
 

 

               PIENI KIITOSNURKKA                                                                                          
- Kiitos Jeesus, sain todistaa laivalla Por-

vooseen kahdelle tytölle! Toisen tytön kysymys 

oli: ”Ottaako Hän minut vastaan?” Sydämeni 

pohjasta vakuutin, että ottaa, Jeesus ottaa vas-

taan!   t.”tehtävä kesällä”                                                      

- Kiitos kaikesta hyvästä johdatuksesta sisarelle 

pitkällä matkalla, kun hän kulkee rukoillen! mami                                                                                                                                                             

- Kiitos lähestyvästä  20-v juhlasta! 

- Taivaan Isälle kiitos kaikesta varjeluksesta mo-

nilla matkoilla! t: Tyrmäryhmä 

 

         Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden 

maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää 

ajatukseen astu; vaan te saatte iloita ja riemuita 

iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, 

iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kan-

san.   Jes. 65 

 

 Hei ! Tahdotko kertoa kiitoksesi Isälle, Pojalle tai 

Pyhälle Hengelle? 

Laita teksti/soita 0404147893/

lisa@klenberg.inet.fi  t.anita ja lisa 
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Elokuun turistimatka Novgorodiin 8-12.8 sisälsi monia kiinnos-

tavia matkakohteita.  

 Tutustumiskohteina olivat: Novgorod, siellä invalidikeskus ja 

Kreml, Ilmen –järvi, Staraja Russassa sen evankelinen kirkko, 

Holm pikkukauppoineen, Morhovan kylän väkeä vanhassa Pu-

nanurkasta remontoidussa Rukoushuoneessa, Samohvalovin 

sauna ja ruokapöytä  ja sen isäntäpari, Sergei ja Irina Milov, 

Pskovin eli Pihkovan vanha linnoitus, Kotlin Uusi Elämä –

keskus, kokonaan uudistunut Kronstadt ja vielä pikkukurkistus 

Viipuriin. 

  Matkaa kertyi n. 2200 km ja aikaa oli ehdottomasti matkakoh-

teiden määrään nähden liian vähän. 

Mutta matkalaiset ansaitsevat täydet 10 pistettä! 

 

Pskovin jo 900-luvulla perustettuun Kremliin ovat tutustumassa 

Markku ja Ole. 

Kiitos! 

Kiitos! 

http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?mod1=FinPR&ref=Jes.+65%3A17-18
mailto:lisa@klenberg.inet.fi


Juoskaamme kestävinä uskon kilvoituksessa! 

     Koen vahvasti tarvetta muistuttaa kilvoittelun 

välttämättömyydestä, jotta voimme kerran sanoa 

Paavalin tavoin: ”Minä olen hyvän kilvoituksen 

kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttä-

nyt.”(2.Tim.4:7). Korinttolaiskirjeessä Paavali 

kehottaa meitä tavoittelemaan kirkkauden seppe-

lettä, verraten siihen pyrkimistä kilpajuoksuksi, 

joka meidän on voitettava! (1.Kor.9:23-27) 

    Tarvitsemme tähän uskoa. Raamattu sanoo, että 

ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Juma-

lalle! (Hebr.11:6). Uskolla tarkoitetaan muutakin, 

kuin vain uskoa Häneen. Lähes jokainen ihminen 

uskoo  Jumalan olemassaoloon. Uskolla tarkoite-

taan paljon enemmän. Uskoa Hänen poikansa täy-

delliseen veriuhriin minun syntieni edestä. Mutta 

Jumala odottaa meiltä vielä eräänlaista uskoa, ni-

mittäin uskoa Hänen sanaansa. Nykypäivänä on 

Raamatun totena pitäminen pois muodista, ja sitä 

on väännelty erilaisten ihmisten tarpeiden mukaan 

suuntaan jos toiseen. Raamattu kuitenkin ilmoit-

taa, että taivas ja maa katoavat, mutta Hänen sa-

nansa pysyy iankaikkisesti (Matt.24:35).  

    Raamattu muistuttaa meitä: ”Älkääkä  mukau-

tuko  tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttu-

kaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, 

mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja 

täydellistä. ”(Room.12:2). Kuitenkin moni usko-

vainenkin täällä taloudellisesti hyvinvoivassa Suo-

messa elää kuin kuka tahansa maailman ihminen. 

Tämä on minusta hyvin surullista. Raamattu il-

moittaa suoraan, että ystävyys maailman kanssa 

on vihollisuutta Jumalaa vastaan (Jaak.4:4), ja että 

jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen 

omansa! (Room.8:9). Ajatuksemme, aikamme, 

ihmissuhteemme, kotimme ja rahamme tulisi 

kaikki kuulua Kaikkivaltiaan palvelukseen! 

