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                   Pieni Kiitosnurkka 
 

Vetoamme teitä kaikkia rukoilemaan Israelin puo-

lesta! 

Tule mukaan siunaamaan Israelia! että itse perisit 

siunauksen, 1 Moos.12:3 

 Uskonyhteys seurakunta 

 Junailijankatu 15, Riihimäki järjestää: 

  
 LAUANTAINA  7.4. klo 14-17.30 JA klo 19 - 21.30  

   ISRAELKOKOUS 

 puhujana ROBERT CURRY 

  

EBENESER-EXODUS JÄRJESTÖ  

 KUTSUU ERITYISESTI NUORIA JA NUORIA AIKUI-

SIA ISRAELTYÖHÖN. 

ANDY JA JILL ERNST EBENESER   SVEITSIN KOH-

TEESTA    JAKAVAT ISRAEL TIETOA. 

20.4. KLO 18 LÄHTIEN MUSIIKIN JA KESKUSTELUN 

MYÖTÄ. 

  

ROHKEA JUUTALAINEN JULISTAJA    JAKOB DAM-

KANI   ISRAELISTA KERTOO TYÖSTÄÄN 

4.5. KLO 18.30 LÄHTIEN 

  

  

Rukous Israelin ajankohtaisten aiheitten puolesta 

joka tiistai klo 15.30 - 17. 

  

Tuulikki Huovinen 

  

  

-  Kiitos Jumalalle, kaiken hyvän antajalle! Talviaikaisen 
sähkövaurion kanssa pyykkikone ei ollut mennyt rikki! 
Kiitos Taivaan Isä! t.kuutti  
-   Kiitos Kaikkivaltiaalle Taivaan ja maan luojalle, kun 
varjelit lastani suuressa vaarassa. Tahdon ylistää ja kiit-
tää Sinua, t.äiti 
-   Hei! Kiitän Jeesusta johdatuksesta ihanaan Riihimäen 
srk:n Sanan ja rukouksen Iltaan! t.lis 
-   Kiitän Taivaan Isää, että sain ison urakan suoritettua! 
 
Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen 
siipiensä alla;  
hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.Ps.91:4 
 
Tahdotko kertoa jonkun kiitoksesi                                
Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle? 
Laita se tekstinä/soittona 0404147893/lisa         
 lisa@klenberg.inet.fi                      

 

 Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme,  

         jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. 2.Kor.5:21  

                              Iloista Pääsiäistä! 



 Shalom! 
 

Voi jälleen vain todeta, kuinka "Ihmeelliset 
ovat Sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä 
tietää!"(Ps.139:14b), tai Marian, Jeesuksen 
äidin sanoin: "Minun sieluni suuresti ylistää 
Herraa!"(Luuk.1:46).  
     Olemme saaneet elää perheenä ihmeellistä 
ennalleen asettamisen ja ilon aikaa. Jumala 
armossaan lähetti elämäämme veljiä ja sisaria 
täältä Hyvinkäältä, jotka elävät hyvin lähellä 
Jumalaa, ja palvelevat Häntä viemällä evanke-
liumin sanomaa tämän kaupungin ja lähialu-
een ´turuille ja toreille´. Olemme saaneet erit-
täin hyvää sanan opetusta, ja Jumala onkin 
kutsunut meitä edelleen erottautumaan maail-
masta ja pyrkimään pyhitykseen. Raamattukin 
kertoo, ettei ilman pyhitystä kukaan voi nähdä 
Herraa! (Hebr.12:14). Vakava sanoma tämän 
ajan kristityille, jotka monet elävät aivan sa-
malla lailla kuin ihmiset maailmassa! Mutta on-
nea, saatika tulevaisuutta, ei tämän maailman 
meno tarjoa, vaan autuaita ovat puhdassydä-
miset, sillä he saavat nähdä Jumalan! 
(Matt.5:8). Rakas sisareni/veljeni, miten on 
sielusi laita? Pidäthän hyvää huolta sen tilasta, 
äläkä tee kompromisseja maailman tai synnin 
kanssa! 
    Saimme jälleen perheenä palvella Herraa, 
joka on näkymme ja halumme, ja toteuttaa 
evankeliointimatkan Venäjälle. Pidimme koko-
uksen Pyhän Olgan sairaalassa ja saimme ru-
koilla kokouksen jälkeen jokaisen lapsen, noin 
kahdeksan, puolesta. Herra on myös avannut 
oven orpolasten osastolle, jossa saamme va-
paasti olla ja rukoilla kaikkein sairaimpien pik-
kuisten puolesta. Viime kerralla Jumala laski 
valtavan rakkauden pientä Jegor-poikaa koh-
taan, joka oli neljä vuotta -koko ikänsä- maan-
nut letkuissa sängyssä ilman rakkautta ja hoi-
vaa! Rukoilimme hänen puolestaan, kerroim-
me evankeliumin ja julistimme hänen vanhem-
piensa synnin (hylkäämisen, sairauden) an-
teeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Nyt vii-
me kerralla minulla oli suuri halu tavata jälleen 
tuo ihana poika, mutta hän oli siirtynyt ajasta 
ikuisuuteen. Jumalan totisesti on kaikki aika!   
Saimme tavata myös sairaalaan uutta johta-
jaa, jolle saimme jakaa sanaa, ja keneltä saim-
me matkaamme jälleen kiitoskirjeen työstäm-
me heidän hyväkseen. 
      Kävimme myös Novgorodin alueella tapaa-
massa Sashan sairasta Maria-tätiä, ja evanke-
lioin häntä kauan ja hartaasti, mutta henkivall 

