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                                     Tervehdys Ystävät 
 

Yhdistyksemme toiminnassa suurimmat yksittäiset ponnistukset painottuvat 

kesään. Kuitenkin  toiminta pyörii melkoisella vauhdilla talvellakin. Helenan 

ryhmä on taas käynyt Viipurissa sekä Pietarin matkalla ja Pääsiäisen tienoilla 

hän lähtee ryhmän kanssa  tuhannen kilometrin päähän Morhovaan ja Samoh-

valoviin. Kirpputorimme  Makasiini toimii ja tavaraa vastaanotetaan ja lajitel-

laan ja pakataan jatkuvasti. Harvakseltaan  tehdään myös keittiökalusteiden 

ym purkukeikkoja. Näinä päivinä teemme avustusmatkan Narvaan ortodoksi-

seurakuntaan. 

 Varastomme sijaitsee Peltolan navetan vintillä ja se on ollut täynnä jo jonkin 

aikaa. Pääsisäisen jälkeen odotamme rekka-autoa Eestistä. Se veisi taas noin 

12 tonnin kuorman Rakveren vapaaseurakuntaan ja saisimme tilaa varastoom-

me. 

Idäntyön vieraana kävi 11 hengen ryhmä Uusi Elämä-keskuksesta. Matkan 

luonne oli lomamatka ja vieraat majoittuivat Peltolaan neljäksi yöksi. Vanhoja 

tuttuja joukossa olivat mm Larissa ja Valeri Ostahin. He veivät mennessään 

suuret määrät  vaatetavaraa sekä elintarvikkeita. Elintarvikkeet ovat nousseet 

tärkeälle sijalle  avustaessamme Uusi Elämä-keskusta. 

Meillä oli mahdollisuus myös kunnolla suunnitella jo alustavasti puheena ol-

lutta kesäleiriä. Näyttää siltä, että ensi kesänä järjestämme kaksi eri 

kesäleiriä. Toinen on jo perinteinen pietarilaisille lastenkotilapsille ja toinen 

Uusi Elämä-keskuksen henkilökunnan perheille. Tämän leirin järjestäminen 

on meille paljon helpompaa kuin lastenkotilasten leirin järjestäminen.  Nämä 

UEK ihmiset tulevat perheineen, vahtivat lapsensa itse, järjestävät ohjelmansa 

itse, tekevät ruokansa itse ja jopa tulevat omilla autoillaan.  

      Ja etukäteisarvio on, että kustannukset olisivat ehkä samaa luokkaa kuin 

lastenkotilasten leirin pelkät bussikuljetukset Pietaristä tänne ja täältä Kuopi-

oon, jonne he täältä menevät. 

    Makasiini-kirpputorimme  on tähän saakka työllistänyt Helenaa kohtuutto-

masti. Kyllä muitakin päivystäjiä on ollut, mutta ei riittävästi. Nyt yritetään ja 

on jo saatu alkuun päivystysjärjestely, jossa suuri joukko Idäntyön jäseniä ja 

ystäviä vuorollaan päivystävät etukäteen sovitun listan mukaan. Asia on vielä 

kesken ja lisää vapaaehtoisia päivystäjiä etsitään, mutta jo nyt näyttää siltä, 

että  järjestely saadaan pyörimään. Kiitos jokaiselle päivystäjätalkoolaiselle! 

Yksin ei kenenkään talkoolaisen siellä tarvitse olla, sillä olemme saaneet  toi-

vottavasti pitkäaikaisen avustajan, Seija Salon. Hän on liikealan ammattilainen 

ja sen huomaa otteista. 

Maaliskuun alussa meillä oli Makasiinin 3-vuotismerkkipäivä. Ilmoitimme 

lehdessä, että kaikki tuotteet puoleen hintaan! Väkeä kävi paljon ja tuloja 

saimme tuona päivänä 480 euroa. 

 

"Sinuun luottavat kaikki, jotka tuntevat Sinut. Sinä, Herra, et hylkää ketään, 

joka etsii Sinulta apua."   Ps.9:11 

       Tapani Vanhala 

 

 



Idäntyön avustusten kanavia  

asunnottomien hyväksi 
 
 

Riihimäen Idäntyö ry tukee säännöllisesti Pietarissa kahta seurakuntaa, joilla on mm asunnottomien avus-

tus- ja päihdekuntoutustoimintaa, sekä Uusi Elämä keskusta jossa on vastaava työnäky.  

