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Pääkirjoitus

Ristin saarna ja veren evankeliumi
R u n o i l i j a H a n n a R a u t a o n k i r j o i t t a n u t : ”Ä l ä s i e l u v a i -

v u y ö h ö n , k u n nä i n k i r k a s p äi v ä o n . Ä lä e k s y o rj a n
t y ö h ö n , n y t o n p ä i v ä s ov i n n o n . K a t s o a r m o n ki r k k a u t ta , v e r ta k al l i i n K a r i t s a n , k a ts o s u u r t a v a l k e ut ta ,
B e t l e h e m i n, G o l g a t a n . ” S i i o n i n K a n n e l 1 9 3 : 3

Kuva Upi

Tuon laulun säkeistö kertoo, mikä meille Evankelisen lähetysyhdistyksen työssä on tärkeää.
Haluan sanoa sitä jopa evankelisen herätysliikkeen sydänääneksi. Se on veren evankeliumi
ja ristin saarna. Muistissani on 1990 luvun
matka Inkerin maalle. Keskustelin enoni kanssa Inkeriin suuntautuvista matkoista ja muistan hänen opetuksensa. ”Antero, muistathan
aina, miksi me vierailemme Inkerissä. On hyvä
kuulla ihmisten kokemuksia ja oppia niistä,
mutta meidän tehtävämme ei ole voivotella ja
surkutella heidän kohtaloaan vaan julistaa
evankeliumia! Sitä he kaipaavat, sitä he tarvitsevat.”
Evankelisessa lähetysyhdistyksessä haluamme
vaalia liikkeemme perussanomaa, sanomaa
kaikille avatusta taivaasta, lunastuksesta ja sovituksesta. Kun kokoonnumme yhteen, meillä
on paljon puhuttavaa, jaettavaa toinen toistemme kanssa. Sydämen yhteys ja ystävyys
on valtava lahja ja kiitoksen aihe. Ja kuitenkin,
mitä me kokoontumisistamme odotamme?
Siionin kanteleen lauluja ja puhuttelevaa, rohkaisevaa, hoitavaa ja kohti käyvää evankeliumin saarnaa. Sanomaa syntien anteeksiantamuksesta. Lain ja evankeliumin kokonaista
julistusta, joka osoittaa, kuten laulussa lauletaan: ”taivaaseen kun et, voi päästä milloinkaan…” ja laulu jatkuu: ”jos et armohon, vain
luota kokonaan…”
Ristin saarna ja veren evankeliumi ovat Jumalan lääke uuvutetuille, nälkäisille, eksyneille ja
kuoleman pelossa eläville. Kun kuulemme, että
Jeesuksen ristillä vuotanut veri on sovittanut
meidänkin syntimme, se on evankeliumin
saarnaa. Pyhä Henki haluaa synnyttää tällä
sanalla uskon ihmisen sydämeen. Ja tässä

uskossa me saamme vakuutuksen: ei ole
syntiä, ei ole kuolemaa!
Toisenlaista evankeliumia ei ole olemassa.
Yritystä on kyllä, ihminen haluaa kelvata
Jumalalle Kristuksen ristintyön ohi. Apostoli
Paavali opettaa: ”Julistipa kuka tahansa teille

evankeliumia, joka on vastoin meidän
julistamaamme - vaikkapa me itse tai vaikka
taivaan enkeli - hän olkoon kirottu.” Gal.1:8.

Evankeliseen julistukseen kuuluu armo ja rakkaus. Ne ovat Jumalan ominaisuuksia, joilla
hän lähestyy ihmistä. Ei pelotellen, karkottaen
vaan kutsuen ja hoitaen. Eräs Kenian lähetti
muisteli edesmennyttä työtoveriamme. Hän oli
pidetty julistaja Keniassa. Matkat olivat pitkiä,
ei ollut puhelimia, että voitaisiin ilmoittaa, milloin pappi tulee, milloin kokoonnutaan kirkkoon. Mutta kun viesti papin saapumisesta
tavoitti kaukaisen kylän, tehokkain viestiväline
laitettiin käyttöön: ”puskaradio”. Ja niin viesti
kiiri koko kylään ja ihmiset kokoontuivat kirkolle. He tiesivät, että rakastettu pappi oli tulossa. Puhuttelevaa oli kuulla tuon lähetyssaarnaajan lempi nimi: Hän oli hyvä paimen! Hyvä
paimen on tulossa kirkkoon, tultiin kuulemaan
Hyvän paimenen ääntä. Tuo lähetyssaarnaaja
oli Aatos Vesamäki. Kirkossa kuului hänen
kauttaan ristin saarna ja veren evankeliumi.
Siunattu on hänen muistonsa.
Tänäkin pääsiäisenä hiljennymme Golgatan
keskimmäisen ristin äärellä: minun tähteni,
syntieni tähden. Kiitos Vapahtaja, että avasit
taivaan, minullekin.
Siunattua ristin ja ylösnousemuksen pääsiäistä
sinulle ja rakkaillesi.
Antero Rasilainen, pääsihteeri
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Eeva Takala

