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     PIENI KIITOSNURKKA 
 

     Kiitos, että kun vielä en tunte-

nut Sinua, Sinä kutsuit minut jo 

idussani. Samoin olet tuntenut jo-

kaisen tuttuni, läheiseni, lähim-

mäiseni ja kohtaamani uudet ihmi-

set! 

     Kiitos, että tänään, 2000 luvul-

la, on edelleen olemassa seurakun-

ta. Näkyvät, paikalliset seurakun-

nat ja Sinun Pyhän Hengen yhdis-

tämä globaali Kristuksen ruumis. 

Tulosi maan päälle ja astumisesi 

Taivaaseen ei ollut satunnainen ja 

ohimenevä tapahtuma. Sinun seu-

rakuntasi on kaiken tämän ajanlas-

kun pysynyt Sinua odottamassa. 

     Kiitos seurakunnasta ja siitä, 

että siinä voi nähdä Sinut, aivan 

täsmälleen, niin kuin sanoit pois 

lähtiessäsi; ”Älkää surko, teille on 

hyväksi, että minä menen pois. 

Lähetän teille Pyhän Henkeni, joka 

muistuttaa teitä kaikesta, mitä mi-

nä olen sanonut. Hän on oleva tei-

dän tykönänne siihen päivään, jol-

loin minä tulen takaisin.”   

     Hei ! Tahdotko kertoa kiitokse-

si Isälle, Pojalle tai Pyhälle Hen-

gelle? Laita teksti/soita 

0404147893/ 

 lisa@klenberg.inet.fi    

 

 

 

Aune Pasasen  

kauniisti korjaamia nukkeja 

matkalla Morhovaan                            

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

 

Hyvät työmme Ystävät 

     Room.12:6-16 Paavali luetteli armolahjoja. Sieltä löytyi mm.  ”joka joh-

taa johtakoon tarmokkaasti”.  Jo viimeistään tätä lukiessa tuli mieleen, että 

tässä nyt ainakin kaipaan vahvistumista. Kun tuntuu, ettei oikein voi täyttää 

osaansa, voi puhe armolahjoista tulla synnintuntoihin joutuneelle lain saar-

naksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että  Jeesus sanoo: ”juuri sitä mikä on 

kadonnut, Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan” Luuk.19:10. 

        Lainaan tähän kappaleen Asko Ruotsalaisen hartaustekstistä ko. asi-

aan: ” Rakas ystävä, kun sinulla huonoimmin menee, et voisi olla rakkaam-

pi Herralle. Miksi luulet, että Jeesus antoi lävistää itsensä, ellei juuri siksi, 

että sinut sillä tavalla luettaisiin vanhurskaaksi? Sillä maksulla sinut on pu-

ettu taivaskelpoiseksi ja saat omistaa tämän lahjan uskon ja kasteen kautta. 

Siinä Jeesus on, ei kauempana. Kun sitten vahvistut ja palvelet, et voi sillä 

tavalla tulla yhtään rakkaammaksi Herralle, sillä ei täydellisyyteen voi mi-

tään lisätä. Palvelu on vain palvelua, ei muuta. Se on toisia varten heidän 

avukseen, ei siksi että sinä olisit jotakin. Silti se on arvokasta työtä ja Herra 

iloitsee jokaisesta jonka se tavoittaa. Siinä on meillä kutsumusta, siinä 

voimme toteuttaa ajallisen elämän tarkoitusta. Olet siunattu tässä työssä”. 

        Me Riihimäen idäntyössä haluamme olla jakamassa tänäkin alkavana 

vuonna Hyvää Sanaa Vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta ja auttaa 

myös ajallista apua tarvitsevia palvellen  kuten 20:na vuotena ennen tätä. 

Toivotamme tervetulleeksi toimintaamme sinutkin, joka et aiemmin ole 

toiminnassamme mukana ollut. Tehtäviä on monenlaisia, voit olla mukana 

monin eri tavoin. Mitä varoihin tulee, niin emme tee poikkeusta siinä suh-

teessa muihin lähetysjärjestöihin, niistä on meilläkin aina tarve.  

