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                 Hyvää Ystävänpäivää! 
 

Mukavaa, kun Suomessa on tämä ystävänpäivä, muual-

la Valentinen päivää vietetään romanttisen ystävyyden 

ja rakkauden merkeissä. Me siis voimme toivottaa ke-

nelle vaan hyvää ystävänpäivää.  

  ” Mistä tunnet sä ystävän..?” Kysytään laulussa ja sa-

maa kyseli Kira Mashakodin tytöiltä viime kerralla. Ys-

tävä on luotettava, uskollinen ja hän ymmärtää. –

Tällaisia olivat tyttöjen vastaukset. 

     Ystävät ovat, paitsi iloitaksemme heidän kanssaan 

hyvinä päivinä, myös sitä varten, että selviäisimme 

myös niistä vaikeista hetkistä, joita elämä tuo. Ystävät 

on annettu meille myös kasvaaksemme kristittyinä. Mi-

tä läheisempi joku meille on, sitä kovempi on kipu, kun 

hän pettää. Tai loukkaa, tai osoittaa välinpitämättö-

myyttä. 

      Elämän matkan varrella on minulle ainakin tullut 

monia tällaisia tilanteita, pieniä ja suurempiakin ryppy-

jä keskinäisessä rakkaudessa. Useimmiten Jumala on 

auttanut minut eteenpäin näyttämällä, miten itse olen 

tekemisilläni tai sanomisillani vaikuttanut tämän tilan-

teen syntymiseen. Pala palalta Jumala on opettanut mi-

nua tuntemaan itseäni näissä ihmissuhteideni kriiseissä 

ja olen saanut armon tehdä parannusta niistä asioista, 

mistä voin. Samalla olen oppinut ymmärtämään ja ar-

mahtamaan kanssavaeltajiani. Ja koko prosessin käytyä-

ni läpi, olen nähnyt, miten Jumala on entistä suurempi, 

niin ihmeellinen! 

    Onneksi Jumala ei osoita koko parannuksen tarvetta 

kerralla, vaan vain yhden askelen verran.  

    ” Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on 
voimallinen, hän auttaa. 

      Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän te-
kee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee si-
nusta.”         Sef. 3:17 
   Tässä on todellinen rakkaus, todellinen ystävyys, juu-

ri se, mitä me kaipaammekin, eikä kukaan muu voi sitä 

kaipausta tyydyttää. 

          Matkat Venäjälle 

Mutta nyt tulee heti poikkeus!  

Nyt helmikuussa jää Viipurin matka pois,     

Sasha menee sen sijaan saattamaan ystäviäm-

me Novgorodin alueen Samohvaloviin. 

Samoin tämän helmikuun Pietarin matka on 

jo 10.-12.2., koska seuraavana viikonloppuna 

vietetään synttäreitä. 

       Kun haluat meidän järjestämillemme mat-

koille, sinun pitää ilmoittautua etukäteen Lisa 

Klenbergille 0404147893 . 

 Matkustajat otetaan mukaan ilmoittautumis-

järjestyksessä, joten kannattaa ilmoittaa haluk-

kuutensa mahdollisimman nopeasti. 

    Lisalta voi kysellä myös matkojen yksityis-

kohtia ja muita mieltä askarruttavia asioita. 

     Viipurin matka maksaa 20 €, paitsi inkeri-

läisiltä ystäviltämme, 

     Pietarin matka maksaa 20 € suuntaansa ja 

yöpymiset 15 € / yö. Viikonloppu kokonaisuu-

tena maksaa siis 70 €.   

   Hinta voi tuntua kalliilta, mutta näiden sum-

mien avulla voimme pitää omaa asuntoa Pieta-

rissa. Se on kuitenkin sen arvoinen mukavuus! 

      Autoon sopii kuljettaja + seitsemän mat-

kustajaa. Tervetuloa mukaan! 

 

 Helena Jokinen 

 

Nyrkkisääntö: 

- Kuukauden toisena lauantaina teemme päi-

vämatkan Viipuriin  

 - Kuukauden kolmantena viikonloppuna 

teemme matkan Pietariin.  



 

Kunnia Jeesukselle Kristukselle, meidän Her-
rallemme! 

Haluan toivottaa teille siunauksellista vuotta 
2012, sekä jälleen kiittää kuluneen vuoden työs-
tä maamme hyväksi. Teidän apunne ansiosta 
saimme autettua paljon apua tarvitsevia ihmisiä. 
Toivotan myös menestystä tälle vuodelle kaikis-
sa toimissanne, terveyttä ja onnea!  

