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ELY:n tiedote 1/2009 
 
Paavo Erelä: 
Vain Jumala voi synnyttää uskon 

 
Uskon syntyminen askarruttaa monia 
ihmisiä. TV:ssä hiljattain esitetyssä 
neliosaisessa sarjassa ”Mitä uskoa” toimittaja 
sanoi etsivänsä uskoa. Hän yritti ’löytää’ 
todellisen uskon kristillisen tiedon ja 
kokemusten avulla. Hän haastatteli pappeja, 
joilta sai kuulla toisistaan poikkeavia 
mielipiteitä, ja osallistui joihinkin 
hengellisiin tilaisuuksiin. Lopputulokseksi jäi 
se, että tällä tavalla tie aitoon uskoon ei 
kuitenkaan avautunut. Jotain jäi puuttumaan. Paavo Erelä kastaa Sambiassa. 

Kuva Annikki Erelä  
Ohjelmasarjan toimittaja halusi tutustua 

myös muihin uskontoihin,  lähestyen niitä tasavertaisina kristinuskon 
kanssa. Voi kysyä, oliko  tässä este hänen etsimisensä epäonnistumiseen? 
Uskontojen suhteellistaminen siten, että ne toimivat kaikki saman tavoit-
teen saavuttamiseksi, on aina ollut tappio todellisen aidon kristillisen us-
kon syntymiselle. Raamatun Jumala ei suostu kilpasille eri jumalien kans-
sa. Hän on suvereeni maanpiirin hallitsija, joka selkeästi on ilmoittanut jo 
vanhan liiton aikana sen, että Hän on yksi ainoa eikä ole muuta jumalaa, 
joka voisi olla hänen rinnallaan tasavertainen. 
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5 Ms.10:17-21:ssä vedotaan Jumalan kansaan, siis uskoviin kaikkina ai-
koina, että heidän tulee pysyä uskollisina Hänelle. ”Herra, teidän Juma-
lanne on jumalien Jumala ja korkein Herra, suuri, väkevä ja pelottava 
Jumala. Hän ei ole puolueellinen eikä häntä voi lahjoa.” Jumala on nähtä-
vissä hänen teoissaan. Jeesuksen teot olivat ja ovat viesti Jumalan maail-
masta; niitä ei kukaan ihminen omassa voimassaan kykene tekemään. Jee-
sus auttoi ihmisiä erotuksetta. Siinä hän toimi Isänsä tavoin.  
 
Kun Jeesus auttoi kapernaumilaista sadanpäämiestä tai kanaanilaista vai-
moa, hän ei ollut puolueellinen. Juutalaisena opettajana hänellä olisi ollut 
täysi oikeus olla auttamatta pakanaa.  Mutta hän auttoi ihmisiä, jotka osoit-
tivat luottamusta häneen. Häneltä saivat avun niin juutalaiset kuin pa-
kanatkin. 
 
Jeesuksen rakkauden ja ylivertaisen kiinnostuksen tähden mekin voimme 
saada avun. Jeesus tahtoo saada hääjuhlaansa ihmisiä kaikista kansanhei-
moista, kieliryhmistä ja kansoista, ja sen tähden hän kehottaa kutsumaan 
kaikkia. 
 
Usko on Jumalan lahja. Ihmisen omat yritykset uskon saamiseksi ovat par-
haimmillaankin kovin heppoisia. Siitä lähtökohdasta käsin ihmisen on 
nöyrryttävä tunnustamaan, että ei itse ole kykenevä siihen. Kaikki on sen 
varassa, mitä Jumala tekee. Hän antaa Pyhän Hengen kautta lahjoja kenelle 
tahtoo. Ja Jumala tahtoo pelastaa jokaisen. Jeesus sanoi: ”Sitä, joka minun 
tyköni tulee, minä en heitä ulos.”  
 