Etsijän tie
Välähdyksiä Fredrik Gabriel Herbergin elämästä jatkuu

Oli kirkas kevättalvi, maaliskuun alkupuoli, kun
nuori apupappi Fredrik Gabriel Hedberg matkasi
ensimmäiseen työpaikkaansa Siuntioon. Mieli oli
täynnä odotusta ja intoa, mutta myös arkuutta
pyhän viran vaatimusten edessä. Osaisiko hän
hoitaa työnsä? Miten kykenisi opastamaan muita, kun ei ollut vuosien tuomaa kokemusta?
Esimiehensä, rovasti Carl Henrik Forssmanin
Hedberg oli tavannut jo ennen pappisvihkimystään. Suomen kirkossa Forssman tunnettiin etevänä kirkkoherrana, joka harrasti kansansivistyksen kohottamista sekä köyhien auttamista. Hän
oli saanut jopa mitalin toiminnastaan nälkävuosina. Kuitenkaan hän ei ollut pelkästään kulttuurin
ja maallisen hyvän harrastaja, vaan hänellä oli
ymmärtämystä myös ihmisen uskonelämän tarpeille. Hänessä yhdistyivät valistuksen aatteet ja
perinteinen kirkkohurskaus.
Forssman otti apulaisensa sydämellisesti vastaan
ja opasti hänet alkuun, valmensi jopa ensimmäisen saarnan pitämiseen. Hedberg saattoikin todeta saaneensa Jumalan armosta erinomaisen
esimiehen. Kun hänelle sitten jo parin kuukauden kuluttua tarjottiin Turun tuomiokapitulin
amanuenssin virkaa, hän kieltäytyi siitä. Osasyynä vaikutti se, että hän katsoi hyväksi vielä olla
kirkkoherra Forssmanin alaisena. Virkaportaikossa ylenemisen hän piti toisarvoisena sen rinnalla,
että voisi seurakunnassa sanaa julistaessaan olla
omassa kutsumustehtävässään. Hän siis jäi oppimaan seurakuntapapin työtä. Pappilan emäntä
Lovisa Forssman, o.s. Eklund, puolestaan osoitti
hänelle huolenpitoa, omat pojat kun olivat jo
muuttaneet pois kotoa.
Ensimmäisen Forssmanilta saamansa tehtävän
Hedberg oli suorittanut jo ennen Siuntioon tuloaan; hän oli nimittäin jäänyt papiksi vihkimisen
jälkeen vielä pariksi viikoksi Turkuun perehtymään uuteen koulumuotoon, Englannista levinneeseen vuoro-opetukseen, jolla oli saatu hyviä
tuloksia suurten lapsimäärien opettamisessa.
Tämän ns. Bell-Lancasterin menetelmän perusidea oli jakaa oppilaat ryhmiin ja käyttää varttuneempia oppilaita niissä apuopettajina.
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Hedberg kuitenkin näki jo Turussa vuoro-opetuksen heikkouden: sitä voitiin käyttää vain lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen mekaanisiin
harjoituksiin. Ajan myotä hän kuitenkin tuli hyötymään siitä kankealukuisten rippikoululaisten
opetuksessa.
Siuntion aika oli Hedbergin papinuralla vain alkumutka, sillä jo toukokuussa hän siirtyi esimiehensä mukana Lohjalle. Siellä hän tunsi heti viihtyvänsä. Mitkä maisemat! Mikä runsassaarinen,
kimaltava järvi! Mitkä vehmaat, lehtevät rannat!
Hedbergissä oli iso annos herkkätunteista romantikkoa, ja luonnon kauneus lumosi hänet.
Pappila oli lahden rannalla, ja sitä ympäröi puutarha; vastapäätä hän näki jykevän vanhan kirkon mäntyjen ympäröimänä. Nuoren ihmisen innolla hän tahtoi tutustua seurakuntaansa ja käydä käsiksi työhön.
Tehtävää riittikin lähes uupumisrajoille saakka.
Saarnoihinsa Hedberg suhtautui vakavasti; jo
Siuntiossa hän oli valmistanut ne käyttämättä
valmiita tekstejä, ja niin hän päätti tehdä jatkossakin. Hän myös opetteli puheensa ulkoa, niin
että tarvitsi muistinsa tueksi vain vähäiset merkinnät ja saattoi kohdistaa katseensa ja sanansa
kuulijoihin. Saarnatoimessaan hän koki iloa ja
onnistumistakin, mutta messuaminen oli hankalampi laji ja vaati harjoitusta.
Näihin aikoihin kirkossa oli tapana pitää varsinaisen rippikouluopetuksen lisäksi ns. käytäväkuulusteluja, joissa opetettiin katekismusta ja kristillisen opin tuntemusta. Tässä työssä Hedbergiä
huolestutti se, että opetettavilla oli heikot kristinopin tiedot ja huono lukutaito. Oli masentavaa
huomata, että aika ei riittänyt heidän kanssaan
työskennellessä muuhun kuin tärkeimpien peruskäsitteiden selvittämiseen.
Pari vuosikymmentä aikaisemmin Turun synodaalikokous oli päättänyt, että kansan lukutaidon
kohentamiseksi pappien oli pidettävä ns. sunnuntaikoulua. Sitä pidettiin rippikoulun päättymisen jälkeen joka sunnuntai-iltapäivä kirkossa.
Sunnuntaikoulussa kävi lapsia ja nuoria, joita ei
ollut vielä laskettu ehtoolliselle sekä myös vart-