     Suunnitelmat tulevan vuoden omista tapahtumistamme (myyjäiset, kon-

sertti, retki, tms.) ovat osin vielä auki. Yhdistyksemme hallitus ottaa vas-

taan teiltä, rakkaat jäsenemme, ideoitanne niiltäkin osin. Sen verran pitää  

kertoa, että on tarkoitus järjestää pari seurakuntavierailua kotimaassa tule-

vana keväänä työtämme tukeviin seurakuntiin. Käymme antamassa kasvoja 

toiminnallemme ja kertomassa  kuulumisia vuosien varrelta. Näille reissuil-

le pyrimme täyttämään pikkubussimme ja ilmoittautumisia matkalle otam-

me vastaan epävirallisesti jo nyt. Kuukausittaisten Pietarin matkojemme 

lisäksi viime kesänä oli erityinen Novgorodin-tutustumisreissu. Päätöksiä 

tuon tyyppisestä uudesta kesän turistimatkasta ei ole. Itse ajattelen, että sel-

lainen kesäleiri-tyyppinen Venäjän matka, jonne voisimme viedä omia lap-

siamme tai lastenlapsia voisi olla kiva. 

      Rukoilemme: Taivaan Isä, Pyhä Jumala. Siunaa työtämme ja meitä 

idäntyössä mukana olevia alkavana vuonna.  Ole mukana johtamassa meitä 

palvellessamme, jotta löytäisimme niitä joita haluat kohdata ja auttaa. Auta, 

että saisimme varoja toimintaamme ja siunaa apumme työkentillämme. 

Jeesuksen, Kristuksen niemessä, amen.  
                                                                      Puheenjohtaja Jari-Pekka Koppinen 

VeraVeraVera   
RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ryRIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ryRIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry   
 

HELMIKUU 2013 
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”Uusi” rahastonhoitajamme  

Mikko Ilomäki 42 v. Tervakoski: 
 

Shalom! Edellinen esittelyni oli Veran 15-vuotis 

juhlalehdessä vuonna 2007.Olin silloin yhdistyk-

sen rahastonhoitajana. Vaimoni Minna ja poikani 

Kalle ovat myös monille Veran lukijoille tutut. 

Perheeseemme syntyi 2010  tyttö Salli ja samana 

vuonna Sallin ollessa 2 kk aloitin työt Slovakias-

sa. Olin käynnistämässä uuden muovitehtaan tuo-

tantoa. Ajoimme autolla 1600 km pysähdellen 

tunnin välein vauvan imetyksen vuoksi. Monen-

laista tapahtui matkalla ja paljon oli varjelusta 

mukana. 

      Välillä olin yksin siellä ja perhe kotona. 

Slovakiassa romanien asema oli heikko, hökkeli-

kyliä ja äärimmäistä köyhyyttä. Ei tässä maail-

massa ole mitään niin arvokasta työtä kuin auttaa 

puutteessa olevia aineellisesti ja hengellisesti. 

Työni päättyi siellä 2011 heinäkuussa. Olin jon-

kin verran väsynyt tuon komennuksen jälkeen.  

    Olen saanut uuden työpaikan ja arki on vakiin-

tunut niin että saatoin lupautua taas rahastonhoi-

tajan tehtävään. Haluan olla mukana evanke-

liumin työssä tarjoten leipää ja Elämän Leipää. 

     Haluan rohkaista lukijoita mukaan tähän työ-

hön.  

  Anna Jumalan johdattaa sinua, Hänellä on sinul-

le varattuna kaikkea hyvää. Hyvää alkanutta 

vuotta! 

 

 Toivoopi: Mikko   

      
 

Mikko Ilomäki ja  

Valeri Lisitsa  

Granitnaja-kadun 

miestenkodissa vuonna 2007 

KUVIA UUDENVUODEN  LOUNAALTA 
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Uusi Elämä-keskus saa jatkaa ! 
 

     Tammikuun 15. päivä oli Pietarissa oikeuden istunto, jossa käsiteltiin Uusi Elämä-keskusta 

vastaan nostettuja syytteitä. Lopputulos oli sellainen, että heidän toimintansa saa jatkua. Kui-

tenkin he joutuvat maksamaan sakkoja n. 4000 €. Jotain puutteita heidän toiminnassaan on tar-

kassa syynäyksessä todettu. Alkuperäinen syytöslista oli hyvin pitkä ja useimmat syytökset 

kuin tuulesta temmattuja. Mm rakennusten rakenteissa vääriä mitoituksia, esim. ovien karmit 

joissakin kohdin liian ohuita tai liian leveitä. Heillä on kolmikerroksisia rakennuksia, kun nyt 

maaseudulle saa rakentaa vain kaksikerroksisia taloja, jne. Näin kertoi luterilainen pastori Isä 

Grigori. 