Joskus uskon saaminen voi inhimillisesti ajatellen ottaa aikaa. Raamatun 
sana kuitenkin lupaa, että jokainen anova saa ja kolkuttavalle avataan. 
Evankeliset ovat joskus puhuneet ’heti-uskosta’ viitaten Hedbergin ope-
tukseen. On lupa siitä paikasta ottaa vastaan Jumalan lupaukset Kristuk-
sessa ja luottaa Pyhän hengen työhön meissä Jumalan sanan perusteella. 
 
Uskon avulla ihminen oppii luottamaan Jumalan lupauksiin, vaikka ei vie-
lä niitä näkisi omalla kohdallaan.  
 
Lopulta usko on aina ihme. Suurin ihme on se, että minä saan uskoa. 
 



ELY:n kuulumisia 
 
Olemme aloittaneet Evankelisen Lähetysyhdistyksen toiminnassa uuden 
vuoden kiitollisin mielin. Lyhyessä ajassa on tapahtunut paljon, ja kat-
somme odottaen tulevaisuuteen. Jo vakiintuneen työn lisäksi monissa seu-
rakunnissa kysellään, millaista toimintaa voisi järjestää ja miten ELY:ä 
voisi tukea. Jäsenmäärän kasvu on tasaantunut, mutta koko ajan uusia ih-
misiä liittyy joukkoon, ja nyt jäseniä on yli 400. Monia työryhmiä tai -
tiimejä kokoontuu suunnittelemaan ja vastaamaan työstä. Ymmärrämme 
kuitenkin, että ilman Jumalan antamaa tehtävää ja viisautta meidän on tur-
ha touhuta. Rukoilkaamme Jumalalta johdatusta tulevaan.  
 
 
Kotimaan työtä 
 

ELY:n toiminta on vahvinta 
Pohjanmaalla sekä Helsingin, 
Espoon ja Tampereen seuduilla. 
Säännöllistä toimintaa on myös 
Hyvinkäällä, Riihimäellä ja 
Hämeenlinnan ympäristössä. 
Tilaisuuksia on järjestetty 
yhdessä seurakuntien kanssa, ja 
Siionin Kannel -seurojen lisäksi 
moniin seurakuntiin on sovittu 
kirkkopyhiä (messu, kirkkokahvi 
ja seurat), jolloin messun 
saarnaaja on joku elyläinen 
pappi ja yleensä myös kolehti 
kerätään ELY:lle. 

Siionin Kanteleen lauluseurat Oulunkylän 
kirkossa 8.2.2009 Sirpa Kallio laulamassa. 
Kuva Kosti Kallio 

 
Toiminnan lisääntyessä lisääntyy myös tarve monien yhteyksien hoitami-
seen ja kaiken kaikkiaan yhdistyksemme kehittämiseen. Tämä ei toteudu 
ilman työntekijää, vaikka ELY:n rikkaus onkin sen jäsenten vapaaehtoi-
sessa työssä. Niinpä viime kokouksessaan ELY:n hallitus päätti, että 
ELY:lle otetaan kevään kuluessa palkattu työntekijä osatoimisen toimisto-
työntekijän lisäksi. Työntekijän löytymisen jälkeen hänelle muodostetaan 
kannatusrengas. Nyt on aika rukoilla Jumalan tahdon toteutumista työnte-
kijän saamiseksi. 

 3
 



Evankelinen väki laulaa mielellään Siionin Kannelta. Koska ELY on Lähe-
tysseuran jäsen, ensi kesän Lähetysjuhlien ohjelmassa (5.-7.6.2009) Tam-
pereella on ensimmäistä kertaa Siionin Kannel -seurat. Tarkempi tieto asi-
asta on juhlaohjelmassa. Lähtekäämme juhlimaan 150-vuotiasta Suomen 
Lähetysseuraa ja suomalaista lähetystyötä!  
 
Iloiten voidaan todeta, että Kauhajoella on aloitettu Evankelisten kesäjuh-
lien valmistelu. Ensimmäinen suunnittelukokous ELY:n edustajien ja seu-
rakunnan kesken on pidetty hyvässä hengessä. Ehdotus juhlien julisteeksi 
on ollut jo nähtävillä. Muistammehan juhla-ajan 1.-2.8.2009! 
 