tuneempaa väkeä. Näissä opetustilanteissa Hedberg totesi vuoro-opetuksen hyväksi keinoksi.

aamukaste. Siksi hän piti uskoaan pelkkänä
tunneuskona.

Rippikoulun ja sunnuntaikoulun lisäksi rovasti
Forssman oli jo pitkään toivonut voivansa käynnistää ns. pitäjänkoulun. Se alkoi syksyllä ja kesti kevääseen, kuusi tuntia päivittäin. Hedberg
tarjoutui tähän työhön. Häntä velvoitti se ajatus,
että koska Vapahtaja on kantanut kuormaa meidän tähtemme, meissäkin pitäisi olla hänen mielenlaatuaan. Hän ilmeisesti koki uhrautuvansa
taipuessaan opettamaan tavallisia kouluaineita,
sisälukua, raamatunhistoriaa, katekismusta,
kirjoitusta ja laskentoa. Tehtävässään hän oli
sitten uskollinen, vaikka välillä mieleen pyrki
masennus.

Saavuttaakseen pysyvän armontilan Hedberg
turvautui tuon ajan hartauskirjoihin. Niiden luettelo on pitkä: Nohrborgia, Schartauta, Arndtia,
Hollaziusta, Speneriä, Franckea, Rambachia,
Pontoppidania, Baxteria, Gossneria, Kempiläistä,
Bunyania ja monia muita aina herrnhutilaisten
lauluja myöten. Näyttää siltä, että sielunhädässään hän on kääntänyt jokaisen kiven eli kirjan
sivun.

Kaikkeen työhönsä Hedberg suhtautui vakavasti.
Maalaishäät olivat iloisia kohokohtia, ja alkuaikojen arkuuden jälkeen konfirmaatiot mieluisia.
Vaikeimpia olivat käynnit sairaiden luona. Miten
puhua sairaalle, kun oma elämänkokemus ei riittänyt? Mitä sanoa kuolevalle?
Jo opiskeluaikansa loppupuolella Hedberg oli
pohtinut, onko hän kelvollinen papinvirkaan. Hän
oli kuitenkin tuntenut kutsumusta siihen ja arvellut, että hän sitten papin tehtäviä hoitaessaan tulisi itsekin pelastetuksi ja johdetuksi Vapahtajan luo. Mielessä päilyi
muisto onnellisuudesta, jonka hän oli
koulupoikana saanut kokea tultuaan tuntemaan Vapahtajan. Se rauha ja ilo ei ollut kestänyt, mutta yhä selvemmäksi kävi,
että se oli tärkein, mikä häneltä puuttui...