at sitovat tätä naispoloista kovin, ja voittoa ei 
ihan vielä tullut. Onneksi hän piristyi tapaami-
sestamme niin paljon, että uskoi meidän vielä 
kesällä tapaavan. Jospa Herra armossaan soi-
si!! Veimme myös Sashan poikien äidille ja hä-
nen perheelleen runsaasti avustusta ja trak-
taatteja, sekä keskustelimme. 
     Kävin myös Pietarin asunnon läheisellä 
metro-asemalla jakamassa traktaatteja, mutta 
se oli turhauduttavaa, sillä minua luultiin jeho-
van todistajaksi. Kyllä evankeliumin työ kerta-
kaikkisesti vaatii pitkäjänteisyyttä ja kestäväi-
syyttä! 
      Elämme hyvin vakavaa aikaa, ja meidän 
pitää juuri nyt antaa sanan tutkia itseämme 
enemmän kuin koskaan aiemmin. Herran päi-
vä ON lähellä! Saamme nähdä ja kuulla uuti-
sista, kuinka maiden kuninkaat nousevat ja 
ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen 
Voideltuansa vastaan. (Apt.4:26). Näemme 
silmiemme edessä kaiken kristillisen arvope-
rustan murenevan kansoissa ja maissa. Mutta 
vapautuksemme on lähellä, olkaamme raittiit 
ja valvokaamme! Olkaamme myös valmiita 
kärsimään evankeliumin sanoman tähden. 
"Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, 
joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikki-
valtias. (Ilm.1:8)           
 Hepr. 12:28! 
Herrassa Jeesuksessa, Sanni-Maria 
 
                                                 
 

Matka Novgorodiin on 9.-12.8. 2012 

TO matkapäivä: Riihimäki, Helsinki, Pieta-

ri, Novgorod 

 

PE Novgorodin nähtävyydet, vierailuja 

 

LA Tutustuminen maaseutuun, Shimsk,    

Ilmenjärvi, Staraja Russa ym 

 

SU paluu: Pietari, Viipuri, Helsinki,         

Riihimäki 

 

Viisumin jokainen hankki itse 

Hinta määräytyy lähtijämäärän mukaan. 

Mahdollisimman sitovat ilmoittautumiset ja mah-

dollisimman pian  Helena 0503734070 



 Oppimismatkalla Pietarissa 16-18.3.2012 

 
      Me kolme - Sasha, Lisa ja minä - lähdimme 

hiljaisena perjantaiaamuna kohti rajaa odottaen nä-

kevämme ystävämme. Rajalla meitä odotti aina 

niin sydämellinen Lajusen Ritva miehensä Erkin 

kanssa. He olivat tulleet auttamaan meitä tava-

roidemme kanssa rajan yli. Venäjän tullissa meillä 

meni hyvä tovi. Tästä olin iloinen, koska minulla 

oli mahdollisuus keskustella pidempään Ritvan 

kanssa. Siinä me, hän autossa ja minä ulkona rait-

tiista ilmasta nauttien lumihiutaleiden leijuessa 

alas, keskustelimme ja vain olimme toisiamme var-

ten. Kyllä Jumala tietää milloin ja mitä me tarvit-

semme! 