       Sergei Razov sanoi, että päätös ei kuitenkaan ole sellainen, että he olisivat vapautuneet hei-

hin kohdistuneesta ajojahdista, vaan että heidän pitää tehdä määrättyjä muutoksia ja niiden 

vuoksi viranomaisten tarkastukset heidän tiloissaan jatkuvat. Jos muutoksia ei tehdä niin sakko-

ja tulee lisää. Vaikka jo määrätty sakko on heille hyvin suuri, on se pikkujuttu verrattuna siihen, 

että heidät uhattiin kokonaan häätää pois nykyisistä tukikohdistaan. He luulivat, että se onnis-

tuu helposti, sanoi Sergei Razov viranomaisista. Hän totesi, että voitto oli Jumalan. Samalla 

hän kiitti kaikkia meitä, heidän esirukoilijoitaan Suomessa. Kiitos Taivaan Isälle! Asia ei kui-

tenkaan ole vielä loppuun käsitelty. On varmaan selvää, että viranomaiset tekevät kaikkensa 

saadakseen haltuunsa heidän maa-alueensa. 

       Sergei Razov vieraili pari viikkoa sitten Riihimäellä. Hän kertoi auto-ongelmastaan. Kes-

kuksen Ford Transit-bussista, joka on ollut hänen käytössään, hajosi moottori. Turbosta meni 

öljyt moottoriin ja seurasi räjähdys, joka rikkoi moottorin. Heidän ainoa ongelmansa tässä ei 

ole rahan puute, vaan myös mistä löytää uusi käytetty moottori. Suomessa sellaisen hankkimi-

nen kysyy vain rahaa, mutta Venäjällä vaihtomoottorin hankinta ei tunnu olevan helppoa. Siksi 

sellaisen hintoja ja saantimahdollisuuksia on tutkittu Suomessakin. Hintataso tuntuu olevan 

3000 – 4000 euroa. Riihimäen Idäntyö on jo järjestänyt Sergei Razovin pyynnöstä rahankerä-

yksen uuden moottorin hankintaa varten. Rahaa on jo tullutkin noin 1600 euroa, mutta lisää 

tarvittaisiin. Jos Sinulla on mahdollisuus ja halua auttaa tässä asiassa, niin lahjoitussumman voi 

osoittaa Riihimäen Idäntyön tilille viitteellä ”Razovin auto” 

     Kiitos Herralle ja kiitos kaikille teille, esirukoilijat 

 

     Tapani Vanhala 

 

Morhovassa Jana ja Alek-

sei  Martynenko tekevät 

lapsi- ja nuorisotyötä ja 

käyvät avustamassa lasten-

tarhassa käytännön työssä. 

He ovat saanut näin sol-

mittua sinne luottamuksel-

liset suhteet. 

Jana on antanut lahjansa 

pienen seurakuntansa ja 

Jumalan hyväksi. Hän on 

valmistanut mitä upeimpia 

pukuja joulunäytelmää 

varten 32 kpl, aivan usko-

mattomia luomuksia!  

    Kuvissa vasemmalta: 

Sergei Shipakin, pappihar-

joittelija ja Aleksei Janan 

ompelemissa asuissa ja 

oik. Jana  
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Morhovan vierailu tammikuussa 
 

   Aleksei ja Jana Martynenko välittivät meille 

pyynnön auttaa kylänsä lastentarhaa. Järjestimme 

marraskuussa keräyksen, johon monet tukijamme 

halusivat osallistua, niin että tavaraa tuli runsaas-

ti. Kiitos teille! 

     Tammikuun alussa vierailimme tuolla lähes 

tuhannen kilometrin päässä viemässä avustuksia 

ja tutustumassa päiväkotiin. Vierailu päiväkodis-

sa sattui lauantaille, jolloin siellä ei ollut lapsia, 

vain pari miestä korjaamassa valaisimia, sekä 

kodin johtajatar. Saimme tutustua huoneisiin ja 

vaikutelmana oli tietynlainen pysähtyneisyys. 

Talo oli huonokuntoinen, uuden paikan saaminen 

päiväkodille olisi ykkösasia. Lattiat irvistelivät ja 

huonekalut ja tarvikkeet olivat vanhoja ja monet 

loppuun kuluneita. 