Arndtin kirja Totisesta kristillisyydestä jäi Hedbergin kodin lukemistoon pysyvästi. Näinä etsimisen aikoina hän kuitenkin arvosti enemmän
Nohrborgin postillaa Langenneen ihmisen autuuden järjestys, jossa selvitetään tarkoin synnistä
kääntymisen ja uskon syntymisen asteet. Samoja asioita sisältää Schartaun tarkasti määritelty
armonjärjestys. Ne molemmat johtivat jatkuvasti
tarkkailemaan oman sielun liikahduksia. Näiden
portaikkojen mukaan Hedberg koetti edetä. Harjoituksiin kuului synnin pois paneminen, odottava ikävöiminen, maailman
vierominen ja lihallisen
varmuuden

”Fredrik! Sinä olet rohjennut saastaisin
käsin tarttua kynttilänjalkaan ja vihkimättömin sydämin pukeutua paimenen
asuun”, omatunto sanoi hänelle. Hänellä ei mielestään ollut muuta kuin ulkonaisten kuolleitten tekojen aavistus tosi jumalanpelosta. Ystävälleen hän tunnusti: ”Kauheata on papillisessa puvussa
hoitaa hengen virkaa, vaikka sydämestä
ei löydykään Jeesuksen henkeä.” Tässä
hädässänsä hän kuitenkin tajusi lohduttavana sen, että Jumala oli herättänyt hänen tuntonsa ja kutsui häntä etsimään
yhä ahkerammin Vapahtajan yhteyttä.
”Kuka auttaa?” hän kyseli muistiinpanoissaan. ”Tee se, oi Jumala!” Armonvilauksiakin hän toteaa joskus kokeneensa, varsinkin sakramentteja jakaessaan, mutta ne haihtuivat kuin
Kuva Upi
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Aron Borg, äidin veli, piti sukulaisensa ajan tasalla Helsingin tapahtumista ja toimitti hänelle
kirjallisuutta. Läheinen ystävä oli Lars Josef
Achrén, jolle Hedberg tilitti kirjeissä syvimpiäkin
tuntojaan.