Seurakunnallemme kaikista suurin siunaus 
kuluneena vuonna oli, että keskuudestamme 
kasvoi työntekijöitä, jotka ovat kykeneviä johta-
maan eri työmuotoja itsenäisesti. Tämä on laa-
jentanut seurakuntamme työmuotoja merkittä-
västi. 

Tässä lyhyt kuvaus työmuodoistamme: 
Viime vuonna seurakunnasta nousi neljä pal-

velijaa, jotka ovat lähteneet voimallisesti toimi-
maan seurakunnan hyväksi. Kaksi heistä lähti 
helmikuussa 2011 lähetyskentälle Novgorodin 
alueelle, missä alettiin työskennellä vaativissa 
oloissa syrjäisellä maaseudulla. He auttavat 
vanhuksia, leskiä ja heidän lapsiaan, ja ylipää-
tään kaikkia apua tarvitsevia ihmisiä. Ensisilmä-
ykseltä saattaa vaikuttaa, että kyseisellä Holmin 
alueella on vain vähän ihmisiä, 6500, mutta pai-
kanpäälle tullessaan työntekijämme saivat ko-
kea, kuinka valtava tarve avulle paikkakunnalla 
onkaan! Siellä hyvin monet ihmiset kaipaavat 
kipeästi konkreettista apua, mutta harvoin ku-
kaan näkee merkitykselliseksi lähteä auttamaan 
näitä ihmisiä. 

Tässä muutama esimerkki heidän palvelu-
työstään siellä. Veljet auttavat saunan rakenta-
misessa eräälle perheelle. Perheen lapset, joita 
on seitsemän, ovat 1-9 vuotiaita. Isä on kuollut. 
Isoäiti Zina on eläkkeellä oleva invalidi, joka tar-
vitsisi apua jokapäiväisissä askareissa, tämän-
kaltaisia avuntarvitsijoita on lukuisia. 

Miehiä maaseudulla ei juurikaan ole, kuka on 
kuollut viinaan, kuka juo, joku kolmas on lähte-
nyt kaupunkiin paremman elämän toivossa.  

Työn määrästä johtuen suuret kiitokset teille, 
että välimatkasta huolimatta osallistutte tähän 
työhön. Erilaiset tavarat ja vaatteet ovat suurek-
si siunaukseksi monille ihmisille. 
Nyt aiomme lähettää alueelle vielä kolme lähe-
tyskoulun päättänyttä työntekijää. Yhden nuo-
ren perheen lapsi- ja varhaisnuorisotyöhön, se-
kä yhden veljen organisoimaan kuntoutuskes-
kuksen perustamista. Tällä hetkellä etsimme 
taloa, jonka voisimme hankkia tätä työmuotoa 
varten  

    Koska kaupunkimme kadut ovat täynnä on-
gelmallisia ihmisiä, on Pietarissa ja sen lähistöl-
lä yli 20 vankilaa. Näistä kahdessa, Jablonev-
kassa ja Metallostroissa vedämme viikoittain 
kokoukset. Jouluna lähetimme vankien lapsille 
lahjoja. Suunnittelemme vankilatyön laajenta-
mista enemmänkin vapautuneiden parissa. Yksi 
tapa auttaa heitä, on järjestää heille jatkohoito-
paikka, ja olemme lähettäneet heitä Pavel 
Dustshenkon ja Dmitri Larkinan kuntoutuskes-
kuksiin ja Andrei Peshkovin vastaanottokeskuk-
seen. Omaa keskusta meillä ei toistaiseksi ole. 
    Tämän lisäksi Gerasimovin perhe on ruokki-
nut perjantaisin kotinsa lähettyvillä asunnotto-
mia. Joka perjantai nälkäisiä on saapunut pai-
kalle yli 20. Heidän kanssaan on keskusteltu, on 
jaettu ruokaa ja vaatteita sekä tarpeen vaaties-
sa on lähetetty kuntoutuskeskukseen. Tulevai-
suuden suunnitelmissa on lähettää heitä omaan 
keskukseemme Novgorodin alueelle. 
    Tämän kaiken lisäksi Koivusen kylässä (ent. 
suomalaisella alueelle) istutetaan kotiseurakun-
taa Korinin perheen johdolla. Pihkovan alueella 
Nevelissä sananopettaja Oleg Eldarovin johdol-
la järjestetään seminaareja ja erilaisia tapahtu-
mia (jonka seurauksena on solmittu kaksi avio-
liittoa ja syntynyt kaksi uutta perhettä). Lisäksi 
Olegin johdolla on perustettu evankelioiva mu-
siikkiryhmä, joka soittaa erilaisissa tapahtumis-
sa.  
Seurakunnan raamattukoulu auttaa ihmisiä löy-
tämään kutsumuksensa Jumalan ja ihmisten 
palvelemisessa.      
      Lapsityö myöskin laajenee Galina Hruslo-
van johdolla ja kantaa hyvää hedelmää tulevai-
suutta ajatellen. 
    Lapsityö Kollontain keskuksessa toimii myös, 
suuret kiitokset remonttiin osallistumisesta ja 
muusta avusta. Pyhän Olgan sairaalassa käym-
me edelleen, työ lähti käyntiin yhdessä yhdis-
tyksenne kanssa. Tällä hetkellä vastuuhenkilö-
nä on Marina Murugova (Lui). Yhteistyömme 
tuloksena sairaalaan on hankittu kaksi arvokas-
ta ´kosmonauttipukua´ korjaamaan liikeratoja, 
inhalaattori, sekä muunlaista avustusta. 
   Yhteistyömme ansiosta monet ovat saaneet 
siunauksen, yhdessä voimme enemmän! 
Siunatkoon teitä kaikessa Herra! 
 
