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LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Raamatullinen rohkeus kutsuu meitä 

 

Jumalan toistuvat rohkaisun sanat kertovat meille jo-
tain merkittävää raamatullisen rohkeuden olemuksesta. 
Rohkeus ei nimittäin ole Jumalan vaatimus, vaan lahja. 
Jumala ei vaatinut Joosualta rohkeutta ehtona tehtä-
vään astumiselle, vaan päinvastoin Jumala kerta toi-
sensa jälkeen rohkaisi Joosuaa ja näin sytytti hänen 
sydämeensä oikean rohkeuden. Joosua ei ollut rohkea 
siksi, että hän olisi kieltänyt pelkonsa. Ei, vaan hän oli 
rohkea, koska hän luotti Herran lupaukseen niin lujasti, 
että luottamus voitti hänen pelkonsa.  
 
Kehotus "ole rohkea ja luja" ei ole vaatimus sinunkaan 
kohdallasi. Se on  pikemminkin kutsu vastaanottaa Ju-
malan rohkeuden lahja. Sinun ei tule kieltää pelkoasi, 
vaan tarrautua kiinni Jumalan lupaukseen, niin että tuo 
pelko saa väistyä uskosi tieltä.  
 
Rohkeus ei tarkoita tosiasioiden kieltämistä, vaan nii-
den näkemistä oikeissa mittasuhteissa. Vaikka Joosua 
tiesi tehtävänsä inhimillisesti mahdottomaksi, hänen 
rohkeutensa ei perustunut tosiasioiden kieltämiseen, 
vaan siihen, että hän tiesi tehtävänsä olevan Jumalalle 
mahdollinen. Samoin on sinun elämässäsi. Aina et ym-
märrä, miksi kaikkea ikävää tapahtuu, mutta silloinkin 
voit luottaa Herraasi. On rohkeutta kantaa asiat kerta 
toisensa jälkeen Isän tiettäväksi. Samoin on rohkeutta 
epäonnistumisista huolimatta palata Jeesuksen luo 
etsimään anteeksiantoa ja rakkautta.  
 
Todellinen ja pysyvä arkipäivän rohkeus ei kumpua 
inhimillisestä lähteestä, vaan se on Jumalan lahja meil-
le jokaiselle - ikään ja elämäkokemukseen katsomatta. 
Ei ole mitään hävettävää pyytää Isää tai vaikkapa us-
konveljeä tai sisarta rohkaisemaan heikolla hetkellä, 
olet sitten nuorukainen, miehuusiässä tai lähestyt jo 
kypsää ikää, kuten Joosua aikanaan. Ethän myöskään 
pidätä toisilta rohkaisun sanojasi, vaan ole rohkaise-
massa lähimmäistäsi arkipäivän rohkeuteen Herrassa.  
 
Haluan lopuksi itsekin rohkaista sinua seuraavilla Moo-
seksen Joosualle sanomilla rohkaisun sanoilla, joista 
itsekin saan ammentaa elämääni rohkeutta Herrassa: 
 
"Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssa-
si, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannis-
tu, älä pelkää."  

(kotisatama.net) 

             Onnittelemme Annelia! 
 

    Ystävämme ja Idäntyön pitkäaikainen evankelis-

ta Anneli Helminen Hollolasta täyttää 80 vuotta lo-

kakuussa ja me kaikki onnittelemme häntä vuosipäi-

vän johdosta! 

   Anneli aloitti työnsä evankelistana Venäjällä jo 

Reijo Loikkasen vanavedessä 1992 ja meidän ryh-

miemme mukaan hän tuli vähitellen vuosina 1995-

1998. 

      Aluksi evankeliointi tapahtui pääosin vankilois-

sa, myöhemmin tulivat mukaan käynnit vammaislai-

toksissa ja lastenkodeissa. Anneli on uransa aikana 

tukenut monia vankeja  myös elinkautiseen tuomit-

tujen selleissä. Yksi mielenkiintoisia jaksoja oli hä-

nen vetämänsä ompelukurssit Samohvalovin maa-

laiskylässä noin viiden vuoden ajan. 