Lähetystyöstä 
 
ELY:n ensimmäinen lähetystyön tavoite on toteutunut. Varat, yli 40.000 
euroa,  on kerätty työkeskukseen Angolan Xangongoon ja tilitetty SLS:lle. 
Nyt kyselemme ja odotamme uutta kohdetta Lähetysseurasta. Lähetysseura 
on neuvottelemassa yhteistyösopimusta Malawin luterilaisen kirkon kans-
sa, ja todennäköisesti pääsemme mukaan tähän työhön. 
 
Monet evankeliset ovat kyselleet Lähetysseuran rinnalle vaihtoehtoista 
työmahdollisuutta. Niinpä hallitus on anonut Radiolähetysjärjestö Sanan-
saattajat ry:n (Sansa) jäsenyyttä. Hallitus päätti myös ottaa Sansasta koh-
teen, johon ELY:n kautta voidaan kerätä tukea erityisesti Laula Kanssani -
tilaisuuksissa. Aloite on tullut Pohjanmaalta, jossa on jo toteutettukin näitä 
laulutilaisuuksia seurakunnissa ja on haluttu ELY:n kautta tukea arabian-
kielisiä lasten radio-ohjelmia. 
 
Nimikkolähettimme 
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Taustalla kotikaupunki Lubango. 

ELY on saanut oman nimikkolähetin, 
arkkitehti Kristiina Erelän. Hän on 
ollut Angolassa Suomen Lähetysseuran 
työntekijänä vuodesta 2003 ja uudella 
kaudella kesäkuusta 2008. 
Työalueeseen kuuluvat Angolan lisäksi 
Botswana, Etelä-Afrikka ja Namibia, 
joissa hän työskentelee Lähetysseuran 
ja sen yhteistyökumppaneiden kehitys-
yhteistyöhankkeissa.  
 



Jo lapsena myös Siionin Kannel ja evankelinen herätysliike tulivat tutuiksi 
Kristiinalle. Niissä rakennettiin pohjaa omalle uskolle. Afrikkaan hän mat-
kusti ensimmäisen kerran 6-vuotiaana, kun perhe lähti lähetystyöhön Ke-
niaan. 
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Teofilo, Peneyambeko ja Kristiina.

- Afrikkalainen elämänmeno, ihmisten 
ystävällisyys ja vieraanvaraisuus, kuin 
myös tropiikin tuoksut ja värit ovat osa 
sielunmaisemaani. Toisaalta äärimmäinen 
köyhyys, sairastaminen ja jopa 
kuoleminen tulivat lähelle ja muovasivat 
maailmankuvaani. Mieleen jäi halu palata 
Afrikkaan tekemään   työtä oikeuden-
mukaisemman maailman hyväksi, 

Kristiina kertoo taustastaan.  
 

Ennen Angolaan menoa Kristiina työskenteli muualla Afrikassa ja Euroo-
passa kehitysyhteistyössä ja humanitaarisissa tehtävissä.  
 
Nimikkolähettimme päätehtävä on tukea luterilaisia kirkkoja ja kristillisiä 
järjestöjä niiden osallistuessa maansa kehitystyöhön. Mutta eteen tulee 
myös arkkitehdin ammattitaitoa vaativia tehtäviä, joista yksi on seurakun-
nan  työkeskuksen suunnitteleminen Xangongoon. Valmistuttuaan työkes-
kus helpottaa merkittävästi Angolan kirkon työtä nopeasti kasvavassa 
Xangongossa. Kiitos kaikille teille, jotka osallistuitte tämän projektin ra-
hoittamiseen! 
 
- Kirkkojen tekemä kehitysyhteistyö on lähimmäisen palvelemista Kris-
tuksen rakkaudella. Tätä työtä ei kukaan voi tehdä yksin. Arvostan sitä tu-
kea, mitä saan teiltä, lähettäjiltäni. Se että rukoilette puolestani, tuntuu ar-
jessani Angolassa. Kun eteeni tulee vaikeita asioita, pyydän viisautta Ju-
malalta, joka lupauksensa mukaisesti ei jätä meitä yksin. On etuoikeus 
voida jakaa kanssanne tähän tehtävään liittyviä iloja ja huolia, ja tietää että 
niiden puolesta rukoillaan, toteaa Kristiina Erelä. 
 