    Veimme lapsille leluja, kirjoja, askartelutarvik-

keita ja välineitä, luistimia, suksia, monoja, pulk-

kia, vaihtovaatteita, pyyhkeitä, lakanoita, yms. 

Nyt on tekemistä vähäksi aikaa sisällä ja ulkona! 

     Saimme viettää kyläläisten kanssa pientä jou-

lujuhlaa, olihan ortodoksikalenterin mukaan juuri 

jouluaatto. Pidettiin puheita, esitettiin pieni joulu-

kuvaelma ja jaoimme kaikille kylän lapsille jou-

lupaketit. Niitä paketteja kannettiin kainalossa 

ylpeinä, annettiin välillä äidin huostaan ja käytiin 

silloin tällöin ihailemassa. Seuraavana 

päivänä ainakin yhden tytön paketti oli 

vielä avaamatta.  

    Lauloimme myös suomalaisia joululau-

luja, ensin meillä oli muutamiin sanatkin 

venäjäksi. Mutta vaikka lopulta lauloim-

me vain suomeksi yleisö halusi vain kuul-

la lisää. 

   Lisää kuvia ja asiaa matkalta on löydet-

tävissä  Helenan facebook– sivuilla ja  

kotisivuillamme   

               www.riihimaenidantyo.fi 

 

  Helena Jokinen 

    

 Morhovan rukoushuoneeseen 

tilaisuuksiin kokoontuu paljon 

nuoria ja lapsia.  

Musiikkivälineitä kaivattaisiin 

sinne, ylistysryhmää on!  

   Pastori Igor Smirnov ( oik) 

pitää puhetta ja kaikki kuunte-

levat hartaasti. 

  Alakuvassa Morhovan lasten 

sininen päiväkoti kylän laidalla 

ja toisessa kuvassa sen ma-

kuusalia. Uudet patjat mm olisi-

vat tarpeen. 
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Tervehdys teille kaikille, jotka osallistutte tähän työhön! 
 

 Olemme suuresti kiitollisia teille, jotka olette uskollisesti palvelleet jo vuosia, sekä teille, jotka olette tul-

leet myöhemmin mukaan. Työnne ei ole turhaa! Teidän työnne ansiosta me voimme tehdä paljon enemmän, 

kuin mihin pystyisimme ilman teitä. Vuosi 2012 oli 15. yhteistyömme vuosi. 

Tässä yhteisen palvelustyömme hedelmiä: 
 

1.Kolme seurakuntaa: 

Helmikuussa vuonna 2003 sai alkunsa Pietarissa Mirotvorets seurakunta. Sen jäsenmäärä on 138 henkilöä, 

ja se toimii äiti-kirkkona muille seurakunnille ja palvelustyömuodoille. Sen työmuotoja ovat mm. ruko-

uskokoukset, kotiryhmät sekä lapsityö. 

Vuonna 2011 helmikuussa syntyi uusi seurakunta Morhovaan, jossa oli jo aiemminkin pidetty kokoustoi-

mintaa. Seurakunta kokoontuu kahdesti viikossa entisessä klubirakennuksessa. Kerran viikossa on ru-

kouskokous ja pyhäkoulu lapsille. Kuluneena vuonna tämän seurakunnan puitteissa evankelioitiin lähi-

alueilla. Seurakunta on aloittanut myös yhteistyön Morhovan alueen päiväkodin kanssa. Vuoden 2012 

tammikuussa järjestettyyn joulukokoukseen osallistui 60 henkilöä. Myös tänä vuonna järjestettiin jou-

lujuhlat. Lisäksi seurakunta pyrkii auttamaan vanhuksia, monilapsisia perheitä ja vähäosaisia. Morho-

van seurakunnalla on tarve ostaa kaksi taloa. Yksi talo maksaa n. 200 000 ruplaa (5000 €). Toinen olisi 

kuntoutuskeskusta varten, toinen työntekijöiden sekä vierailijoiden majoittamiseen. 

Helmikuussa vuonna 2012 avattiin uusi kotiseurakunta Koivusen kylässä Pietarin liepeillä. Seurakunta ko-

koontuu uskovan perheen kotona kaksi kertaa viikossa. Kerran kuukaudessa on yön yli kestävä rukous-

kokous. Kuluneena vuonna he kävivät mm. evankelioimassa kyläläisiä sekä pitivät tilaisuuksia kouluis-

sa ja vanhainkodeissa. Tärkeänä työmuotona on myös auttaa avuntarpeessa olevia, joita Venäjän kylis-

sä riittää. 
 