Jeesuksen sukupuu. Kuva Upi

pelko. Itseään ei saanut pettää turhanaikaisella
toivolla. Tuli valvoa, rukoilla, taistella, katua ja
murehtia. Uupuneena Hedberg totesi, etteivät
nämä ponnistelut tehneet häntä yhtään kelvollisemmaksi Jumalalle.
Kaiken aikaa Hedbergin hartauskirjoista tärkein
oli Raamattu, ja sen sanasta hän sai toivoa.
Lapsen asemaa Isän edessä oli kuitenkin mahdotonta omistaa, kun oli oppinut ajattelemaan,
että armo on riippuvainen siitä, miltä omassa
sydämessä tuntuu. Sydänhän sanoi milloin mitäkin; jos aamulla koki armon paistetta, jo iltapäivällä tulivat epäuskon pilvet.
Ratkaisevan tärkeää Hedbergin uskontiellä oli
tutustuminen Lutherin kirjoituksiin. Hän itse kertoo siitä näin: ”Vihdoin löysin kirkonarkistosta
vanhan, unohdetun kirjan, joka oli tohtori Lutherin ihana Evankeliumipostilla, jota en vielä
koskaan ennen ollut nähnyt... Huomasin heti
ihmeekseni, että se erosi kaikista muista ihmiskirjoituksista, joita siihen asti olin nähnyt ja lukenut.” Ei ollut ihme, että etsijän sydän riemuitsi. Tässähän oli kirja, jossa ei ollut autuudenjärjestyksen portaita eikä taivaan tien asteita. Tässä loisti kirkas sanoma armosta, joka kuuluu jokaiselle, joka hakee turvaa Kristuksen lunastustyöstä.
Lohjalla Hedberg piti edelleen yhteyttä Helsinkiin. Tiedot osakunnan liikehdinnästä ja noususta kulkeutuivat Hedbergille. Lönnrot kulki runonkeruumatkoillaan ja julkaisi niiden tulokset. Suomalaisuus ja suomen kieli olivat yhtäkkiä sangen arvostettuja. Hedbergin kotikieli oli ruotsi,
mutta myös suomea hän osasi.
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Opiskelijapiireissä oli kansallisuusaatteen nousun lisäksi alkanut vaikuttaa herännäisyys.
Achrénilta Hedberg sai tietää, että Lars Stenbäck, runoilija, oli kääntynyt palavaksi pietistiksi, jopa niin jyrkäksi, että hylkäsi maallisaiheisten runojen kirjoittamisen. Samoihin aikoihin
Hedberg tutustui lähemmin myös C. G. von
Esseniin, joka pitikin Hedbergiä elävänä kristittynä.
Eniten Hedbergiin vaikutti kuitenkin se, että
Achrén, jonka etsijäntie oli hyvinkin samanlainen kuin Hedbergin, kertoi kirjeessään riemuiten pääsystään selvyyteen. Lutherin Galatalaiskirjeen selitystä lukiessaan Achrén oli kokenut,
kuinka suomukset olivat yhtäkkiä pudonnet hänen silmistään ja hän oli saattanut sanoa kuten
Luther: ”Minä uskon, että Jeesus Kristus on minun Herrani, joka minut kadotetun ja tuomitun
ihmisen on lunastanut ja vapahtanut perkeleen
ja helvetin vallasta ja kaikesta pahasta.”
Achrénin autuudeniloa ajatellessaan Hedberg
tahtoi entistä hartaammin päästä kokemaan
saman.
Herätystä oli tuolloin ilmassa, ja heränneet tahtoivat pitää yhteyttä toisiinsa. Hedberg oli kauan
toivonut voivansa tavata Pohjanmaalla vaikuttavan Jonas Laguksen. Tämä toteutuikin sopivasti
vanhempien kotiin tehdyn matkan yhteydessä.
Lagus otti vieraansa avosylin vastaan, ja keskustelut olivat sydämellisiä. Tavattuaan Laguksen Hedberg iloitsi siitä, että Lagus oli neuvonut
häntä katsomaan Jumalan Karitsaan ja arvellut
sen hetken olevan lähellä, jolloin Kristus oli tuleva hänen sydämeensä. Hän oli siis oikealla tiellä, mutta vasta tiellä. Odottaminen ja taistelu
epävarmuudessa oli raskasta. Miksi ei heti? hän
kyseli. Myöskään Niilo Kustaa Malmbergin tapaaminen ei tuonut lisävalaistusta. Myöhemmin
Hedberg toteaa heränneitten isien tapaamisista:
”Minä etsin ihmisiltä sitä, mitä olisi pitänyt etsiä
ainoastaan Jeesukselta Kristukselta. Epäjumaloivan ihmisistä riippumiseni kautta jouduin vaaraan hengellisen elämäni suhteen.”
Raamattua ja Lutherin kirjoja tutkiessa Hedbergille alkoi kuitenkin välillä jo pilkottaa evankeliumin valo kuin aamun sarastus.

Forssmanien pappilassa Hedberg tutustui tulevaan vaimoonsa. Tämä Maria Johanna Eklund
oli ruustinna Forssmanin veljentytär, kotoisin
Porista. Hänen isänsä oli värjäri Johan Eklund ja
äiti Maria Eklund, o.s. Phil. Isä oli kuollut lasten
ollessa vielä pieniä. Nyt äiti sairasteli ja häntä
hoiti tytär Lovisa Vilhelmina Öhman, Marian
vanhempi sisar, joka oli ollut naimisissa merikapteeni Carl Öhmanin kanssa, mutta jäänyt jo
leskeksi.
Heränneet pitivät samanmielisyyttä uskonasioissa tärkeimpänä edellytyksenä avioliiton onnistumiselle, ja niinpä Hedbergkin toivoi, että tuleva
vaimo olisi jumalaapelkääväinen. Mariasta hän
saisi kyllä hyvän vaimon, joka leskiäidin kasvattamana ei ilmeisesti ollut tottunut vaatimaan
elämän ulkonaisilta puitteilta kovin paljon. Hedbergin mieleen nousivat tietenkin kysymykset
toimeentulosta. Vanhemmat vastustivat; nimismies Hedbergin mielestä pojan ei pitänyt hätiköidä. Fredrik oli aina ollut kuuliainen, mutta nyt
hän toimi oman mielensä mukaan.
Vanhemmilleen hän lähetti nöyrän ja anteeksi
pyytelevän kirjeen, jossa perusteli avioliiton solmimista. Koska vanhemmilla ei ollut Mariaa vastaan mitään, Fredrik vei hänet vihille huhtikuussa 1837.
Onnen aurinko tuntui paistavan apupapin perheeseen. Heti alusta alkaen Hedberg huolehti
myös vaimonsa hengellisestä tilasta kirjojen ja
keskustelujen avulla. Joka päivä he tutkivat yhdessä sanaa ja rukoilivat. Näin heille muodostui
tapa pitää kotihartauksia. Hedbergin mielen
ailahtelut tasoittuivat ja
elämä vakiintui. Vuoden
kuluttua perheeseen
syntyi ensimmäinen lapsi, tytär Maria Magdalena, josta isä tytön nimen mukaisesti toivoi
Jeesusta lähellä elävää
ihmistä.