"sillä sinä kuulet rukouksen. Sinun luoksesi kaikki ihmiset tulevat." Ps.65:3



Tule mukaan ELY:n toimintaan! 
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Oletko huomannut ELY:n logon Kotimaa-lehdessä 
muiden järjestöjen rinnalla? Siellä se on.  
Tärkeä tiedottamisen kanava on edelleen internetin 
kotisivut: www.evankeliset.net  
Kotisivuja ollaan uudistamassa, mutta nytkin jo kaikki 
tarpeellinen tieto on siellä. Monet ovat kuitenkin 

kyselleet paperilla tiedottamista vanhan mallin mukaan, ja siihen tarpee-
seen tämä kädessäsi oleva viestikin on toimitettu. Tavoitteena on oma leh-
ti, mutta se vaatii vielä selvittelyä. 
 
Elyläiset nuoret ja nuoret aikuiset ovat alkaneet kokoontua yhteen myös 
Facebookissa. Ryhmä on Kirkolliset Evankeliset. Käy tutustumassa ja 
pyydä ystäväsikin mukaan. 
  
Ole mukana innokkaasti yhteisessä ELY:n työssä rukoillen, laulaen ja 
pitäen esillä Sanaa! Voit ottaa yhteyttä kotiseurakuntaasi ja tehdä 
aloitteen evankelisten seurojen järjestämiseksi tai voit kutsua kotiisi 
ystäviä rukous- tai raamattupiiriin. ELY tarvitsee kykyjäsi ja lahjoja-
si. 
 
”…minun vielä rukoillessani saapui luokseni nopeasti lentäen se mies, 
Gabriel, jonka jo aikaisemmin olin näyssä nähnyt. Hän neuvoi minua ja 
sanoi: `Daniel, nyt olen tullut ohjaamaan ymmärrystäsi oikeaan. Heti kun 
aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä tulin kertomaan sen sinulle, sil-
lä Jumala rakastaa sinua.” Dan. 9:21-23 
 
 

Lapset lauloivat
ELY:n ensimmäisillä

kesäjuhlilla Ilmajoella.
Kuva Kosti Kallio
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Ideat jakoon! 
 
ELY:n toimintaa on syntynyt eri puolilla Suomea ja tapahtumista on ilmoi-
tettu lähinnä paikallisissa lehdissä. Toiminta on myös monen muotoista. 
Yhteistä tietoa ja ideoita kannattaa jakaa.  
Kerro, miten teillä järjestetään ELY:n tilaisuuksia! 
Ilmoita tapahtumista ELY:n toimistoon yhteistä lehteä ja ELY:n kotisivua 
varten!  
Puh. 040 4159 416 tai sähköposti evankeliset@suomi24.fi 
 
 

Toimistolle ilmoitettuja tapahtumia 2009 
 

Siionin Kannel -seuroja 
 
Maaliskuussa 
 
Helsinki  
Su 1.3. Kannelmäen kirkon iso srk-sali (Vanhaistentie 6), sisäänkäynti kir-
kon P-alueen puolelta.  
Klo 15.30 kahvit, klo 16.00 lauluseurat: Avaus ja juonto vapaaehtoistoi-
minnan diakoni Jukka-Pekka Vaittinen, puhe dosentti Kyllikki Tiensuu, 
kanttorina ja yksinlauluja Sirkku Rintamäki. 
 
Ti 17.3. klo 18.00 Mikaelin kirkon takkahuone (Emännänpolku 1) 
Läh.siht. Tuija Mäkinen, kanttori Mari Lamminen, rov. Ismo Törrönen. 
 
Su 29.3. Länsi-Pasilan Kappelissa (Winqvistink. 2 Maistraatintori) 
Klo 15.30 kahvit, klo 16.00 lauluseurat: Avaus ja päätös khra Hannu Ro-
nimus, puhe ja yksinlaulu pastori Paavo Erelä, säestykset Nina Tilli,  juon-
tajana Ismo Törrönen. 
 