2. Kolme kuntoutuskeskusta 

Vuodesta 2002 asti on toiminut Samohvalovissa  ”Zavet”, moniongelmaisten ihmisten kuntoutuspaikka. 

Tällä hetkellä siellä on 4 taloa ja 2 rakenteilla, sauna, navetta ja traktori. Maatila työllistää kodittomia 

ja toimii itsenäisesti Milovin pariskunnan johtaessa sitä. 

Vuonna 2000 aloitti toimintansa Turku- kadulla huoneistossa yhteistyömme ensimmäinen keskus, joka 

vuoden päästä muutti Padvoiskaja -kadulle. Tämä keskus on kehittynyt ja tuottaa tulosta narkomaanien 

ja alkoholistien auttamisessa ja siellä työskentelevät kokeneet työntekijät. 

Kuntoutuskeskus ”Avoimet sydämet” Kollontaikatu 25:ssä työskentelee huumeriippuvaisten vanhempien 

ja heidän lasten auttamiseksi. 

  Kunnia Jumalalle, että olemme voineet teidän kanssanne antaa ponnistuksemme näihin palvelutyökenttiin! 
 

3. Kolme auttamiskohdetta: 

Pyhän Olgan lastensairaala 

Vankilatyö Metallostroissa ja Jablonevkassa kerran viikossa, Jablonevkassa ollaan aloittamassa raamattu-

koulua. 

Kodittomien ruokkimisesta viikoittain huolehtii Gerasimovien perhe, joka itsekin on virallisesti asunnoton. 
 

4. Kolme koulua: 

Monipuolinen koulutus valmistaa seurakunnan palvelijoita erilaisiin tehtäviin, tällä hetkellä 19 opiskelijaa 

Lähetyskoulustamme on 23.01.2013 valmistunut 18 henkilöä 

Raamattukoulu valmistaa seurakuntaan työntekijöitä, 30 opiskelijaa. 

     Nämä koulutukset ja muut vastuutehtävät kantavat hedelmää kaupungillemme ja maallemme.  

       

5. Kaksi uutta toimitilaa: 

Vuokrattu  kaksi uutta toimitilaa moniongelmaisten ihmisten auttamiseksi.  

Obvodnyi kanaalin varrella keskuksen vuokra on 20 000 rupl/kk (500 €) ja se on tarkoitettu tukalassa tilan-

teessa olevien perheiden auttamiseksi.  

Rybatskaja –kadulla keskuksen vuokra on 13 000 rupl ja se on tarkoitettu väliaikaista suojaa tarvitseville. 
 

Sydämelliset kiitokset kaikille, jotka tuette tätä työtä, yhdessä voimme paljon! Iloitsemme työyhteydestä 

kanssanne ihmisten auttamiseksi. 

                                                      Pastori Igor Smirnov, Pietari / käännös Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova  
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Ajatuksia kutsumuksesta ja palvelemisesta 
 

     ”Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran: Hän istui korkealla ja 

ylhäisellä istuimella ja Hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen 

yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kuusi siipeä kullakin, kahdella he peit-

tivät kasvonsa, kahdella verhosivat ruumiinsa ja kahdella lensivät. He huusivat 

toinen toisilleen: Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyt-

tää kaiken maan. Ovenpielet vapisivat äänen voimasta ja huone tuli täyteen 

savua. Ja minä sanoin: -Voi minua, minä hukun! Minulla on saastaiset huulet 

ja saastaiset huulet on kansalla jonka keskellä elän, ja nyt minun silmäni ovat 

nähneet Kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kä-

dessään hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeillä uhrialttarilta. Hän kos-

ketti sillä minun huuliani ja sanoi: -Katso, tämä on koskenut sinun huuliasi, 

sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu.  Minä kuulin Herran äänen sa-

novan: Kenet minä lähetän? Kuka lähtee sananviejäksi? Minä vastasin: Tässä 

olen, lähetä minut!” Jes 6:1 
 

     Jesajalle kutsu tuli selvänä näkynä, siitä hetkestä lähtien hän tiesi, että oli 

kutsuttu profeetan tehtävään. Kaikille kutsu ei tule näin kirkkaasti, kutsumus ja 

tehtävä saattavat tulla selväksi vähitellen. Useinkin vasta kun on astunut sen 

ensimmäisen askeleen. 