Pastori Igor Smirnov ja muut Mirotvorets- seura-
kunnan työntekijät  
Käännös Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 
 

Uuden vuoden terveiset  ystävillemme Uuden vuoden terveiset  ystävillemme Uuden vuoden terveiset  ystävillemme    

Suomessa!Suomessa!Suomessa!   



         "Sillä Hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastui-
sivat ja tulisivat tuntemaan totuuden (1.Tim.2:3-
4)". Viime aikoina Veran lehdyköillä on puhuttu 
paljon siitä, kuinka meidän tulee rakastaa toinen 
toisiamme, ja se onkin aivan totta! Vielä tärkeäm-
pää meidän on kuitenkin rakastaa Jumalaa ja Hä-
nen pyhää sanaansa. "Rakasta Herraa, sinun Ju-
malaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielusta-
si ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensim-
mäinen käsky . Toinen, tämän vertainen on: Ra-
kasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.  
     Meidän täytyy vaeltaa valkeudessa, jotta voim-
me olla Herralle otolliset! "Älköönkä teillä olko mi-
tään osallisuutta pimeyden hedelmättö-
miin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaa-
kin niistä(Ef.5:11)". Meidän täytyy tuntea 
ja tunnustaa TOTUUS, jonka tämä maail-
manaika yrittää kaikin voimin parhaillaan 
vääristää ja hämärtää!    
     Perheenäitinä ja opiskelijana kyselin 
taannoin mikä olisi paikkani tässä idän-
työssä, missä voisin parhaiten palvella Jahvea, 
elävää Jumalaa. Kävin suorastaan rukoustaiste-
lun, jossa kyselin Häneltä suuntaa, mihin mennä. 
Näin näyn, jossa tie oli auki itärajan taakse saakka 
(tunnen sen tien kuin omat taskuni, se on erityisen 
vaikuttava aamun noustessa) ja kuulin sanat: 
"vaikka päättyisi kohdaltani Idäntyö, niin auki on 
Idäntie". Saman tien taakka otettiin yltäni ja olin 
vapaa. Ymmärsin tuon näyn olevan osa Jumalan 
suunnitelmaa juutalaista kansaansa kohtaan, Ve-
näjällä heitä on paljon! Puolestaan kun idäntyössä 
jäi vankilatyö pois muutama vuosi sitten, jätti se 
hengellisellä sektorilla ammottavan aukon toimin-
taamme, jonka näen nyt mahdollisuutena tälle idul-
laan olevalle juutalaistyölle alueellamme. 
    Mainittakoon, että olen tässä aiheessa aikalailla 
noviisi, mutta sen tiedän, että Herra on tämän sa-
malla lailla avannut ja laittanut sydämeeni kun lait-
toi aikanaan koko Venäjän, ja jossa on uskollisesti 
avannut ovia ja saan edelleen huomata kulkevani 
edeltä valmistetuissa teoissa! 
   Kartoitan parhaillaan, kuinka paljon meillä olisi 
saada kokoon vapaaehtoisia tekemään työtä juu-
talaisten hyväksi. Jos olet halukas, ilmoita siitä mi-
nulle puhelinsoitolla, tai teksti/sähköpostiviestillä, 
yhteystiedot löydät tästä lehdestä. 
   On mietitty evankelioivan leirin järjestämistä, tai 
jotain muuta. Israelin Jumala kyllä tietää, mitä hän 
haluaa meidän tekevän, ja hän vie aloittamansa 
suunnitelman päätökseen, HALLELUJAA!! Meidän 
tehtävä juuri nyt on rukoilla, tunnustella, kartoittaa, 