    Usko on kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Abra-

ham uskoi Jumalaa, ja oli Hänelle kuuliainen, eikä 

epäillyt. Jumala kutsuikin Abrahamia ystäväk-

seen. Jumala tahtoo meidän olevan ennen kaikkea 

kuuliaisia (eli tottelevaisia) häntä kohtaan. Raa-

mattu sanoo, että kuuliaisuus on jopa parempi 

kuin  uhri (hyvät tekomme, rukouksemme, ylis-

tyksemme) (1.Sam.15:22). Tekemisemme on tur-

haa, jos emme ole Hänen johdatuksessaan. Sana 

sanoo, että ne joita Jumalan henki kuljettaa ovat 

Jumalan lapsia. (Room.8:14). Toisin sanoen ne, 

jotka eivät ole Jumalan hengen kuljettamina, eivät 

ole Jumalan lapsia! 

    Isä Jumala katsoo sydämeen. Asenteemme on 

tärkein. Asenteemme kuuluisi olla Häntä kohtaan 

rakastava ja halukas kuulemaan Hänen äänensä ja 

toteuttaa Hänen tahtonsa. Silloin voimme levosta 

käsin toteuttaa oman pienen tehtävämme täällä 

maan päällä, mutta Hengen maailmassa voimme 

loistaa kallisarvoisen jalokiven lailla!  

   Päivä on jo pitkälle kulunut. Olkaamme ahkerat 

ja kestävät Hänen työssään sielujen voittamiseksi 

Kristukselle. Kun pimeä tulee, ei työtä enää voi 

tehdä. 

 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 20 v   

 

 
 

Vietimme perinteistä Idäntyön virkistys-

päivää 19.8. Tällä kertaa saimme olla 

Raili Salon vieraina hänen runsaasti kuk-

kivalla mökillään. Sauna oli täydellinen, 

järven virkistävä vesi samoin. Pidimme 

seuroja laulaen ja kukin vuorollaan kerto-

en Jumalan johdatuksesta elämässään. 

Syötiin soppaa ja juotiin kahvia, lopuksi 

vielä paistettiin makkaraa. Rentoa yhdes-

säoloa ja tutustumista. 

  Kuvassa vasemmalta: Jaakko Koppinen, 

Päivi Koppinen, Raili Salo ja  Pirkko Nii-

nimäki  



TYTTÖKYYTI ! 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry  20 v 

 

 

 

Idäntyön hallitus piti kokoustaan 1.8. sihteeri Ta-

pani Vanhalan kodissa. Samalla tutustuimme va-

rastotiloihin, jotka pullistelivat Idäntyön tavaroi-

ta. Tarkoituksena oli tutustuttaa hallituksen jäse-

net avustusten määriin ja jatkuvaan kuljetustar-

peeseen. 

    Makasiinin varastossa on tilanne myös saman-

kaltainen. Tavara ei oikein kulje mihinkään. Ai-

noa kohde, mikä toimii hyvin on Uusi Elämä-

keskus, josta haetaan avustuksia noin kerran vii-

kossa. 

Kuinkahan kolme tyttöä onnistui rientämään kol-

me vuorokautta sellaista vauhtia, että vieläkin sy-

dän jumputtaa. Meno oli sellaista kokonaisvaltais-

ta;  sielu, ruumis ja henki, liikettä. Menimme tyttö-

kyydillä Pietariin elokuisena viikonloppuna!  Oli 

lapsonen Ronja, Kira ja minä, Lisa. 

     Olimme menossa tapaamaan pietarilaisia ystä-

viä, tuttuja ja myöskin ennalta tuntemattomia. Ei 

mitään suurta taikka mahtavaa, vaan niitä ”pienten 

alkujen päiviä”, joista ainakin oman elämäni päi-

vät muodostuvat. 

      Niitä pieniä alkuja, jotka Jumalalle ovat suuren 

suuria, ainoita, ainutkertaisia! Itsekin voi niitä näh-

dä, kunhan vain pitää silmät auki ja katselee. 

       Ilonamme mukana ollut lapsonen Ronja oli 

seuralainen vailla vertaa. Hän oli ystävällinen, 

kohtelias, rauhallinen ja väsymätön koko pitkän 

viikonlopun ja matkat mennen tullen! Häntä kyllä 

kannatti seurata ja ottaa oppia! Hän ei vaikuttanut 

mistään asiasta millään tavalla stressaantuvan, 

vaan hyvällä mielenrauhalla suhtautui kaikkeen 

mahdolliseen eteen tulevaan. Ihan tällaista olotilaa 

itsekin tavoittelen. 

      Kattohaikarapatsaan hankinta, tämä missio on-

nistui loistavasti. Kira vain ajoi pihapatsasmyymä-

län eteen ja sieltä löysimme erittäin sopivan katto-

haikarapatsaan. 

      Tapasimme pastori Igorin ja koko hänen suu-

ren seurakuntansa, kun osallistuimme heidän ju-

malanpalvelukseensa. Kuten tiedämme, on tuo 

seurakunta  muodostunut, syntynyt ja kasvanut 

Jumalan suuresta rakkaudesta ja ihmeestä.  Tämä 

on omien silmien edessä oleva Jumalan antama 

hedelmä suomalaisten sisarten ja veljien pitkästä  

ja kestävästä Herran jalanjäljissä kulkemisesta Pie-

tarin alueen vankiloissa aivan 20 vuoden ajan! 

