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HEINÄ- JA ELOKUU 2021
Taivaallisia näköaloja
Saimme varsin lämpimän ja kauniin kesän. Mansikat kypsyvät ennätysajassa ja mustikkametsään pääsee pian.
Kotipihallakin on kaunis kukkaloisto. Olen tänä kesänä iloinnut erityisesti Jasmiinipensaan kukista. Terassimme
uusi lasitus antaa erityisen hyvän näköalapaikan katsella kukkia aamukahvia juodessa.
Joskus elämämme tarvitsee uudenlaisia näköaloja. Samoilla silmillä katsottaessa asiat alkavat tuntua arkisilta
ja itsestään selvyyksiltä ennen pitkää. Kesäloma on oivallinen hetki ottaa vähän etäisyyttä omaan arkeen. Toiset
hakevat sitä vetäytymällä hiljaisuuteen ja lepoon mökillä. Toinen nauttii siitä, kun pääsee matkustelemaan ja
kokemaan jotain uutta. Joku haluaa lomalla kohdata ihmisiä ajan kanssa. Kaikenlainen irtiotto arjesta auttaa
näkemään asioita eri näkökulmasta.
Jumala voi antaa meille taivaallisia näköaloja. Sen sijaan, että istut varjossa katsoen tuttua takapihaa, voit
pyytää Jumalalta jotain uutta. Älä pyydä itsellesi rukouksessa mitään, vaan pyydä, että Jumala voisi tehdä sinussa
jotain. Pyydä, että Jumala voisi muuttaa sinun asennettasi ja tahtoasi. Sellainen sanonta on, että et voi hallita sitä
mitä tapahtuu, mutta voit vaikuttaa asenteeseesi, miten suhtaudut tapahtuneeseen. Raamattu käyttää
sanaa ”mieli”. Mielessä olevat ajatukset johtavat tekoihin. Teoista tulee tapoja, jotka muokkaavat luonnetta. Ja
luonne vaikuttaa elämäämme. Kaikki siis lähtee asenteesta ja mielestä. Raamattu ohjaa rakastamaan Jumalaa
kaikesta sielusta ja mielestä (Matt 22:37). Meitä myös kehotetaan ajattelemaan sitä, mikä on ylhäällä, eikä sitä,
mikä on maan päällä (Kol 3:2). Ja vielä parhaimmillaan meillä olisi se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli (Fil
2:9).
Toivon, että tämä kesä voisi olla sinulle sellainen, että voisit nähdä oman elämäsi uudesta näkökulmasta.
Pyydä sitä, että oppisit olemaan kiitollinen siitä mitä sinulla on, ja saisit palvelevan ja anteliaan sydämen. Jos
haluat muuttaa maailmaa, paras tapa on aloittaa se itsestäsi!
Jumala, muuta minun sydämeni. Täytä se sinun rakkaudella. Anna mun sydämeni olla rohkea, kohdata toisia
ihmisiä sillä rakkaudella, jonka voin saada vain sinulta. Anna minulle Taivaallisia näköaloja katsella ja ihastella
toisia ihmisiä ja maailmaan, nähdä asiat niin kuin sinä näet. Anna minulle kiitollista asennetta. Anna minun
nähdä ne ihmiset maailmassa, jotka tarvitsevat apua. Anna minun luopua omastani rakkauden tähden. Anna
minun palvella toisia ihmisiä. Käytä minun käsiä, jalkoja ja sydäntä toisten auttamiseen. Koska silloin voin
saada sellaisen mielen, joka Jeesuksella oli.
Heidi Antinsalo, Riihimäen Idäntyön hallitus
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ITÄ-EUROOPPA
Itä-Euroopan villi lainamarkkina: uskovaisten ja muidenkin vaara pikavipeissä
Paljon kertomuksia Venäjän ja Ukrainan ihmisten rahavaikeuksista on kantautunut meidän tietoomme -vaikkakin
rajoitetusti. Epidemia-aika on luonut tilanteita, joissa ihmiset menettävät työpaikkansa ja ansionsa. Silloin saattaa
tulla tarve ottaa laina. Tavalliset pankit eivät yleensä lainoja myönnä. On syntynyt lyhyiden pikavippien myöntäjien
verkosto, joiden toimintaa ei sääntele kukaan.
Suomessa voimme olla iloisia korkokatosta – Ukrainassa sitä ei ole. Ihmiset ovat samoin hyvin tietämättömiä
todellisista vuosikoroista. Ystäväni Vitali, joka joutui pahoinpitelyn takia sairaalaan, kertoi minulle tarpeesta ostaa
lääkkeitä (valtio maksaa sairaalan leikkaukset ja lääkärit mutta osan lääkkeistä joutuu ostamaan itse). Hän tarvitsi
5000 ukrainan hrivnaa, n 180 EUR. Lainanantajat tarjosivat hänelle tyypillisesti laina-ajaksi 5 vuorokautta ja
palautettavaksi summaksi 10000. Selitin Viitalille, mitä tuollainen raha maksaa. Koska lainakorko oli viidessä
päivässä 100 % niin vuosikorko saataisiin seuraavalla kaavalla: 365 jaetaan lainapäivillä, viidellä. Saadaan 73. Tällä
kerrotaan laina-ajan korko ja saadaan vuotuiseksi korkoprosentiksi 7300 (kyllä, seitsemäntuhatta kolmesataa
prosenttia).
Kun kerroin meidän kulutusluottojen todellisesta vuosikorosta, 12–14 % vuotuista, niin ukrainalaiset vain
ihmettelevät. He sanoivat, ettei tuo ole mahdollista. Maltoin mieleni ja en kertonut meidän asuntolainojen alle 1%
koroista.
Ulosotto on samoin järjestetty huomattavasti eri tavalla kuin meillä. Pikavippien myöntäjät myyvät saatavansa
perintätoimistoille. Perintätoimistossa työtään tekevät pääsisivät suoraan minkä tahansa meillä lakkautetun
moottoripyöräjengin jäseniksi. Ruumiillinen kidutus ja omaisuuden takavarikko ei ole vierasta näille firmoille vaan
pikemminkin maan tapa.
Jätetään Ukrainan kansa ja etenkin sen uskovat meidän rukouksiimme. Pyydetään varjelusta raha-asioissa, ettei
heidän tarvitsisi ottaa lainaa koskaan.
Mikael Halleen