 

     1. Uusi Sato seurakunta ylläpitää Laupias Samarialainen asuntoloita, joissa on tällä hetkellä sekä mie-

hiä, että muutamia naisia noin parikymmentä. Sen lisäksi, että asunnottomille on järjestetty katto pään 

päälle, heille annetaan hengellistä opetusta ja kannustetaan uskon tielle. Seurakunta kasvaakin tätä kautta 

kuukausittain. Pastori Aleksei Kazakov ja Andrei ja Ljuda Peshkov vastaavat asuntoloiden toiminnasta.   

Seurakunta on pieni, siihen kuuluu noin 50 henkeä, jotka kymmennyksistään maksavat tätä toimintaa. 

    Seurakunta kokoontuu jumalanpalvelukseensa sunnuntaisin klo 10 saksalaisen luterilaisen kirkon tilois-

sa osoitteessa Bolshoi Prospekt 1 Pietarin Vasilinsaarella. 

 

    2. Mirotvorets seurakunta ylläpitää  Pietarissa Obvuodnavakatu 203 miesten asuntolaa, Sen lisäksi 

seurakunta on ostanut maaseudulta Novgorodin alueella tyhjäksi jääneistä kylistä taloja, joissa ylläpidetään 

kuntoutustoimintaa asunnottomille ja päihderiippuvaisille miehille. Näissä seurakunnan kohteissa asuu n 

40-50 henkeä. Tämän lisäksi he vierailevat Pietarin kaupungin ylläpitämissä vastaavissa asuntoloissa Bu-

dapestkajakadulla, Smolenskissa ja Kolpinossa evankelioimassa, joissa on vaihtelevasti n 30 henkeä kussa-

kin.  

      Näiden toimintojen lisäksi Pietarissa ruokitaan pummeja viikoittain, tuetaan valtion sosiaalisairaalan 

Pyhä Olga hylättyjen vauvojen osastoa sekä muitakin osastoja, jonne lapset tulevat vanhempineen hoitoja 

saamaan. 

     Mirotvorets seurakunnalla on tämän sosiaalisen avustustoiminnan lisäksi opetuslapseuskoulutusta, raa-

mattukoulu, raamattu- ja rukousryhmiä. Seurakuntaan ja sen kolmeen tytärseurakuntaan kuuluu reilusti yli 

sata henkeä, jotka kymmennyksillään mahdollistavat tämän toiminnan. Seurakuntaa johtaa pastori Igor 

Smirnov apunaan pastori Andrei Murugov. Molemmat tunnemme perheineen jo lähes parinkymmenen 

vuoden ajalta.   

      Mirotvorets seurakunnan jumalanpalvelukset pidetään Vasilinsaarella luterilaisen Pyhän Mikaelinkir-

kon yläsalissa lauantaisin klo 15 osoitteessa Srednij Prospekt 18.    

    Idäntyön ryhmät vierailevat näiden seurakuntien kokoontumisissa tai asuntoloissa noin kerran kuukau-

dessa.  

 

    Lisäksi avustamme satunnaisemmin muitakin kuntoutuskoteja, esim. Uusi Toivo, Novaja Nadeshda 

Podvoiskava 50, Avoimet Sydämet, Otkritnie Sertsi, Kollontaikatu 27 Pietarissa.  

     Tärkein näistä on kuitenkin Zavet, joka sijaitsee Novgorodin alueella Samohvalovin kylässä. Olemme 

siellä vierailleet vuodesta 1998 ja nähneet sen hyviä ja huonoja päiviä. Sen johdossa toimivat Irina ja Ser-

gei Milov ja heidän aikanaan keskus on noussut kukoistukseen. Mutta tästä kerromme enemmän seuraa-

vassa Verassa.  

                                  Helena Jokinen 

 

Kuvat ylhäältä alkaen: 

1. Sergei ja Irina Razov Uusi Elämä keskuksen Pietarin 

toimiston edustalla lähellä Lesnajan metroasemaa. 

2. Morhovassa Oleg Romanov toivottaa  tervetulleeksi 

Jari-Pekka Koppisen vasta hankittuun taloon 

3. Betel-yhdistyksellä on myös Venäjällä miesten kun-

toutustoimintaa Kolesokissa ja Novinkassa, jonka keit-

tiöstä kuva on. 