      Jesaja tuo näkyviin kirkkaasti sen, kuinka kutsuja on Pyhä! Näköala tuohon 

valtaistuinsaliin on kuvattu suorastaan pelottavaksi, Jumala esiintyy siinä Ma-

jesteettina, jolla on kaikki valta. Kuitenkin Hän kutsuu myös sinua, sinua, joka 

et tiedä edes kuka olet. Oma epätäydellisyytesi ja syntisyytesi näkyvät tässä 

valossa itsellesikin kirkkaasti. ” Eihän minusta ole!” 

       Vaikka saat syntisi Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi, sinulla on kui-

tenkin tuo langennut luontosi jatkuvana kumppanina. Vaikka oma epätäydelli-

syytesi, jopa syntisyytesi seuraavat sinun mukanasi, olet silti kutsuttu. Juuri tä-

mä, omien haavojesi ymmärtäminen ja tunnustaminen voi sinusta tehdä Juma-

lan aseen. Sinä et julista etkä tee mitään omasta voimastasi, vaan pelkästä ar-

mosta. Nöyryytesi tuo sinut samalle tasolle niiden kanssa, joille julistat. Olem-

me kaikki Jumalan armoa ja rakkautta vailla, ilman sitä olemme hukassa! 

        Sinua kutsutaan olemaan vähässä uskollinen. Aloita pienistä askelista kuu-

liaisuudessa. Voi olla, että siinä onkin kaikki, mitä Jumala sinulta odottaa: us-

kollisuutta. Jumalan edessä katoavat ihmisten määritelmät suuruudesta ja pie-

nuudesta, vähäisistä tehtävistä tai suurista tehtävistä.  Hyvä palvelija katsoo 

vain Herransa käsiä, odottaa ohjeita ja apua sieltä, on täysin Hänen rakkautensa 

varassa ja vallassa. 

        Tänä päivänä sitoutuminen ei ole trendisana, sitoutumista suorastaan väl-

tetään kaikin tavoin. Tahdotaan olla vapaita. Kun lukee Raamattua, näkee että 

Jumalan tahtoon sitoutuminen tuo aivan uuden vapauden. Saa vaeltaa aivan uu-

sien näköalojen maassa. Näyn valtaamana työ ja tehtävä voivat täyttää koko 

elämän, mutta se antaa silloin myös paljon. Paavali neuvoo: ”Tehkää kaikin 

voimin!” Herran työssä tulevat vastaan myös kaikki tuiskut ja tuulet, mitä muu-

tenkin ihmisen vaellukseen kuuluu. Ei Herran työssä liidellä autuaana pilvissä. 

Mutta Lähettäjä itse on mukana lapioimassa kanssasi.  

         Sitoutumattomuus sen sijaan ruokkii epävarmuutta. Ei näy Jumalan näkö-

aloja eikä tekoja niin selkeästi. ”Olenkohan nyt oikeassa paikassa, onko tämä 

minun tehtäväni nyt?” Ainainen kysymysten kehä ja etsintä siitä oikeasta, pa-

remmasta paikasta, jossa Herran kutsumus tuntuisi autuaammalta. 

     Epäonnistumiset, vastoinkäymiset aiheuttavat kutsutuille kysymyksen: olen-

ko oikealla tiellä? Jos ymmärsinkin väärin kutsumukseni? Usein vaikeudet kuu-

luvat oleellisena osana kutsumukseen  ( Ap.t. 9:15-16). Pilkkopimeässäkin ha-

puillessasi sinulla ei ole jäljellä muuta, kuin Hänen suunnaton armonsa.   
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Vaikeuksissa painaudut vielä lähemmäs Jeesusta. 

Jälkeenpäin katsoessasi miten ihmeessä selvisit 

näistä vaikeista ajoista, näet: oikeat ovet aukesivat 

oikeaan aikaan.  