TERVEISET MIROTVORETSISTA
Tervehdin teitä rakkaat ystävät!
Kuten aina, olemme iloisia voidessamme jakaa kanssanne upeita uutisia yhteisömme elämästä. Palvellessamme
Herraa emme unohda nauttia siitä kaikesta hyvästä, jota Hän antaa meille loputtomasti.
Yhteisömme kotiryhmissä meillä on ollut upeita kohtaamisia toisten ihmisten kanssa. Rukoilemme ja
keskustelemme Jumalan sanasta. Yhtenä päivänä kastettiin viisi ihmistä.
Lauantaina 3. heinäkuuta yhteisössämme pidettiin häät. Koko yhteisö teki kaikkensa ja näki vaivaa tämän
rakkauden juhlan takia. Ei-uskossa olevia oli paljon paikalla. Heille oli erinomaisena todistuksena, kun morsian ja
sulhanen kertoivat heidän prioriteeteistään ja merkeistään puolison löytämisessä.
Emme pysähdy, vaan siirrymme eteenpäin. Menemme pitämään lasten kristillistä leiriä toiselle alueelle. Holmin
kirkossa veljet alkoivat korjata rukoushuonetta ja ihmisiä tulee kuntoutuskeskukseen. Kirkko elää, palvelee Herraa
ja iloitsee.
Kehotamme teitä, rakkaat ystävät, pysymään uskollisena Herralle olosuhteista huolimatta.
Marina Murugova, Mirotvorets seurakunta
Suomennos Kira

Heinäkuun lauantaina Mirotvoretsin
seurakunnassa pidettiin häät. Uskovainen tuore
aviopari kertoi, miten Jumala oli johdattanut
heidät yhteen. Ei-uskovaisille vieraille tämä oli
todistus Jumalan johdatuksesta ja huolenpidosta.
Kesään kuuluu myös lasten kristillinen leiri.
Siunataan sitä ja Murugovien koko perhettä!

TIETOKONEKURSSI PAKISTANISSA

Tietokonekurssit ja jatkosuunnitelmat
Pakistanissa
Herra on lähettänyt minut julistamaan Herran
riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan.
Jes. 61:1,2
Koko kristittyjen yhteisölle on tärkeää, että lapset
saavat käydä koulua ja saavat opetusta kristillisen
uskon perusasioista. Muslimikouluissa ei ole
kristillistä opetusta kristityille lapsille eikä kristityille
nuorille.
Tietokonekeskuksen oppilaita on nyt 17 ja kurssi
päättyy heinäkuun lopulla. Uusia oppilaita, joista on
5 poikaa ja 5 tyttöä, ilmoittautui opiskelemaan, kun
saivat tietää, että Clarkabad -kylässä, tietokoneopetus
on ilmaista. Uuden kurssin on määrä alkaa elokuun
alussa.
Tällä hetkellä 17 tyttöä on valmistumassa heinäkuun
lopussa. He tarvitsevat oman tietokoneen työtä ja
opiskelua varten. Yksi tietokone maksaa 50€. Siihen
tarvitaan apua.
Siunausta ja hyvää kesää kaikille.
Sabih Ul Masih
Riihimäen Idäntyö Ry:n hallituksen jäsen
2.7.2021
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Peltola, toimintakeskus. Riihimäentie 4310 12240 Hikiä.
Vera lehti, tilaukset sihteeriltä, maksuton. Löytyy myös
kotisivuilta.
Tiedustelut: Pj. Helena Jokinen 050-3734070,
jokisenhelen@gmail.com
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Pankkiyhteydet: Oma Säästöpankki Riihimäki
FI65 4108 0010 5500 96. Jäsenmaksu 25 €/v viestikenttä
5050, muut maksut, selvitys kenttään.
FI45 4108 0010 4542 32 Lahjoitukset lupa-alueelta.
Kenttään mahdollinen toive, esim. lastenleirit, Uusi Elämä
keskus, avustustyö kohdealueilla, kirjeet vankiloihin jne.
Rahankeräyslupa: Myöntäjä Hämeen poliisilaitos ajalle
22.3.2020 - 21.3.2022. Alue: Kanta-Hämeen ja PäijätHämeen maakunnat. Luvan N:o RA/2020/204. Lahjoitetut
varat käytetään evankeliointi- ja humanitääriseen työhön
Venäjällä Pietarissa, sen lähialueilla ja Virossa, sekä lasten
leireihin Suomessa lupaehtojen mukaisesti.
Vera lehti, toimitus ja taitto Heidi Antinsalo,
heidi.antinsalo@gmail.com
UUSI ELÄMÄ -KESKUKSEN UUTISIA

Uusi Elämä -keskuksessa Kotlissa on suuri ala purjoa
kasvamassa. Tämä on uusi kasvilajike, jota viljellään.
Keskukseen on myös hankittu tihkukastelulaitteisto. Uutta
teknologiaa hyödyntämällä sadon kasvattaminen helpottuu.
Rukoillaan Uusi Elämä -keskukselle hyvää satoa. Ja
muistetaan rukoilla myös keskuksen väen puolesta.