4. Novaja Nadeshda asuntola Padvoiskava 50, Pietari 

5. Vasemmalla: Uusi Sato, Novij Urok, seurakunnan 

kirkkokahvilla myös asuntolan Laupias Samarialainen 

asukkaita 



Rukoilemme nyt 
  

- matkoille varjelusta ja Herran osoit-

tamia matka- ja avustuskohteita 

- kuljettajia ja innokkaita evankelisto-

ja matkoille väsyneiden sijaan 

- Peltolan Exoduskodin puolesta, että 

toiminta saisi jatkua Herran osoitta-

malla tavalla 

- työvoimaa erilaisiin talkoisiin ja 

hankkeisiin  

- tulkkitilanteen puolesta 

- Kiitos Jumalalle jokaisesta uudesta 

Idäntyön ystävästä 

- Kiitos, että Jumala on siunannut 

työmme ja olemme saaneet taloudellis-

ta hyvää jaettavaksi 

-  Rukoillaan tulevien lastenkotikäyn-

tien puolesta, että ne olisivat siunattu-

ja.  

- Rukoillaan kaikkien avustuskohtei-

den puolesta 

- Rukoillaan ahkerasti toinen toisem-

me puolesta, että Herra saa toimia 

kaikkien palvelijoidensa kautta täydel-

lä teholla!  

- kiitos Herra, että herätys on alkanut! 

 

 

 

Kiitos Jumalalle, Hänen tah-

tonsa ja suunnitelmansa to-

teutuvat tänäänkin! 
 

 

 

 

 



OBVUODNAVAKADUN  

 asuntolan tarinoita  

 

 
 

Viktor, Vitja  Njesov kertoo elämästään: 
 

     Olen syntynyt Dusambessa, mutta kun vanhempani 

erosivat ollessani viisivuotias, muutin äitini kanssa 

hänen äitinsä luo Uralille. Mummo oli uskovainen, 

tiesin, että hän rukoilee myös minun puolestani. Äiti 

kuoli, kun olin 19 vuotias. Armeijan jälkeen v 2003 

päätinkin mennä isän luokse lähelle Moskovaa. Isällä 

oli alkoholiongelma ja vaikka minulla oli muitakin 

suunnitelmia, opin juomaan. Yritin päästä opiskele-

maan Pietariin avaruussotakorkeakouluun, mutta jäin 

valintakokeissa yhden pisteen päähän tavoitteesta. 

Olin monenlaisissa hommissa: poliisina, vartijana, 

lastaajana. Palkkani join, missään työssä en kauaa 

viihtynyt,  en löytänyt itseäni, harrastin vääriä asioita.   

       Eräänä kauniina päivänä heräsin pahoinpideltynä, 

rahat oli viety, koti oli kaukana, kukaan ei kaivannut 

minua. Liityin kodittomien vaeltajien ryhmään, elin 

asunnottomana kaduilla Pietarissa kaksi vuotta.  

     Sitten Herra löi minua, sain sairaskohtauksen ja 

kaaduin maahan, en pystynyt liikkumaan. Ambulanssi 

ei huolinut minua kyytiin, koska olin haiseva ja likai-

nen. Toisen kohtauksen tullessa ambulanssi olisi vie-

nyt minut sairaalaan, mutta en tahtonut. Sen jälkeen 

alkoholi ei  minussa toiminut, en tullut humalaan, sain 

vain hirveitä painajaisia.  

     Kävin kerran viikossa Gerasimovien ruokajakelus-

sa ja siellä sain kuulla Obvuodnavakadun asuntolasta. 

Lupasin mennä sinne, mutta kevät teki tuloaan, pus-

kassa oli lämmintä ja viinaa oli vielä jäljellä. Kaverin 

pyynnöstä päätin kuitenkin yhtäkkiä lähteä Mikaelin-

kirkon jumalanpalvelukseen. Olin varmasti aikamoi-

nen näky pitkine partoineni ja hiuksineni, likaisin 

vaattein, mutta minut otettiin ystävällisesti vastaan. 

Viikon päästä siitä menin Obvuodnavakadun asunto-

laan, sain puhdasta ylleni ja kohtasin Kristuksen. Siitä 

on nyt kaksi vuotta.  

   Aioin kyllä ottaa yhteyttä sukulaisiini, mutta viivyt-

telin sen kanssa. Vihdoin serkkuni löysi minut venä-

läisen facebookin, vkontakten, kautta. Sain kuulla, että 

rukoileva mummoni oli kuollut samoihin aikoihin, 

kun tulin uskoon. Kävin isääni tapaamassa ja pyytä-

mässä anteeksi. Hän oli iloinen puolestani, mutta on 

vielä itse viinan kahleissa. 