     Annelin elämää ovat varjostaneet lukuisat kivuli-

aat sairaudet ja monet monituiset leikkaukset ja nä-

kökyvyn heikkeneminen. Vaivojaan hän ei ole mil-

loinkaan valittanut, vaan on aina ollut valmis lähte-

mään matkaan ja auttamaan tarpeessa olevia. 

    Viime vuosina hän on kulkenut Tapani Vanhalan 

kanssa lastenkodeissa Pietarin alueella ja Jorma 

Vuotin kanssa Karjalassa, aina Räimälässä asti, 

avustamassa entisen vangin perhettä. 

     Idäntyö on Annelin elämässä tärkeällä sijalla, sa-

moin kotiseurakunnan toiminta, aviomies Juhani ja 

heidän neljä lastaan sekä lastenlapset. Jumala on an-

tanut Annelille suuren sydämen. 

     Toivomme, että Anneli saa itse kokea myös rak-

kautta ja Jumalan siunausta elämässään!  

                 Onnitellen, Riihimäen Idäntyö ry  

 



APUA PAKISTANIN KRISTITYILLE 
 

   Avustamme Pakistanissa minun kotikylässäni Clarkabadissa 

(Lahoren lähellä) sekä sen lähialueella asuvien köyhien kris-

tittyjen kyläkoulujen lapsia. Heistä osa on tiilentekijä-

perheiden lapsia, jotka muuten eivät pääsisi kouluun. Lisäksi 

olemme lähettäneet apua vammaisille, joilla ei ole mitään tu-

loja, koska Pakistanissa ei ole sosiaaliturvaa. 

    

    Kotikyläni lähellä muslimikylässä asuu kristitty mies, joka 

ei pysty kävelemään. Hän on lainannut läheisiltään rahaa ja 

perustanut kotiinsa kaupan, jossa myy mm. makeisia. Pienestä 

tulostaan hän on maksanut lainaa takaisin, mutta hänelle ei 

jäänyt rahaa ostaa lisää tavaraa ja kauppa oli tyhjä. Meidän 

yhteistyökumppanimme (nuorin veljeni) meni käymään tämän 

kauppiaan luona. Kauppias pyysi apua. Hänellä ei ole omai-

sia, jotka voisivat auttaa, koska hänen veljensä ovat myös 

vammaisia. Veljeni otti yhteyttä minuun. Viime kesänä saim-

me Idäntyön Makasiinista tavaraa ja myimme niitä torstaisin 

Graniitin aukiolla kolmen muun eläkeläisystävän kanssa.  Osa 

tuotosta lähetettiin tälle kauppiaalle. Hän on lähettänyt kiitok-

set avusta ja luvannut rukoilla meidän puolestamme. 

 

PAKISTANIN KRISTITTYJEN VAIKEUKSISTA 

   Kristittyjä halveksitaan Pakistanissa, koska heitä pidetään 

saastaisina, sillä he tekevät pääasiallisesti siivoustyötä tai val-

mistavat tiiliä savesta. Monet eivät suostu edes kättelemään 

kristittyjä. Koulutus on kuitenkin avannut kristityille muitakin 

ammatteja. Kristityt tytöt valitsevat usein hoitoalan tai opetta-

jan ammatin. 

     Kristittyjä, mutta myös muita vähemmistöjä vastaan teh-

dään hyökkäyksiä. Vuosi sitten Peshawarin kaupungissa teh-

tiin kirkkoon itsemurhaisku jumalanpalveluksen päättyessä. 

Siinä kuoli 84 ja loukkaantui 140 ihmistä. 

    Pakistanissa on voimassa jumalanpilkkalaki. Monia kristit-

tyjä on viime vuosina syytetty islamin tai sen profeetan, Mu-

hammedin, pilkasta. Jos kristityn ja muslimin välille tulee rii-

taa, niin muslimi voi syyttää kristittyä profeetan pilkasta. 