Askola 
Su 8.3. Evankelisen lähetysyhdistyksen kirkkopyhä.  
Klo 10 jumalanpalvelus seurakuntakodissa, Askolantie 23. 
Kirkkokahvit ja Siionin Kannel-seurat. Mukana mm. Päivi ja Vesa Erkkilä. 
 
Riihimäki 
Ti 10.3. klo 18 Kirkkopuiston srk.kodissa Siionin kanteleen lauluseurat  
Pekka Kiviranta ja Pertti Ruponen. Kahvitarjoilu 
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Kurikka  
Su 15.3. klo 14, Kurikan srk-keskuksen isosali. ELY:n kevään kynnyksen 
seurat. Aija Niemelä, Raimo Mäki, Markku Toivio, Sirpa Keski-Antila, 
srk-kuoro, joht Heikki Koskela.  
 
Hyvinkää 
Su 15.3. klo 15, Hyvinkään vanha kirkko, Uudenmaankatu 13, Tapio Tu-
runen, Kahvitus Mika Viitanen, Annu Viitanen 
 
Tampere  
Su 22.3. klo 18 Kaukajärven srk-kodissa Siionin Kanteleen seurat, Kes-
kisenkatu 20. Jussi Laine, Valto Käkelä 
 
Ilmajoki 
Su 22.3. klo 13 Kotiseurat Tarja ja Jussi Iso-Ojalla, Vesitornintie 102. 
 
Orivesi   
To 26.3. klo 18 seurakuntatalon kahviossa Siionin Kanteleen lauluseurat. 
(Puhujat ja kanttori ilmoitetaan myöhemmin.) 
 
Lammi  
Ma 30.3. klo 18 Lammin seurakuntatalossa Siionin Kanteleen seurat 
Kirkkoherra Heli Ulvinen, Annikki Erelä ja Katajat 
 
Huhtikuussa  
 
Hamina 
Pe 10.4. Kannusjärven koululla klo 10 maakirkko, saarna Pekka Kiviranta, 
liturgi seurakunnan pappi, tarjoilun jälkeen Ristinjuhla,  Pekka Kiviranta ja 
seurakunnan työntekijöitä  
 
Helsinki 
Su 19.4. Kallion srk, klo 15.30 kahvi ja klo 16.00 lauluseurat, Kallion kir-
kon kappelisali (sisäänkäynti: Sakastin ovi Siltasaarenkadun yläpäässä), 
kirkkoherra Riitta Männistö, rov. Pirkko Taivainen, kanttori Henri Hersta, 
Ismo Törrönen 
 
Riihimäki 
Ti 14.4 klo 18.00  Siionin Kannel -seurat, Pirkko Arola ja Pertti Ruponen 
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Pälkäne 
Ma 27.4. klo 18 Tommolan hautausmaan kappelissa Lempilaulujen ilta 
Onkkaalantie 9. Aluksi kahvitarjoilu, seurakunnan edustaja ja Katajat. 
 
Tampere 
Ma 27.4. klo 18.30 Kyttälän sali, Kyttälänk. 1, Ulla-Maria Arola, Kari 
Lähdesmäki 
 
Hyvinkää 
Su 19.4. klo 15, Hyvinkään vanha kirkko, Uudenmaankatu 13, Tarja 
Tomminen, Mika Viitanen, Kahvitus Sylvi Pajala, Sirpa Kallio 
 
Toukokuussa 
 
Riihimäki 
Ti 5.5  klo 18.00  Siionin Kannel -seurat, Tuula Sääksi ja Pertti Ruponen 
 
Hyvinkää 
Su 17.5. klo 15, Hyvinkään vanha kirkko, Uudenmaankatu 13, Saija Lot-
tonen, Paavo Erelä, Kahvitus Kirsti Äikäs, Irma Ravantti 
 
Kalvola 
Ma 25.5. klo 18 seurakuntatalossa Siionin Kannel -seurat, kirkkoherra 
Antti Herkkola ja Katajat 
 