Tuon seurakunnan keskellä tunnen todella olevani 

Jumalan elävän työn keskellä!   

     Vieraillessamme Andrei ja Ljuda Peshkovin 

asunnottomien kodissa, olemme jo pitkien aikojen 

kuluessa tavanneet nämä hyvin reippaat ja hy-

väsydämiset kolme poikaa, Hajim, Babazon  ja 

Venjaminin. Heidän historiansa on kuitenkin tus-

kallinen. Heidän kohdatessaan Kristuksen ja tun-

nustautuessansa Hänen omikseen, poikien perheet 

ja suvut käänsivät selkänsä ja hylkäsivät heidät. 

Kristittyinä eläessänsä heille ei ole mahdollista 

elää samanaikaisesti omien perheidensä yhteydes-

sä. 

Tuolla Pietarissa he asuvat tuossa asunnottomien 

asuntolassa ja ovat löytäneet oman, kauniin tapan-

sa elää Vapahtajansa kanssa. Uusi Sato seurakun-

nassa ja Peskovien apuna he palvelevat kaikesta 

sydämestänsä Herraa ja Hänen omiansa kaikessa 

mahdollisessa. 

       Molempiin paikkoihin, Igorin seurakuntaan ja 

asunnottomien asuntolaan, toimitimme myös avus-

tukset, tavarat ja lahjoitukset. 

       Niin kävi, että mitään edeltä tietämättämme 

pääsimme konserttiin. Pastori Igorin seurakunnas-

sa hengellistä musiikkia soittava yhtye oli saanut 

hyvän tilaisuuden pitää konsertin. Siitä sitten nau-

timme lauantai-iltana! Tuntui ihan siltä, että Herra 

Jeesus oli tuon konsertin järjestänyt sen ystäväm-

me iloksi, joka seuraavalla viikolla oli lähdössä 

pitkälle matkalle. Näin konsertin juhlistamana 

saimme viettää iltaa hänen, ja hän meidän kans-

samme!    

Teidän kanssanne, kaikesta kiittäen, Lisa Klenberg 



Kun Reijo Loikkanen aloitti työtään Pietarin 

alueen vankiloissa 1991, hän kohtasi siellä 

valtavan avuntarpeen. Reijo organisoi Suomessa 

avustusten keräyksen, johon hän kutsui mukaan 

myös meidät täällä Riihimäellä. Varastoksi hän 

ehdotti Jokisten autotallia. 

     Siitä alkoi vuosien mielenkiintoinen matka. 

Ihmeellisesti kaikki ovet aukenivat meille kun 

aloitimme evankelioimistyötä vankiloissa, 

avustustyötä lastenkodeissa, sairaaloissa, 

vammaislaitoksissa. 

     Saimme tulkiksi inkeriläisiä, jotka ymmärsivät 

kielen ja toimintakulttuurin. Evankelistaryhmään 

liittyi vuosien kuluessa monia erilaisia julistajia. 

Kotimaan työssä aherrettiin pyyteettömästi ja 

vaivoja säästämättä varastotyössä ja varojen 

hankinnassa.  

   Ihmiset janosivat Jumalaa ja vaatimaton 

evankeliointimme alkoi kantaa satoa.  Ei loistavien 

puhujanlahjojemme takia, vaan sen rakkauden, 

jonka olimme saaneet Jumalalta.  

     Lähetystyössä on hyvin tärkeitä juuri ne 

ihmiset, jotka rukoilevat työn ja sen tekijöiden 

puolesta. Esirukoilijoitakaan ei meiltä puuttunut, 

siitä olemme erityisen kiitollisia Jumalalle. 

   Matkalle lähtiessä kaikki asiat kotona piti olla 

järjestyksessä, koskaan ei voinut olla varma, 

palaako takaisin. Jo yksin liikenne Venäjällä on 

vaarallista ja kaikkea voi sattua.  

      Mutta Jumala varjeli meitä!  

     Kaikkien näiden ihmeellisten 20 työvuoden 

jälkeen vietämme nyt kiitosjuhlaa, Juhlavuotta 

Jumalan kunniaksi! 

    Osoitan suuren kiitoksen erityisesti kaikille 

tässä työssä jossain vaiheessa ja jollakin 

panoksella mukana olleille ystävillemme! Kiitos 

sinulle! Työsi oli sillä hetkellä korvaamaton. 

Jumala palkitkoon sinulle vaivannäkösi! 

 

Helena Jokinen         
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SapattiateriaSapattiateriaSapattiateria   

14.9.2012 klo 18 alkaen 
Sipusaaren seurakuntakodissa  

 
Mukana Petri Kauhanen, Karmel yhd. 

Pirjo ja Vladimir Karttunen , IRRTV 
Hinta 10 € 

 
Ilmoittautumiset viim 10.9. 

Helena 0503734070 

 

 

 

 

 

Idäntyön vuodet 

mailto:tapani.vanhala@kolumbus.fi

