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Tässä maailmassa on kaksi hyvin vastakkaista voimaa, jotka kontrolloivat kaikkea. Minun tuskin tarvitsee 

esitellä niitä. Tuskastuneina huudamme usein: - Missä olet Jumala! Etkö auta meitä.  Samoin nähdessämme 

Hänen ihmeellisiä tekojaan, kohtaamme myös monenlaisia kiusauksia ja vaikeuksia.  

Kuinka voimme selvitä perille taivaaseen kaiken tämän lävitse? Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole kuin pysyä 

lähellä Jeesusta. Siellä olemme turvassa. 

Tätä kirjoittaessani mielessäni on monia viime aikoina tapahtuneita ihmeellisiä Jumalan tekoja. Herramme 

yhä vastaa omiensa rukouksiin lupaustensa mukaan. Mutta 

samaan aikaan vastapuoli kasaa mieleemme huolia ja 

murheita, jotka tahtovat painaa katseemme näkemään vain 

myrskyävän meren, kuten opetuslapsi Pietari teki ja alkoi heti 

upota. 

Taistelu on kovaa kaikkialla, ei vain Ukrainassa, vaan joka 

ikisen ihmisen sydämessä. Siitä syystä työmme kohde on koko 

ihminen: fyysinen, henkinen ja hengellinen. Jeesus sanoi 

kerran: ” Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta 

sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.” 

➔  On tärkeää, että jokainen oppii tuntemaan Jumalan 

Sanaa. Lukemaan. Ymmärtämään. Niin kuin tämä 

romaninainen Uzhhorodissa. 

KUUKAUSI SUOMESSA 

Palattuamme kotiin emme suinkaan päässeet 

lepäämään, vaan heti kohta Veikko lähti käymään 

Liettuassa. Hän sai tavata työtovereitaan ja 

samalla vei myös tavara-apua Valkovenäjän 

romaneille. Mikä ilo olikaan tavata vanhoja 

ystäviä, keskustella työstä ja kiittää yhdessä 

Jumalaa Hänen ihmeellisistä teoistaan.  

➔ Veljekset Jumalan valtakunnan työssä: 

Jura, Veikko ja Petja Vilnassa tammikuussa. 



Jumala on herätellyt monenlaisia ihmisiä auttamaan, joten 

olemme pitäneet monet pakkaustalkoot. Pelkästään 

äitiyspakkauksia teimme yhtenä päivänä 24. Kasseihin 

pakattiin vaatteita, tuttipulloja, hygieniatarvikkeita ja leluja. 

Ensi viikolla vielä teemme opetusmateriaalia, sillä sota ei ole 

lopettanut lapsityötä. 

 

28. helmikuuta lähti avustusrekka Jurvasta Asaria-järjestön 

kautta kohti Karpaattien lääniä ja Polyanassa olevaa Betania- 

järjestön keskusta. Mukana meni vaatteita, ruokaa, ym. Tämä 

oli ensimmäinen Yhdelle Vähimmistä- työn kautta lähetetty 

rekka. Toivottavasti ei ole viimeinen. 

 

→Tavaroiden purkua autosta toiseen Polyanassa, 

sunnuntaina 5.3. 

 

Olemme saaneet olla osallisia myös työssä ukrainalaisten 

parissa täällä Suomessa.  

Parasta siinä on se, että joukossa on uskovia, jotka ovat 

kasvaneet vastuuseen. He ovat kertoneet moneen kertaan 

haluavansa olla myös tekemässä. Ovathan he paljon 

saaneet lahjaksi. Nyt on antamisen aika.   

Ukrainalaisten naisten juhlapäivä 9.3. Keuruulla. 

Samalla he ovat myös muistuttaneet meitä Suomen uskovia tehtävästämme olla viemässä evankeliumia 

ympäristöömme ja paikastamme uskovina seurakunnan jäseninä. Meidän ei tulisi olla vain vaatimassa ja 

odottamassa palveluita. Meillä on etuoikeus olla myös antamassa, jakamassa vastuuta ja iloitsemassa 

yhteisestä seurakuntaperheestämme.  

 

LÄHDEMME TAAS 

21.maaliskuuta olemme taas lähdössä kohti Ukrainaa. 

Emme lähde tälläkään kertaa yksin, vaan meitä on jo letka 

autoja – peräti kolme peräkkäin. Syynä tähän osaltaan ovat 

pihtiputaalaiset, jotka lähtivät mukaamme tammikuussa 

vieden arvokasta avustustavaraa. He saivat sydämiinsä 

halun tulla uudelleen – ei joskus, vaan jo nyt maaliskuussa. 

→ Viime reissussa avustustavaroita purkamassa 

pihtiputaalaiset Vesa ja Jarkko, sekä Veikko. Kuvasta 

puuttuu Ilpo. 

 

 



Olimme olleet siinä uskossa, ettei tällä hetkellä voi pitää koulutuksia Ukrainassa.  

– Onhan nyt sota ja ihmiset eivät pysty tekemään työtä, ajattelimme. Mutta voi 

meitä epäuskoisia! Kolmelta eri taholta saimme pyyntöjä, että järjestettäisiin 

pyhäkoulun opettajien koulutuksia, sekä ukrainaksi, että unkariksi. Jumalan tahto 

on, että evankeliumi menee eteenpäin joka puolella.  

Rukoilethan 1.huhtikuuta pidettävän unkarinkielisen koulutuspäivän puolesta. 

Olemme kutsuneet ihmisiä eri kirkkokunnista. Toivomme, ettei mikään estäisi 

heitä tulemasta.  

Tilasin Avainsanomalta unkarinkielisiä Uusia Testamentteja. Toivon ja rukoilen, että Holmokissa 

pääsisimme eteenpäin Raamatun lukemisessa. Olemme jo talvella harjoitelleet, mutta nyt he saavat kirjat 

omakseen. Jospa Jumalan Sana pääsisi heidän sydämiinsä tälläkin tavalla. 

Kiitämme Jumalaa teistä jokaisesta, jotka olette tässä työssä mukana tavalla tai toisella. Jos olemme 

unohtaneet vastata johonkin yhteydenottoon, syynä on ollut vain väsymys ja kiire. Paljon on ollut työtä. 

Ettehän unohda rukoilla työn puolesta. Haasteita on paljon ja inhimillisesti mahdottomuuksiakin. Mutta 

Jumalalle on kaikki mahdollista.  

Hän rakastaa. Hän on uskollinen. Hän antaa voiman. 

Siunattua kevättä sinulle, 

Veikko ja Kirsi 

➔ Sota on koventunut pohjoisessa Sumskan läänissä. 

Ystävämme sinnittelevät siellä. Niin myös nämä lapset. 

Rukoilethan heille turvaa. 

 

 

 

➔ Kevät on tullut Pasikaan. Luokkahuone on 

lämmennyt sen verran, että lapset ovat päässeet 

taas oppitunneille. 

Tässä Mashan teinityttöryhmä. 

 

 

➔ Kevät keikkuen tulevi, myös Karpaattien 

romanikylissä. On ollut jo keväisen 

lämmintä, mutta sitten sade sotkee 

kaiken. 

➔ Viiden kylän asukkaat kiittävät 

sydämestään ruoka-avusta. Tässä 

muutama avunsaaja, tällä kertaa vähän 

ankeammissa kuvissa. 
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