    Olen vapaa ja onnellinen, opettelen normaalia elä-

mää, odotan Jumalan johdatusta tästä eteenpäin. 

 

 



Artur Vakarev 
 

     Obvuodnavakadun asuntolan esimiehenä toimii Ar-

tur Vakarev. Hän on tullut uskoon Jablonevkan vanki-

lassa lähes kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2009 hä-

net vapautettiin ennen määräaikaa. Silloin hän julisti 

vankilassa, että tulee sinne vielä uudelleen ja puku 

päällä! Hän oli monta kertaa nähnyt, kuinka vangit ju-

listivat, etteivät enää ikinä palaa vankilaan ja muuta-

man kuukauden päästä ovat jälleen kiven sisällä. Hän 

päätti ottaa uuden taktiikan. Ja se toimi. Seuraavan ker-

ran hän tuli 2011 Jablonevkaan puku päällä, valkoinen 

paita ja solmio, hän tuli julistamaan evankeliumia Jee-

suksesta, Pelastajasta.  

     Valitettavasti vankiloiden ovet ovat tällä hetkellä 

suljettu evankeliumilta, mutta nyt tehdään sitä innok-

kaammin työtä vankilasta vapautuneiden parissa. Maa-

perä on tosin paljon kovempi. Vankilassa ihminen ym-

märtää olevansa pohjalla, vankilan porttien avauduttua 

hän helposti kuvittelee, että kaikki muutkin portit ovat 

avoinna. Kylmän totuuden paljastuttua hän on jo ehti-

nyt langeta ja luulla, ettei armoa enää ole. 

    Arturilla on armon sanoma herkässä ja taitoa ottaa 

miehet vastaan sellaisena, kuin he ovat. Lisäksi he te-

kevät seurakunnasta evankelioimistyötä kaupungin yl-

läpitämissä vankiloista vapautuneiden asuntoloissa. 

Vastaanotto on ollut  töykeää, sydämet ovat olleet sul-

jettu. Monesti he saavat kuulla ainoastaan: lahkolaiset 

lähtekää!  

      Arturilla on ollut monenlaisia ongelmia, ensin oli 

paha silmätulehdus, sitten hän joutui autokolariin, nyt 

hänellä on todettu kasvain päässä. Mutta nämä vastoin-

käymiset eivät ole häntä lannistaneet. Hänellä on kut-

sumus työhön Jumalalta. Lisäksi hän on saanut hyvän 

vaimon, joka tuo omalta osaltaan asuntolaan lämpöä. 

                                                Helena Jokinen 

 

 

muistiin merkinnyt Helena Jokinen / 21.3.2015 

haastattelut paikalla kääntänyt Oleg Osipov 

Sergei Shipakin: 

 

      Olin tullut Pietariin etsimään onneani, mutta en 

löytänyt  paikkaani enkä onnistunut työn haussa. Lo-

pulta koin olevani umpikujassa ja menin ortodoksikirk-

koon. Tapasin siellä tutun, joka kertoi jonkun kaverin 

olleen Zavet nimisessä kuntoutuskodissa Novgorodin 

alueella. Päätinkin lähteä sinne, mutta käännyin vielä 

takaisin ensimmäisellä kerralla. Ajattelin, ettei se sovi-

kaan minulle. Matkustin myöhemmin sinne ja viivyin  

kuukauden ja ajattelin, että se riittää, olen muuttunut 

mies. Palattuani lankesin kuitenkin, mutta Jumalan ar-

mosta sain voiman palata Zavetiin ja viivyin siellä 7 

kk. Siitä on nyt seitsemän vuotta.  

     Sen jälkeen palasin Pietariin, menin Mirotvorets 

seurakunnan Raamattukouluun ja rukoilin selvyyttä, 

mikä olisi minun paikkani palvella Herraa. 

     2011 palasin Novgorodin maaseudulle Morhovaan 

yhdessä Anatoli Krjukovin kanssa, nyt seurakunnan 

lähettinä palvelemaan Jumalaa. Oli tammikuu ja kun-

nostimme asunnoksemme kylmillään olleen huoneis-

ton. Tutustuimme vähitellen kyläläisiin, autoimme 

vanhuksia pilkkomalla puita, kantamalla vettä kaivos-

ta, kuljettamalla heitä kaupoissa. Sunnuntaisin pidim-

me klubilla jumalanpalveluksia ja kiersimme uskovissa 

perheissä. 