Muita tapahtumia 
 
Karstulan Evankelinen Opisto, ”Tämä on laulu sydämeni” –yhteiset lau-
luillat opistolla joka kuukauden yhtenä perjantaina klo 18. Illat rakentuvat 
Siionin Kanteleen laulujen, yhden puheen, yhdessäolon ja vapaan keskus-
telun ympärille. 
Keväällä 2009: pe 20.3. puhe Mikko Mukkala, pe 24.4. puhe Seppo Tiai-
nen ja pe 22.5. puhe Pekka Knuutti. Säestyksistä vastaa kanttori Jouni Mä-
kinen. Järjestäjinä ELY, Karstulan Ev. Opisto ja Karstulan seurakunta. 
 
Lähetyssoppi 
Kokkola, Suomalainen seurakunta, lähetyssoppi kirkon vieressä ke 11.2., 
to 19.3., ti 28.4., pe 8.5.2009. Avoinna klo 10-14.  
Tuotto ELY:n lähetystyölle kahvila- ym. toiminnalla.



 

Reilusti kristitty - ELY:n 1-vuotisjuhla 
Tampereella 29.3.2009 
 

• Reilusti kristitty – Messu klo 12    Finlaysonin 
kirkossa, Puuvillatehtaank. 2. Saarna Pekka 
Kiviranta, liturgi Esa Eerola, kanttori Paavo 
Pitkäranta. Pääsihteeri Antero Rasilaisen virkaan siunaaminen. 

• Ruokailu Seurakuntien talossa Linkosuon kahvilassa, Näsilinnank. 
26 (Lohikeitto 7,50€) 

• Minä uskon – Päiväjuhla seurakuntien talossa klo 14.30: puheita, ru-
noja, musiikkia. 

• Reilusti Evankelinen – Yhdistyksen tilannekatsaus klo 16: Pekka 
Knuutti 

 
Tervetuloa! Varaa aika kalenteriisi. 

  
Evankeliset kesäjuhlat Kauhajoella 1.-2.8.2009 

 
Ohjelmarunko 

La 1.8. 
  klo 12-13.30 Alkuseurat kirkossa  
Ruokailu seurakuntakeskuksessa  
  klo 15-16.30 Lähetysjuhla kirkossa  
                      Lastenjuhla srk-keskuksessa 
Kahvit seurakuntakeskuksessa  
  klo 17.30-18.30 Iltaseurat kirkossa  
                       ELY:n vuosikokous srk-keskuksessa  
  klo 19.30-21 Laulun ja rukouksen ilta  
                       Tuomas -messun tapaan  
  klo 21 Nuorten ja nuorten aikuisten jatkot.  
 

Su 2.8. 
  klo 10 Messu kirkossa  
Ruokailu seurakuntakeskuksessa  
  klo 13- 14.30 Laula kanssani. Koko perheen lastenlaulutapahtuma.  
Kahvi seurakuntakeskuksessa 
  klo 15.30-17 Päätösseurat kirkossa. 
 
Tervetuloa mukaan! 



 

Haemme pysyvämpää nimeä lehdellemme 
Eräs ehdotus on Jaspis. Voit kertoa mielipiteesi Jaspis-nimestä tai 
antaa oman ehdotuksesi: sähköposti evankeliset@suomi24.fi tai 
p. 040 4159 416 (myös tekstiviestein) 
 
Taustatietoa Jaspis-nimiehdotukselle: 
 
"Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut suurelle ja korkealle vuo-
relle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeu-
tui taivaasta, Jumalan luota. Muuri oli rakennettu jaspiskivestä, ja
kaupunki oli kimmeltävää, lasinkirkasta kultaa. Kaupunginmuurin
perustukset oli kaunistettu kaikenlaisilla kalliilla kivillä. Ensimmäi-
senä peruskivenä oli jaspis." 
Ilm. 21:10, 18-19 

Kansikuva Kosti Kallio: ”Talvimaisema Etelä-Pohjanmaalta” 
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