Syylliseksi todettua odottaa pitkä vankeus tai jopa kuoleman-

rangaistus. Tosin kuolemanrangaistuksia ei ole viime aikoina 

pantu täytäntöön. Jumalanpilkkalain takia n.400 kristittyä on 

viimeisten viiden vuoden aikana kääntynyt muslimiksi ja noin 

60-70 kristittyä on vankiloissa odottamassa oikeudenkäyntiä. 

Jotkut ovat onnistuneet pakenemaan maasta. 

     

   Tällä hetkellä Itä- ja Keski-Pakistanissa tulvat ovat tuhon-

neet taloja, viljelyksiä ja karjaa. Puolitoista miljoonaa ihmistä 

on joutunut kärsimään tulvista. Kaikesta on pulaa, mm. vaat-

teista, varsinkin lämpimistä vaatteista, kengistä, lääkkeistä 

majoituksesta ja ruoasta. 

     Yritämme vastata avunpyyntöön ja lähettää sen mitä voim-

me tarvitseville. 

                                    Sabih Ul Masih 
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Yläkuvissa avustusten saajia, oikealla seurakunnan pas-

tori, vasemmalla Sabin veli. 

  Alla: Kauppias istuu tyhjien hyllyjensä edessä kaupas-

saan, kun Sabin veli saapuu tuomaan avustusta Suo-

mesta ja pian on kauppiaalla on jälleen tavaraa, jota 

myydä ja saada toimeentuloa 



VENÄJÄN  

MATKALLE MUKAAN! 
 

1.) Tarvitset viisumin 
 tässä muutamia osoitteita, joista voit etsiä netistä 
tai soitella: 
 
Itämatkat, Imatra   puh. 0451362780 
kertaviisumi 80 €, vuosiviisumi 125, pika 165 € 
 
Suomen valuutta– ja maksupalvelu Oy, Vaalimaa 
puh. 053576281 
kertaviisumi 84 €, vuosiviisumi 145 €, pika 165 € 
 
Turun Neva Tours Oy, puh. 022504655 
kertaviisumi 80 €, vuosiviisumi 134 € 
 
Lähialuematkat, Helsinki, puh. 096689570 
kertaviisumi 84 €, vuosiviisumi 179 €, pika 229 €  
 
Täytetyn viisumianomuskaavakkeen lisäksi tarvi-
taan passi, passikuva ja todistus matkavakuutuk-
sesta. Kertaviisumin saa yleensä 6 arkipäivässä, 
vuosiviisumia joutuu odottamaan 6 viikkoa. 
 
 
2.) Ilmoittaudut Idäntyön matkalle 
-  matkoja Viipuriin kk:den 1. lauantaina, 20 € 
-  Pietariin kk:den 2. tai 3. viikonloppu, pe-su, 60 € 
 
3.) Varaudut matkaan 
- varaat lämpimät, säänkestävät vaatteet ja jalki-
neet itsellesi 
- yövymme Pietarissa yhteismajoituksessa 
- ruokailemme kahviloissa, jos sinulla on erikois-
ruokavalio, varaudu eväin 
- viemme tuliaisia käyntikohteisiin, voit osallistua 
niihin jos haluat 
-lastenkodeissa pidämme pyhäkouluhetken, aikui-
sille hartauden, jos sinulla on valmiina ohjelma tai 
idea, kerro se jo ennen lähtöä 
- rukoile matkan puolesta 
 
Loppuvuoden matkoja: 
4.10. Viipuriin ostos– ja avustusmatkalle 
8.11. 
6.12. 
17.-19.10. Pietariin 
14.-16.11. 
12.-14.12. 
Muista ilmoittautua matkalle ajoissa, viimeistään 
kaksi viikkoa ennen matkaa. Helena 0503734070 
 
Tapani Vanhala tekee n. kerran kuukaudessa mie-
lenkiintoisia matkoja Uusi Elämä keskukseen Kot-
liin, avustusmatkoja Viroon sekä lastenkoteihin 
Pietarin eteläpuolelle. 
Ajankohdista voi tiedustella Tapani  0400307475 
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PAKISTAN 

islamilainen tasavalta,  itsenäistyi v. 1947, väkiluku n. 182 

miljoonaa, joista 97% muslimeja, hinduja sekä kristittyjä n 

1,5% kumpiakin. 