       Omaa asennettasi koettelemukset selkeyttävät 

myös. On parempi, että Jumala koettelee sinua, kuin 

että putoat omatekoiselta jalustaltasi kovinkin kor-

kealta. Ihminen ylpistyy, kun Jumala on antanut teh-

täviä, joissa voi olla ihmisten edessä, julistajana, 

parantajana, hyväntekijänä, profeettana… Jo silloin, 

kun omistaa jonkin armolahjan! Ylpeys on usein 

kaikkien syntien äiti ja niin lähellä sydämesi omia 

haluja. Ei taivasosuus aukene millään omalla teke-

miselläsi, ei edes Jumalan antaman tehtävän suorit-

tamisella. " Emmekö juuri sinun nimessäsi ajaneet 

ulos riivaajia? Ja Jeesus sanoo: Menkää pois, minä 

en tunne teitä!" 

       Pitää ensisijaisesti valvoa omaa vaellustaan. 

Muitakin kompastuskohtia on kuin ylpeys. Siksi voi 

olla aina kiitollinen, kun Jumala asettaa jonkun ko-

ettelemuksen peiliksi eteesi. Onnea kohdatessasi 

voit kuvitella sen olevan täysin omaa ansiotasi tai 

Jumalan antama palkinto sinulle. Ei! Kaikki hyvät 

päivät ja huonot, kaikki ovat pelkkää armoa! 

        Muiden kristittyjen vaellusta ei tarvitsekaan 

tarkkailla, oman Herransa edessä kukin tekee tilin 

teoistaan. Sinut on kutsuttu toisia siunaamaan ja ru-

koilemaan toisten puolesta. Näillä aseilla saat aikaan 

enemmän, kuin toisten tuomitsemisella ja nälvimi-

sellä. Yhteiseen Taivaaseen ollaan menossa, pieni 

harjoitus jo nyt tekee varmasti vain hyvää. ”Iloitkaa 

iloitsevien kanssa, itkekää itkevien…!” Rinnalla 

kulkijoita ja auttajia ei ole vielä liikaa. Uskosta osat-

tomien vaellusta ei tarvitse myöskään valvoa. Juma-

la tekee sen ja kertoo kyllä sinulle, koska he ovat 

valmiita ottamaan avun vastaan. 

        Olet saanut Jumalalta oman tehtävän, jokainen 

on saanut. Vaali sitä, eräänä päivänä teemme jokai-

nen tilin tästä leiviskästämme. Sinulla on jotakin, 

jonka vain sinä voit antaa Jumalalle.  

       Kutsumus antaa tietoisuuden: tehtäväni on oi-

keutettu, tarpeellinen, Jumalan antama!  

 

    ”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee 

teihin ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, 

koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saak-

ka.” Ap.t.1: 8 
 

   ”Ja nyt Jaakob, minun palvelijani, kuule, kuule 

Israel, sinä, jonka olen valinnut! Näin sanoo Herra, 

joka sinut loi ja jo kohdussa sinut muovasi, Hän jo-

ka auttaa sinua: Älä pelkää, palvelijani Jaakob, si-

nä Jesurun, jonka olen valinnut.” Jes. 44:1-3                  

                                                                  HJ  

 
 

 
Terveiset  
vankien ja köyhien ystävältä 
Anulta. 
 
  Viime kerralla kun olin Tallinnan vankilassa 
kysyi vankilan kaplani Lea Traagel apua. 
Hän sanoi että joka viikko saa vapaaksi Tal-
linnan vankilan Maardun osastolta noin 6 
miestä. He on tullut vankilaan kesällä, käy-
tännössä ilman vaatteita.  
    Nyt he pääsee vapaaksi, mutta ei ole ke-
tään kuka toisi heille vaatteita ja jalkineita.  
    Tarvitaan heti miehii varten: Sukat, pikku-
housut, paidat, villapusero, housut-farkut, 
pipo-huivi-käsineet. Niitä tavallisia miesten 
vaatteita millä he voisit mennä uuteen elä-
mään. Jonkun verran ruoka-apua olisi myös 
tarvis että pääsis heti alkuun, vaikka parin 
päivän ruokakassi. 
    Vaatteet pitäisi olla kunnossa ja kenkien 
tallat jo valmiiksi liimattu, kun joskus tule 
semmosta apua että aluksi pitäisi sitä korjata 
ja niillä miehille ei ole siihen mahdollisuutta. 
Hyvä jos tavaralla olisi joku suurin piirtein ko-
konumero kirjoitettu että ei pitäisi kaikki pa-
ketteja aina avata.  
    Jonkun verran tarvitaan asumiseen liitty-
vää apua kun jossakin ei ole asunnossa 
muuta kun ikkuna ja ovi. 
    Kaikkea sitä tarvitaan Tallinnassa ja vanki-
lan auto voi tulla Tallinnan seudulta sitä ha-
kemaan.  
Jos teillä on joku hyvä idea, sitten kannattaa 
ottaa suoraan yhteyttä  
 