     Aleksei ja Jana Martynenko muuttivat kylään Pieta-

rista myös hengelliseen työhön, he ovat tehneet etu-

päässä lapsityötä.  

     Rakentamista ja remontointia on lähiseuduilla riittä-

nyt, kun Mirotvorets seurakunta on ostanut kolme taloa 

piharakennuksineen miesten kuntoutustoimintaan.  

    Olen ollut Morhovassa neljä vuotta palvelemassa ja 

nähnyt paljon Jumalan ihmeellisiä tekoja ihmisten elä-

mässä.  Olen kiitollinen Jumalalle näistä vuosista. 

 

Ylin kuva:  Vitja kertoo tarinaansa 21.3. 2015 Ob-

vuodnavakadun iltateellä.  

Alempana:  Vitja omassa tehtävässään asentamassa 

tekstitystä ennen jumalanpalveluksen alkua Mika-

elinkirkossa. 

Kolmas kuva: Henkilöt vasemmalta: Sergei Shipa-

kin, Olegin morsian ja Oleg, tulkkimme Oleg Osi-

pov, istumassa matkalaisemme Taisto Pitkänen ja 

Matti Järvinen, samassa tilaisuudessa 21.3.  

Alakuvassa: Igor Smirnov, Artur ja Tanja Vakarev.  

 

Oikealla: Sergei Shipakin keskustelemassa rukous-

huoneessa Morhovassa  



    

JUUTALAISLEIRIT  kantavat satoa  
 

IRR-TV:n juutalaistyöstä vastaavat Vladimir ja Pirjo 

Karttunen ajattelivat viime kesänä, että Venäjän juuta-

laisille järjestettyjen leirien aika on ohi. Olihan leirejä 

järjestetty jo seitsemän vuotta ja lukuisat Venäjän juuta-

laiset saaneet kuulla leireillä Messiaasta. Jumalalla oli 

kuitenkin toisenlaisia suunnitelmia, sillä loppusyksystä 

Karttusiin oli yhteydessä nuorten ryhmä Moskovasta: he 

halusivat tulla leirille Suomeen. Leiri toteutui tammikuun 

alkupuolella. 

Juutalaisleirejä on pidetty perinteisesti Hyvinkäällä, mut-

ta tällä kertaa ryhmä kokoontui uudessa paikassa Haus-

järvellä. Myös ryhmän ikäjakautuma oli muuttunut: ryh-

missä on ollut yleensä pääosin iäkkäämpää väkeä, mutta 

nyt ryhmä koostui nuorista aikuisista. 

– Kävimme nuorten kanssa erilaisia keskusteluja. Iäk-

käämpien leiriläisten kanssa on tullut puhuttua sairauk-

sista ja elämän loppuvaiheista, mutta nämä nuoret olivat 

sen sijaan täynnä elämänintoa ja unelmia, Pirjo Karttunen 

sanoo. 

Messias kiinnostaa juutalaisia 
Leirien ohjelmassa on muun muassa opetusta juutalaises-

ta historiasta ja Suomeen tutustumista. Nuorten ryhmä 

vieraili Nuutajärven lasikylässä, Helsingissä, Hämeenlin-

nassa sekä IRR-TV:n studiolla Keravalla. 

Myös Messias on esillä leirillä ja loppuvaiheessa osallis-

tujille annetaankin aina mahdollisuus rukoilla pelastusru-

kous. Useimmiten valtaosa leiriläisistä haluaa pelastua. 

Tällä kertaa – vetäjien iloksi – kaikki nuoret halusivat 

kääntyä Messiaan puoleen. Nuoret menevät Moskovassa 

toimivaan messiaaniseen seurakuntaan, jossa he pääsevät 

kasvamaan uskossaan. 

Karttuset kokevat, että leiri oli monin tavoin Jumalan ih-

me. 

– Sanoin leiriläisille ensimmäisenä iltana, että ”te olette 

ihme”. Seuraavana päivänä kolme jo uskossa olevaa leiri-

läistä tuli sanomaan, että leiri on heille ihme. He olivat 

suunnitelleet leiriä kolme vuotta ja alkoivat jo uskoa, ett-

ei se koskaan toteudu – kunnes ryhmä yllättäen syntyikin. 