yhdistyä, kuunnella, ja pikkuhiljaa, pala palalta 
Hän tulee kertomaan meille enemmän suunnitel-
mistaan! 
    Nyt tarvitsemme niitä, jotka ovat valmiita palve-
lemaan ja auttamaan valittua kansaa rukouksin ja 
varoin, työpanoksin esim. keittiössä, kotinsa ovet 
avaamalla, auton käyttöön antamalla jne. Valmista 
sydäntäsi tähän, ja me tulemme pitämään Sinut 
kartalla tässä työssä. 
    Siunatkoon sinua Aabrahamin, Iisakin ja Jaako-
bin Jumala! 
Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikki-
sesta iankaikkiseen. Amen. Amen. (Ps.41.14)! 

 
       Jeesuksessa Kristuksessa Sanni-Maria 
 
Ps. Perheemme matka Pietariin vuoden 
vaihteen tienoilla oli oikein siunattu! Ta-
pasimme mm. tulkkiamme Valentinaa, vuok-
ralaistamme Rociota, vuokraemäntää, Muru-
govin perhettä (jotka tulivat samaa matkaa 

Suomeen pariksi päiväksi), kävimme Sashan su-
kulaisissa Novgorodissa, sekä Pyhän Olgan sai-
raalassa ja juhlimme uutta Herran vuotta 2012 yh-
dessä Igor Smirnovin ja hänen Mirotvorets- seura-
kuntansa kanssa! 
 
 

Oman kutsumukseni etsintääOman kutsumukseni etsintääOman kutsumukseni etsintää   

Vuoden vaihteessa Idäntyöllä oli muutaman päivän use-
ampiakin vieraita Venäjältä: Viktor Ivanov ja vaimonsa 
Natasha, sekä poika Nikita, Andrei Murugov, vaimonsa 
Marina Lui, sekä heidän lapsensa Andrei, Petja ja Ljuba.  

       Pietarin matkaltamme saimme mukaamme Samoh-
valovin isäntäpariskunnan Sergei ja Irina Milovin, jotka 
ovat kuvassa. Heidän tulkkinaan toimi Tuulikki Huovi-
nen ja Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 

 He olivat ”Fellowship”-seurakunnan vieraina. 
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Uudenvuoden Uudenvuoden Uudenvuoden 
lounaallalounaallalounaalla   

Idäntyön perinteisellä juhlalounaalla 1.1.2012. Paula, 
Sandberg, Raimo Hynynen, Tuomas Tonteri, Arto Ainsa-
lo ja Tapani Vanhala keskustelemassa pöydässään. 

Ruokaa noutamaan pöydästään ovat lähteneet Lisa Klen-
berg, Juhani ja Anneli Helminen sekä Eeva Halme. 

Iloisia tapaamisia, Lilja Skibjuk, Vera Silivanova, Meri 
Puikkonen, Terttu Tonteri ja Viktor Ivanov, joka oli mu-
kana perheineen. 
     Sipusaaren seurakuntakodissa kokoontui noin 50 hen-
keä syömään ja seurustelemaan, tunnelma oli vapautunut     
                                                                         ja iloinen 

Idäntyön juhlalounasta on vietetty  uudenvuoden päivä-
nä ainakin kymmenen vuoden ajan. Ennen joulua kaikil-
la on omat kiireensä, eikä ole helppo löytää yhteistä ai-
kaa. Joulun mentyä aikaa on enemmän kokoontua ta-
paamaan Idäntyön ääressä ahertavia ja työn puolesta 
rukoilevia ystäviä. 
   Toinen perinteinen tapaaminen on sitten elo-
syyskuun taitteessa vietettävä Idäntyön ystävien Virkis-
tyspäivä.      
      Sitä nyt jäämme odottamaan...  