        Matka jatkui ja puhelinsoittojen myötä yritim-

me saada hahmotettua viikonloppuamme. Pian 

meille selvisi, että perjantai ei tulisikaan onnistu-

maan ajattelemamme mukaisesti. Oli liian aikaista 

mennä miesten asuntolaan, Gerasimoveille ei voi-

nut tänään mennä ja Igor oli Moskovassa. Lopulta 

päädyimme viemään tavarat miesten asuntolaan, 

jossa Venjamin otti tavarat vastaan. Tämän jälkeen 

päätimme mennä asunnolle ja tyhjentää sinne tar-

koitetut huonekalut ja muut tavarat. Sashan lähdet-

tyä tapaamaan erästä perhettä,  josta olimme saa-

neet tiedon Hildalta, rakkaalta ja Jumalan työssä 

ahkeroivalta kirjeiden kirjoittajaltamme. Me Lisan 

kanssa laitoimme tavarat paikoilleen asunnolla ja 

valmiiksi tultuamme päätimme hetken oikaista sel-

kiämme. Seuraava mitä huomasin, puolitoista tun-

tia myöhemmin, oli Sashan palaaminen. Vaikka 

emme olleetkaan nukkumista suunnitelleet, niin 

molemmat olimme olleet sen tarpeessa.  

     Ilta menikin kaupassa käyden, seuraavaa päivää 

soitellen sopiessa ja syödessämme yhdessä lääkäri-

konferenssista väsyneenä saapuneen Rocion kans-

sa. Ruokahetki ei siis ollut mikään pikainen, vaan 

istuimme pitkään ja hartaasti keskustellen keittiös-

sä.  Koska meillä oli useamman kuukauden asiat 

puhumatta, aika vierähti lauantain puolelle.  

Lauantain aloitimme menemällä ensin Kansan Raa-

mattuseuran ylläpitämään lasten päivätoimintakes-

kukseen, jossa lapset voivat olla koulupäivien jäl-

keen klo 13-19 välisenä aikana. Lapset tekevät siel-

lä läksyjään ja saavat siellä ruoan. Puu- ja savitöil-

le, näytelmille, atk:lle ja liikuntaa varten on pienet, 

mutta tehokkaat huoneet. Paikkaa meille esitelleet 

tuntuivat olevan koko sydämellään mukana toimin-

nassa. Lapsia siellä ei ollut, koska heillä oli naisten 

päiväviikonlopun takia tänään vapaata. Tuomisiksi 

sieltä saimme neljä pientä laatikkoa, jotka sisälsivät 

lasten tekemiä savitöitä. Niitä myydään Suomessa 

toiminnan tukemiseen.  

      Ystävieni Gerasimovien luona meillä oli pitkäs-

tä aikaa kunnon hetki pysähtyä. Saimme olla, naut-

tia ja hiljentyä. Sasha meni ihan hämilleen Natas-

han ojennettua puuhamaton saatesanoilla "Aina 

ensimmäinen Jumalalle." Natasha on uskomaton - 

hän saa käskyn tehdä jotakin ja hän tekee. Itse hän 

on sanonut monta kertaa, että ei hän osaa eikä tiedä 

miksi jotakin pitää tehdä, mutta Jumala antaa tar-

vittavan tiedon. Siksi hän aina lahjoittaa ensimmäi-

sen "prototyypin" jollekin tarvitsevalle.  