Tämä oli meille hyvin vahva rohkaisu siitä, että leirityö 

ei ole tullut tiensä päähän, vaan Jumalalla on leireille tar-

koitus ja Hän haluaa, että jatkamme työtä, Pirjo Karttu-

nen iloitsee. 

Tulevista leireistä ei ole vielä tietoa. Kaikki riippuu siitä, 

tuleeko kyselyjä. 

Otamme askelen kerrallaan ja etenemme sen mukaan mi-

ten Jumala johtaa. Kun Hän antaa meille ihmisiä, niin me 

pidämme leirin. 

 

          Juttu lainattu IRRTV:n nettisivuilta  

 

PELTOLAN  

Exoduskoti 

 

 
Riihimäentie 4310, Karhi, 

Riihimäeltä 8 km itään  tietä 54 Lahteen päin 

 
Tarjoaa majoituspalvelua ja kokoontumistiloja 

 kristityille järjestöille tai yksityisille. 

Idäntyö järjestää täällä monenlaisia tilaisuuksia, mm 

Sapattiaterioita  viisi kertaa vuodessa; erilaisia leirejä, 

lomia venäläisille ystäville, tiloja satunnaisille mat-

kustajille 

 

Järjestämme tilauksesta perhejuhlia . Ruokasalissa 

tilat 60:lle hengelle . 

 

Yöpyminen kahden hengen huoneissa 20 € / hlö 

 Aamu- tai iltapala 6 € 

 

   Luonnonkaunis, rauhallisen peltoaukean ympä-

röimä puistomainen piha-alue, hyvät lenkkeilyreitit. 

 

 Hyvät liikenneyhteydet, Riihimäelle n 8 km, Haus-

järven kirkolle 4 km, Ryttylään n. 8 km.  

 

 

  Ylätalossa mahdollisuus 16 yöpyjälle, alatalossa 

10 :lle, kesällä 6 paikkaa kesätalossa. 

  Kodikkaat huoneet, wc ja suihkutilat yhteiset. 

 

 

Varaukset ja kyselyt Risto Jokinen 0403527055 

 

TERVETULOA TUTUSTUMAAN! 

 

 

 

  

  
 

 

 

  

 

 

 



Juutalaisena Pietarissa 
 

     Ukrainasta Pietariin Herran työhön tulleet veljet Sergei 

Davidovits ja Andrei Vdov  aloittivat miesten asuntolatoi-

minnan Pietarissa, kun heille osoitettiin siihen sopiva 

paikka Padvoiskavakatu 50. Heille oli selvinnyt vasta us-

koon tultuaan, että he olivat juutalaisia. Heille tuli tarve 

ottaa selvää, mitä se merkitsi. Andrei alkoi opiskella Raa-

mattukoulussa ja tutkia juutalaisia juuriaan. 

     He perustivat messiaanisen seurakunnan Uusi Toivo 

Pietariin ja Andrei Vdov asetettiin sen rabbiksi. Hän on 

myös tuttu IRRTV:n juutalaistyössä opettajana Suomessa 

pidetyillä juutalaisleireillä.  

      Viime matkallamme kävimme Padvoiskavan asunto-

lassa ja tapasimme Andrein. Keskustelimme antisemitis-

mistä Pietarissa, Ukrainassa ja Suomessa. Andrei totesi 

juutalaisvastaisuuden lisääntyneen merkittävästi ja aiheut-

tavan maastamuuttoa Venäjältä. Hän epäili kuitenkin, että 

ihmisiä pidättelee vielä omaisuuden menettäminen sekä 

myöskin tilanne Israelissa. Työttömyyttä on siellä paljon, 

eikä hyvin koulutetutkaan ihmiset saa tavallisesti koulu-

tustaan vastaavaa työtä. He joutuvat olemaan vuosikausia 

Israelissa toisen luokan kansalaisia.  

      Andrei ei ole koskaan itsekään ajatellut muuttavansa 

Israeliin. Hän ajattelee, että hänen paikkansa on evankeli-

oida juutalaisia Venäjällä ja Ukrainassa ja auttaa ihmisiä 

lähtemään vasta sen jälkeen Israeliin. 