Pääkaupunki Islamabad  (n. 955 600 asukasta) 

 Suurimmat kaupungit:  Karachi (yli 9 milj. as.) ja Lahore 

(n. 8milj.as.) 

Viralliset kielet urdu ja englanti 

 Bruttokansantuote: n. 1900 e/vuosi/asukas 

 

      Perinteinen pakistanilainen juhlapäivällinen  

      15 € aikuiset, 7,50 € alle 10 v lapset  
 

Suomenpakistanilainen Sabih Ul Masih kertoo kuvin Pa-

kistanista ja avustuskohteenamme olevasta kylästä 
 

Tapahtuman tuotto menee Pakistaniin lähetettävien talvi-

vaatteiden lähetyskuluihin ja joululahjoihin  
 

Muista ilmoittautua 11.10. mennessä  

  Sabi 0451202927 

Pakistanilainen ilta 
Sunnuntaina 19.10.2014 klo 17  
Kirkkopuiston seurakuntakodissa, 

Kirkkopolku 2, Riihimäki 

Tervetuloa mukaan auttamaan! 
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       RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry     Y 1877757-1 

 

Temppelikatu 11 a  4  11100 Riihimäki 

           Oma säästöpankki Riihimäki 426211-233876 

                                              FI 1742621120033876 

           Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050 

           Lahjoitukset viite 5005 

Varasto ja kirpputori Makasiini 

Kylänraitti 3 Riihimäki  

Avoinna ma-pe klo 12-17 

Peltolan Exoduskoti Riihimäentie 4310, 12240 Hikiä   

                                   

Puheenjohtaja Jari-Pekka Koppinen 0500715908 

                                    jari-pekka.koppinen@elisanet.fi       

Sihteeri Helena Jokinen  0503734070   

                                             jokisenristo@gmail.com 
Rahast.hoit. Mikko Ilomäki  0409642824  

                                              mikko.ilomaki@phnet.fi            

Tapani Vanhala 0400307475 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Risto Jokinen 0403527055   

Minna Huistinoja        minna.huistinoja@saunalahti.fi 

Mikko Krohn  0407492594 

Hannu Tuunanen 0403503243  

                                      hannu.tuunanen@luukku.com 

              

Kotisivut:  www.riihimaenidantyo.fi 

 

Rahankeräyslupa 2020/2013/4811: 

Riihimäen Idäntyö ry, rekisterinumero 188.646 

Myöntäjä Poliisihallitus, arpajaishallinto 

Toimeenpanoaika 7.5.2014-31.12.2015 

Toimeenpanoalue Kanta-Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-

Suomen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakuntien alueel-

la. 

SAPATTI-ILTA PELTOLASSA 

Riihimäentie 4310 
 

7.11.2014  klo 18 

Puhujana Petri Kauhanen 

Musiikkia Outi Lyytikäinen 

Illan tuotto  Silta Israeliin järjestölle 

 

Ateria 18 € 

Ilmoittautumiset  Helena 0503734070 

Riihimäen Idäntyö ry 

SYYSKOKOUS 

2.11.klo 13 Peltolassa Riihimäentie 4310 
 

Kokouksen aiheita:  

- Idäntyön sääntöjen muutos toiminnan kohtei-

den monipuolistamiseksi 

- valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2015  

- talousarvio ja toimintasuunnitelma  

vuodelle 2015 
 

Kokousväelle lounas ja kahvit 

 
TERVETULOA! 

Eri avustuskohteisiimme  

tarvitsemme nyt erityisesti: 
 
lämpimiä talvivaatteita ja kenkiä 

vuodevaatteita 

lakanoita ja pyyhkeitä 

sukkia ja kintaita 

 

ja aivan pian alamme jälleen koota joulupaketteja köyhille 

 

                           Odotamme sinua Makasiiniin, Kylänraitti 3, 

                                arkisin klo 12-17,  tai soittele 0503734070 

Marja ahkeroi Makasiinissa  

lajitellen vaatteita eri kohteisiin 

 ja palvellen asiakkaita 

 positiivisella asenteellaan. 