      Jälleen saimme ohjelmamuutoksen, tosin iloi-

sen sellaisen. Koska Mirotvoretsin jumalanpalvelus 

on siirretty lauantaille, meillä oli mahdollisuus 

mennä sinne. Itse en ollut aikaisemmin ollut heidän 

jumalanpalveluksessaan, joten odotin innostuneen 

mielenkiinnolla tulevaa. Tässä seurakunnassa toti-

sesti ylistettiin Jumalaa ja se myös näkyi! Liput 

liehuivat naisten käsissä ja ilo loisti heidän kasvoil-

taan. Lapset olivat läsnä tämän osuuden, minkä jäl-

keen osa heistä meni äitiensä kanssa alakertaan 

"äitien huoneeseen." Siellä naiset keskustelivat ja 

lapset saattoivat leikkiä. Jumalanpalvelus jatkui 

saarnalla, jonka piti Andrei Murugov. Valitettavasti 

emme ehtineet kuulla siitä kuin pienen osan, koska 

meidän oli jouduttava Masha-kotiin ja sieltä Igor 

Smirnovin luokse. 



        Igorin luona saimme kuulla hänen Moskovan 

matkastaan. Siellä olivat koolla olleet eri seurakun-

tien johtajat tai vanhimmat, jotka kuuluvat Mosko-

van piispan alaisuuteen. Keskustelun keskiössä oli 

ollut vankilatyö, jota tällä hetkellä voivat Venäjällä 

tehdä vain ortodoksi- ja baptisti seurakunnat. Igor 

sanoi, että he toivovat pääsevänsä vielä jonakin 

päivänä tekemään lähetystyötä vankiloissa. Työalu-

eita oli myös jaettu ja koska läntis-pohjoiselle alu-

eelle ei ollut varteenotettavia ehdokkaita koordinoi-

maan työtä, niin Igor oli ottanut tehtävän vastaan 

kun sitä oli häneltä kysytty. Hänen alueensa kuuluu 

kymmenen aluetta ( läänejä) aina Murmanskin alu-

eesta Novgorodin alueeseen, Kaliningrad mukaan 

lukien. Kaiken kaikkiaan alueella on 128 vankilaa! 

Katselin ihmeissäni useamman sivun listaa nimi-

neen ja vankipaikkoineen enkä voinut olla ajattele-

matta "Meidän Igorimme on saanut näin suuren 

tehtävän!" Jos et ole ennen sisällyttänyt Igoria ru-

kouksiisi, niin nyt sinulla on siihen hyvä mahdolli-

suus, koska rukousta ja voimaa sekä suojelusta hän 

tulee totisesti tarvitsemaan tässä tärkeässä, mutta 

varmasti raskaassa tehtävässään.  

Sunnuntaina ennen kotiin lähtöä saimme vielä yh-

den voimaannuttavan ryöpyn päällemme New Har-

vest, Uusi Sato, seurakunnassa. Kiitos-, rukous ja 

ylistyslaulujen sekä saarnan myötä meitä totisesti 

ravittiin. Aika ajoin minut valtaa ihmetyksen ja 

suuren kiitollisuuden tunne siitä, kuinka arvokkaa-

na Jumala pitää meitä jokaista. Kotimatkalla jou-

duimme kohtaamaan oman rajallisuutemme kuultu-

amme kuolonkolarista, jossa oli useampi kuollut. 

Rinnassa tuntui outo muljahdus kuultuani skandi-

naavisen bussin olleen mukana kolarissa. Varjelus 

oli meillä siinäkin, että emme olleet aikaisemmin 

liikenteessä.  

        Isä totisesti pitää meistä huolta, elämämme 

jokaisena päivänä. Saamme kasvaa hänen lapsinaan 

ja Hän viisaudessaan antaa meille oppimismahdol-

lisuuksia. Aina se ei ole ainakaan minulle helppoa 

omien kipupisteideni muistuttaessa itsestään. Välil-

lä teen laiskanläksyjä, kun en ole oppinut minulle 

tarkoitettua, mutta Hän antaa mahdollisuuden uu-

delleen ja uudelleen. Meiltä edellytetään vain halua 

ja tahtoa sitoutua Hänen tahtoonsa.  "Kiitetty ol-

koon Herra! Hän on kuullut avunpyyntöni. Herra 

on minun voimani ja kilpeni, häneen minä luotan. 

Minä sain avun, ja minun sydämeni riemuitsee, mi-

nä laulan ja ylistän Herraa." 

 Psalmi 28:6-7.  

  Kira Salminen  
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