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                                   Uusi vuosi, uudet kuviot….. 

 
    Kun ajattelemme tapoja, miten Jumala on meitä itse 

kutakin vetänyt yhteyteensä ja seuraajikseen, näemme, 

että mitään yhtä ainoaa oikeaa reittiä ei ole. Jumala on 

kohdellut meitä yksilöinä, henkilökohtaisesti, persoonal-

lisella, ainutlaatuisella rakkaudella.  

      Idäntyössä on mukana hyvin monenlaisia ja eri ikäi-

siä ihmisiä, jokaisella on myös oma näkemyksensä työs-

tä. Olemme kutsuttu erilaisiin tehtäviin, niin Idäntyössä, 

kuin muussakin elämässä. Kutsumuksesi voi olla lapset 

ja toiminta heidän hyväkseen tai lasten evankeliointi. 

Toiselle on annettu joku tietty perhe tai suku, jonka halu-

aa toiminnallaan tuoda Jumalan pelastuksen ja armon 

ulottuville. Jonkun unelmana on toimia niin, että jos yksi-

kin hätää kärsivä saa kengät, kun niitä kipeästi tarvitsee, 

se riittää palkkioksi työstä. Ja Idäntyössä riittää näitä hy-

vin erilaisia mahdollisuuksia osoittaa kutsumuksensa mu-

kaisia tekoja. Kaikkia tarvitaan, kaikenlaisille lahjoille on 

käyttöä. Näin onkin hyvä. Jumalan tiellä kulkiessamme 

tapaamme niin monenlaisia ihmisiä. 

    Ihmisinä meillä on taipumus lajitella ja lokeroida asi-

oita, mutta usein myös lähimmäisiämme. Joskus tämä 

taipumus voittaa jopa sen, mitä Jeesus meiltä odottaa: 

”Rakastakaa toisianne! Niin kuin minä ole rakastanut 

teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat 

teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisian-

ne” Joh. 13:34-35 

    Rakkaus välillämme vahvistaa todistuksemme usko-

mattomille Kristuksesta! Se on hyvää evankeliointia! 
 

   Uuden varaston myötä työmme saa uudelleen parem-

paa läpinäkyvyyttä. Lahjoittajamme löytävät meidät hel-

pommin ja persoonallisella tasolla, työn merkeissä. 

Voimme tiedottaa avoimesti keräyspisteemme osoitteen, 

voimme odottaa monenlaisten vapaaehtoisten ja ehkä 

myös työvoimaharjoittelijoiden työpanosta siellä. Minä 

ainakin odotan innolla monenlaista vuorovaikutusta uu-

della varastolla, Kylänraitti 3!  

   Tervetuloa sinne myös kahvikupposelle klo 10-18 tai 

aamurukoukseen klo 8.30-9.30 arkisin! 

    Työn alusta lähtien olemme keränneet vaatteita ja 

muuta aineellista apua kriisitilanteessa eläville ihmisille 

Venäjällä. Nämä kassit, nyssäkät ja säkit ovat täyttäneet 

autot, monesti matkustajien ja tullimiesten harmiksi asti. 

Mutta se ilo, minkä pakettien saaminen siellä vastaanot-

tajien päässä saa aikaan, voittaa kaiken vaivannäön ja 

harmin. 

   Monesti olen kokenut, että Jumala on järjestänyt kuor-

maan juuri oikeita tavaroita, vieläpä täsmälleen oikeita 

määriä. Siksi ajattelen, että tavaran toimittaminen köyhil-

le, on myöskin Jumalan hyvä suunnitelma ja tahto.  

   Niin kuin tämä uuden varaston löytyminenkin! Juuri 

kun olin suremassa, mistä saamme lahjoitusavaralle vas-

taanottopaikan, kun Keltainen talo lopettaa toimintansa, 

Herra osoitti nämä tilat. Ja aikataulukin oli täydellinen, 

aivan kuin pitkällisen pohdinnan ja suunnittelun tulokse-

na! Jumala on ihmeellinen!  

     Iloitaan tämän armollisen Jumalan ainutkertaisina lap-

sina ja työtovereina uudesta vuodesta!  

                                         Helena Jokinen, puh.joht. 

 

 

 

 

 

Murugovien perheen luona saimme 

nauttia jälleen Marinan ruuanval-

mistustaidoista yhteisellä aterialla. 

Perheen vilkkaat pojat, Andrei 5 v 

ja Pjotr 2 v., saivat myös omat an-

noksensa. Isä valvoo tilannetta taus-

talla. Perheen pieni prinsessa, Lju-

bov, 6 kk., taisi olla juuri Kiran sy-

lissä. 
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Masha-kodissa tytöt esittelivät kilvan valokuva-

albumeitaan. Tässä katsellaan Viktorijan kuvia, 

Raija, Kira ja Tanja. Kristina tuo oman albu-

minsa juuri katseltavaksi. 

    Kaikilla tytöillä ei ole kuvia lapsuudestaan. 

Muutamat tytöistä eivät käy kotonaan milloin-

kaan, ehkä sellaista ei olekaan.  

