935
Voimassa 18.3.2010-31.12.2011
Rengon Säästöpankki 426211-233876
Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050
Lahjoitukset viite 5005
Puh.johtaja Soili Juntumaa 0505525529
               soili.juntumaa@evl.fi
Sihteeri  Tapani Vanhala 0400307475
                tapani.vanhala@kolumbus.fi
Rah.hoit. Jari-Pekka Koppinen  0500715908
Pirkko Arola  0505266121
Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755
Kira Salminen
Heli Virtanen 0415164944
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