     Ukrainassa tilanne on vielä kriittisempi juutalaisten 

kannalta. Maassa liikkuu paljon huhuja kun normaalit tie-

dotuskanavat ovat kovan rasituksen kohteena ja Venäjän 

propaganda sotkee entisestään asioita. Paljon juutalaisia 

on kuitenkin lähtenyt maasta ja suuret määrät juuri Israe-

liin. Nousevan äärioikeiston ja toisaalta Venäjän sotatoi-

mien pelko on ajanut ihmisiä hakemaan uusia asuinaluei-

ta.   

     Ukrainan avun tarpeesta keskustellessamme saimme 

kuulla valtavasta puutteesta. Yksittäiset ihmiset ja perheet 

sinnittelevät ilman kunnollisia vuoteita, säännöllisiä ateri-

oita, normaaleja 

peseytymismahdol-

lisuuksia, tarvittavia 

lääkkeitä, ilman ko-

tia. 

      Helena Jokinen 

      

Andrei Vdov, neljän 

pojan isä ja  

messiaanisen seura-

kunnan rabbi 

 
 
 
 
 
 
RUKOILEMME  VIELÄ 
 
 
 
-  maailmanrauhan puolesta 
  
- köyhien, kriisitilanteissa elävien puolesta, 
vanhusten puolesta  
  
- ihmisten ja kansojen toinen toisensa ym-
märtämisen puolesta 
  
- Suomen maallistumisen pysähtymistä   
  
- uskoville parannuksen teon armoa  
  
- uskoville henkien erottamisen lahjaa 
  
- uskoville armoa löytää kutsumuksensa 
  
- juutalaisten paluumuuton puolesta kaikki-
alta maailmassa 
  
- Suomen eduskunnan, hallituksen ja kaik-
kien päättäjien puolesta 
  
-eduskuntavaalien puolesta 
 
 
 
 Jos minä joskus suljen taivaan, niin ettei 
tule sadetta, tai jos käsken heinäsirkkojen 
syödä maan tai lähetän kansani keskuu-
teen ruton 
- ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut 
omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy mi-
nun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin 
minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen 
synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen 
terveeksi. 
 2. Aikakirja 7:13-14 
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Varasto ja kirpputori Makasiini 
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Sihteeri Helena Jokinen  0503734070   
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Rahankeräyslupa 2020/2013/4811: 

Riihimäen Idäntyö ry, rekisterinumero 188.646 

Myöntäjä Poliisihallitus, arpajaishallinto 

Toimeenpanoaika 7.5.2014-31.12.2015 

Toimeenpanoalue Kanta-Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-

Suomen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakuntien alueel-

la. 

Kohteena: Kuntoutuskeskukset, lastenkodit, asunnottomat, 

köyhät, sairaat ja muut avuntarpeessa olevat. 

 

 

Vera lehden toimitus ja kuvat Helena Jokinen 

 

SAPATTIATERIA   

 PELTOLASSA 
Riihimäentie 4310, Hausjärvi 

 

 Pe 8.5. KLO 18 

Ajankohtaisia  kuulumisia Outi Lyytikäinen 

 

Aterian hinta 16 € 

Ilmoittaudu Helenalle 0503734070 

Heikki Hilvo: 

 

Ai, luulitko, ettei uskoa koetella?  

No, luulit väärin. Mutta usko on siitä kummallinen, että se 

ottaa ravintonsa koetuksistakin ja painekattilassa se vasta 

sisuuntuukin. 

Joten, älä suostu pelkoon, joka yrittää vääntää uskosi epä-

uskoksi. Äläkä unohda, että Herra on puolellasi ja että us-

kon olemukseen kuuluu nauttia kotkan liitelystä myrskyissä 

ja nukkumisesta veneessä keskellä aallokkoa. 

Riihimäen Idäntyö ry 

KEVÄTKOKOUS 

Peltolassa  12.4. 2015 klo 16 

Riihimäentie 4310, Hausjärvi 

 

Käsitellään sääntöjen mukaisesti  

vuoden 2014 toiminta ja tilit 

 

TERVETULOA! 

 

Kahvitarjoilu  alkaa puoli tuntia 

ennen kokousta 

Ilmoita, jos tarvitset autokyydin 

 

    PÄÄSIÄISEN  

RAUHAA ja ILOA  

Sinulle ja läheisillesi 
 

Hän, Jeesus, sanoi heille: Näin on kirjoitettu, 

Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena 

päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, 

Jerusalemista alkaen, on Hänen nimessään saar-

nattava parannusta ja syntien anteeksiantamista. 

Te olette tämän todistajat. Luuk. 24:46-48 