  Mutta kaikki tytöistä ovat joutuneet kokemaan 

kovia nuoresta iästään huolimatta, ja tarvitsevat 

turvallista kasvuympäristöä. 

               JOULURETKI PIETARISSA 
 

Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi 

käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. 
 

   Matkalaisellamme Raijalla on monia läheisiä ja lä-

himmäisiä Karjalan kannaksella. Sydämellinen ja kii-

reetön vastaanotto odotti meitä kummassakin sukulais-

kodissa. Paljon oli tapahtunut sitten viime vierailun. Ja 

Raija halusi sydämensä lämmöllä heitä vielä tavata, 

vaikkakin matka oli hänelle melko pitkä ja rasittava. 

    Ajoreittimme kulki noudatellen rannikon linjaa. 

Seuraillessani ja katsellessani kulkemiamme seutuja, 

ajattelin: ”Tästä asutuksesta on välitetty korkeintaan 

verottamalla, muuten ovat saanet pärjäillä miten kuten 

ovat sattuneet hengissä pysymään”. Lähes kaikki asutus 

seudulla oli kuin parisataa vuotta vanhasta maalaukses-

ta; luhistuvia ja luhistuneita, maalinsa aikoja sitten me-

nettämiä rakennuksia. 
 

Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuk-

sen ollessa Syyrian maaherrana. 

Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kau-

punkiinsa. 

Hyvin monella Pietarin-ystävällämme ei ole omaa kau-

punkia. Kaikki asunnottomat elävät ns. pummipassin 

kanssa juuri johtuen asunnon puutteesta. Heillä ei ole 

minkäänlaisia Pietarin kaupungin asukkaille kuuluvia 

laillisia oikeuksia. Lähes kaikilla sosiaalisen ja yhteis-

kunnallisen elämän alueilla he ovat vailla muiden 

asukkaiden nauttimia tukia. Voimme vain hatarasti ku-

vitella millaisissa vaikeuksissa he ovat, kun muutenkin 

monet ovat vähäosaisia. 
 

Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, 

ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beet-

lehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle 

pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana. 

Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyt-

tämisen aika tuli. 

Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pa-

ni hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. 

Ja kerrottavana on toinenkin ihana ilouutinen. Ihana 

joulunlapsi, tyttö 3.5 kg, on syntynyt 23.12.2011 Na-

tashalle ja Sergeille. Nämä kaksi vanhempaa ovat kul-

keneet pitkän tien Herran Jeesuksen kanssa ja vaelta-

neet Hänen armossaan. Natasha ja Sergei käyvät myös 

viikoittain  jakamassa ruoka-avustuksia seutunsa asun-

nottomille, antaen apua vaikka omasta vähästään. 
 

Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä 

laumaansa. 

Pastori Igor Smirnov oli juuri edellisenä yönä viettänyt 

rukousyön seurakuntansa kanssa, kun seuraavana päi-

vänä tapasimme hänet. Hän kertoi monista suunnitel-

mistaan tulevalle vuodelle 2012. Hän kantoi huolta 

asunnottomista ja myös muualla valtiossa elävien hä-

dänalaisesta tilasta. Myös pastori Murugov ja hänen 

vaimonsa huolehtivat meistä matkalaisista, piskuisesta 

laumastaan ja tarjosivat antoisan ja tuhdin ruuan meil-

le. 
 

Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 

kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suu-

resti. 

Masha-kodin tytöt lauloivat, tanssivat ja esittivät suun-

nittelemansa ohjelman meille. Tuon ihanan 

”enkeljoukon” lämpö ja rakkaus toi joulun lämpöä ja 

hyvää mieltä meidän reissussa rääkkääntyneiden sydä-

miin 
 

Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, 

minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle 

kansalle: 

”Uusi sato”-seurakuntaan olemme aina tervetulleita! 

Andrei Peshkov ja hänen vaimonsa Ljuda ja pastori 

Aleksei ja vaimonsa Ljudmila ovat kulkeneet Jeesuksen 

opetuslapsina asunnottomien parissa. He ovat aloitta-

neet jokaisen aamunsa Jumalan armon alla jo monien  
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vuosien ajan. Siellä pastorinrouva Ljudmila on täyn-

nänsä Jumalan pyhää rakkautta ja kiitää ja kiittää tei-

tä suomalaiset ystävät kaikesta avustanne 

..teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on 

Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. 

Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloitu-

na ja seimessä makaamassa." 

Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista 

sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: 

"Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ih-

misten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!" 

Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaa-

seen, niin nämä puhuivat toisillensa: "Menkäämme nyt 

Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja 

minkä Herra meille ilmoitti". 
 

Lähdimme vielä katsomaan ”Avoimet sydämet” -

kodin miehiä. He kantoivat ja kantoivat pitkänä let-

kana teidän, rakkaat suomalaiset tukijat, lähettämiän-

ne lahjoja, vaatteita ja tavaroita, jotka kaikki tulivat 

suureen tarpeeseen, siihen puutteeseen, jossa he elä-

vät. Puutteessa, mutta silti aina niin tyytyväisinä ja 

kiitollisina Jeesukselle uudesta elämästänsä. 