Lea Traagelin 55528057  
tai kirjoitta hänelle lea.traagel@just.ee 
 
Minulle voi myös kirjoittaa ja soittaa 
anu.valiaho@gmail.com, 56641451 
 
Herran rauhaa ja siunausta  
toivottaa Anu Väliaho 
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RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry:n  

VARASTO  JA 

KIRPPUTORI 

MAKASIINI MAKASIINI MAKASIINI    

JuhliiJuhliiJuhlii      111---vuotissynttäreitä  vuotissynttäreitä  vuotissynttäreitä     
16.2.2013 klo 1216.2.2013 klo 1216.2.2013 klo 12---151515   

ArpajaisiaArpajaisiaArpajaisia   

kahvitarjoilukahvitarjoilukahvitarjoilu   
   

Kylänraitti 3 RiihimäkiKylänraitti 3 RiihimäkiKylänraitti 3 Riihimäki   
Avoinna tiAvoinna tiAvoinna ti---pe klo 12pe klo 12pe klo 12---181818   

LaLaLa---su klo 12su klo 12su klo 12---151515   

Tervetuloa!Tervetuloa!Tervetuloa!   

RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry         Y 1877757-1 

Temppelikatu 11 a  4 11100 Riihimäki 

 

Varasto ja kirpputori Makasiini 

Kylänraitti 3 Riihimäki Avoinna: ti-pe 12-18 

                                                      la-su 12-15 

Keräyslupa 2020/20113346 

myönnetty 20.10.2011 

voimassa 1.1.2012-31.12.2013 

 

Kantapankki Riihimäki 426211-233876 

                                       FI 1742621120033876 

Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050 

Lahjoitukset viite 5005 

 

Puheenjohtaja Jari-Pekka Koppinen 0500715908 

                              jari-pekka.koppinen@elisanet.fi       

Sihteeri Helena Jokinen  0503734070  

                                    herijok@elisanet.fi 

Rah.hoit. Mikko Ilomäki  0409642824 

                                 mikko.ilomaki@phnet.fi            

Tapani Vanhala 0400307475 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Risto Jokinen 0403527055  

                                  jokisenristo@gmail.com 

Lisa Klenberg   0404147893  lisa@klenberg.inet.fi 

Minna Huistinoja 

Mikko Krohn  0407492594 

 

Kotisivut:  www.riihimaenidantyo.fi 

 

Vera lehden toimitus ja toteutus Helena Jokinen 

 Sapattiateria Sapattiateria Sapattiateria    
22.2.2013 klo 18 

Peltolassa 

Riihimäentie 4310  

Puhujana Petri Kauhanen  

Karmel-yhdistyksestä 

musiikki Outi Lyytikäinen ja ryhmä  

Hinta 15 € 
Sitovat ilm. viim.16.2.  

Helena Jokinen 0503734070 

KÄSITYÖKERHON 
kevätkausi on alkanut. Kokoonnumme 
parittomien viikkojen tiistai-iltapäivällä 
klo 13 Temppelikatu 9 pyhäkoulutilassa. 
Tervetuloa mukaan! Neulomme, virk-
kaamme ja ompelemme lahjoitusmate-
riaaleista tuliaisia avustuskohteisiin. Jos 
et pääse mukaan, niin voit tehdä ko-
tonakin käsitöitä. Meiltä saa sukkalan-
koja, kankaita ja tarvikkeita.  

Sukille, lapasille, pyyhkeille ja muille lii-
navaatteille on kysyntää! 

Kevään kerhopäivät: 29.1, 12.2, 26.2, 
12.3, 26.3, 9.4, 23.4, 7.5 ja 21.5. 

Terveisin Terttu Tonteri 0405290036 

Yhdistyksen pitkäaikaisen puheenjohtajan 

Helena Jokisen täyttäessä 70 v yhdistys on-

nittelee päivänsankaria! 
 

Kahvipannu on kuumana sunnuntaina 3.3. 

Jokisella Riihimäentie 4310 klo 13-18. 
 

    Mahdolliset muistamiset Riihimäen Idän-

työ ry:n tilille. 
 

     Riihimäen Idäntyö ry:n hallitus 