Jos tahtoo olla Jumalan rakkauden täyttämän Hengen 

läsnäolossa, niin voi mennä tällaiseen kotiin. Raikas 

Totuuden Henki asuu näiden asukkaiden sydämissä. 

Heillä on kristallin kirkkaana mielessänsä se Jumalan 

teko, että Jeesus asuu heidän sydämessänsä, itse kun-

kin henkilökohtaisesti vastaanotettuansa hänet. 

Tällaisen väen keskellä on tosi hyvä olla. Ihan omien 

silmieni edessä saan seurata elävää evankeliumin ta-

pahtumaa, siitä, kun Pyhä Henki muistuttaa heitä 

kaikesta, mitä Jeesus omillensa opetti! 
 

  Joh. 14:16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille 
toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti 
 

 Joh. 14:26  Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lä-
hettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistut-

  

teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.  
 

Joh. 15:26  Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän 
teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän Jumalan ty-
köä, niin hän on todistava minusta. 
 

Joh. 16:7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväk-
si, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puo-
lustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä 

hänet teille lähetän.  
 

Tätä Puolustajan, Pyhän Totuuden Hengen, opetusta, 

muistutusta ja puhetta Jeesuksesta minä janoan kuulla 

ja nähdä kuin nääntyvä erämaassa. On turvallista, kun 

saa seurata näiden lupausten toteutumista aivan tässä 

omassa elämänympäristössä.  
 

Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin 

ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän olivat 

nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu 

heille tästä lapsesta. 

Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä pai-

menet heille puhuivat. 

Kaikki tapaamamme ihmiset kiittivät sydämensä poh-

jasta tuomistamme joululahjoista ja kaikesta saamas-

taan avusta kuluneen vuoden aikana. 
 

Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä 

sydämessänsä. 

Raija, Helena, Kira ja Lisa palasivat kiittäen ja ylistäen 
Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen 
mukaan kuin heille oli puhuttu. 
Näiden arvokkaiden Jumalan eväiden kanssa palasim-
me Riihimäelle ja ryhdyimme itse kukin viettämään 
Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, syntymäjuhlaa! 
 

С Рождеством Христовым!  

Siunattua Kristuksen syntymäjuhlaa! 

С Новым Годом! Hyvää Uutta Vuotta!                                                                   
                                                                Lisa Klenberg 

Pastori Igor Smirnov perheineen, oikealta: 

vaimo Irina, Mihail eli Misha, 9 v., Maria 

eli Masha, 7 v., sekä Pavel eli Pasha, 5 v.  

   Igor oli tullut uskoon jo Ukrainan van-

kilassa ja sieltä vapauduttuaan tunnusti 

myös loput rikoksensa ja joutui vielä kah-

deksi vuodeksi Metallostroin vankilaan, 

jossa tutustuimme häneen. Vapauduttuaan 

v-98 hän meni raamattukouluun ja opiske-

li pastoriksi, samalla käyden kanssamme 

vankiloissa ja eri avustuskohteissamme. 

Nyt hänen oma seurakuntansa, joka on 

perustettu v. 2000 jatkaa juuri sitä samaa 

työtä eteenpäin 

http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Joh.+14%3A16&rnd=1325004362158
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Joh.+14%3A26&rnd=1325004362158
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Joh.+15%3A26&rnd=1325004362158
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Joh.+16%3A7&rnd=1325004362158
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Gerasimovin perhe,  
Sergei, Natasha, Romka 1v 3 kk (kuvassa), ja 23.12. syntynyt tyttövauva 
Darja, ovat onnellinen perhe. Muuta sukua kummallakaan vanhemmilla ei 
ole. Nyt he asuvat  Pietarissa  kauniissa ,omin käsin remontoidussa kodissa, 
entisessä varastotilassa. Siellä on kaikki tarpeellinen. Mutta sitä eivät viran-
omaiset ole vielä tarkastaneet ja todenneet asuinkelpoiseksi, joten perhe 
luokitellaan pummeiksi. 
    Tämän lisäksi he ovat omassa seurakunnassaan organisoineet  avustus-
työn pummien, kadulla asuvien ihmisten parissa. He hakevat kaupoista lah-
joituksia ja valmistavat ja jakavat ruokaa näille. 

Katso puhuttelevia kuvia Pietarin lapsista: 

http://www.kolumbus.fi/antti.vettenranta/

pietari/  
 

Uudella varastolla aloitimme remontin heti ensimmäisenä 

arkipäivänä joulun jälkeen. Muovimaton vaihto tuotti paljon 

työtä, keittiön rakentaminen ja tavaroiden ja huonekalujen 

siirto Keltaiselta talolta samoin. Väliviikon aikana saimme 

kaiken auttavasti tehtyä. Vuoden alusta järjestämme avoimi-

en ovien päivän ja kutsumme paikallislehden toimittajan te-

kemään juttua asiasta. Kuvassa ahertavat Risto ja Jari-Pekka, 

sekä Krohnin pariskunta Lahdesta. 

Viktorija Viipurissa 

vietti 22.12.2011 

1 v syntymäpäivää 