leen myös varsinaisen virantoimituksen ulkopuolella. Yhä enemmän hän omistautui heränneitten sielujen hoitamiselle. Muutamia rippikoululaisiakin tuli herätykseen.
Kaikki tämä tietysti kiinnitti esimiehen ja tuomiokapitulin huomiota. Näihin aikoihin liian
innokkaasti toimivia pappeja pidettiin silmällä.
Taustalla oli viranomaisten tuntema pelko kaikenlaisia epäilyttäviä kansanliikkeitä kohtaan. Ei
ollut syytä antaa Venäjälle päin sellaista kuvaa,
että Suomessa haudottaisiin kapinoita. Ei osattu
erottaa hengenravinnon etsijöitä poliittisista yllyttäjistä. Jo useita vuosia aikaisemmin Renqvistille oli langetettu ankara tuomio, ja vuonna
1838 alkoivat Kalajoen käräjät. Syytteitä nostettiin luvattomien kokousten pitämisestä. Niinpä
Hedberg sai syyskuussa tuomiokapitulilta kirjeen, jolla hänet siirrettiin Paimioon kirkkoherranviran armovuodensaarnaajaksi.
Seurakuntalaiset keräsivät Hedbergille läksiäislahjan, jonka turvin hän pystyi pääsemään alkuun uudessa paikassaan. Rovasti Forssman
lainasi perheen muuttomatkalle vaununsa;
olihan pariskunnan lapsi hyvin pieni.
Työ Lohjalla oli päättynyt. Sanan julistamisen
halu ei ollut sammutettavissa.
Lähteitä mm. seuraavat SLEYn julkaisemat kirjat:
Ludw. Wennersrtöm: Fredrik Gabriel Hedbergin Elämä ja Waikutus (1897)
Lauri Takala: Suomen evakelisen liikkeen historia (1929)
W.A. Schmidt: Fredrik Gabriel Hedberg (1951)
Esa Santakari: Evankeliumin aamunkoitteessa
sekä Hedbergin kirjeet

Seurakunnassa sen sijaan oli alkanut kuohua.
Hedberg saarnasi niin
kuin vain se voi, jolla on
hätä omasta ja toisten
pelastumisesta. Tieto
hänestä levisi, ja ihmisiä
kertyi hänen ympärilHedbergin Luther-lainaus Kristillisissä sanomissa no 13/1852. Kuva Upi.
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Helena Ylikotila

KOLUMNI
- Paastoillaan! Ystävä tervehtii iloisesti kadunkulmassa. Menee hetken ennen kuin ymmärrän tervehdyksen. - Niin, juu,
paastoillaan, sanon vähemmän innostuneesti. Ystäväni selittää yksityiskohtaisesti, mitä hänen paastoonsa kuuluu.
Hetken kuluttua hän vilkuttaa hyvästiksi ja häviää kulman
taakse. Jään miettimään. Nyt on todellakin paastonaika.
Muutama vuosi sitten kokeilin paastoa. Ahaaelämyksen sain radion aamuhartaudesta. Olin
lähdössä töihin ja join kolmatta kupillista aamukahvia. ”Paastoamiseen kuuluu ravintopaaston
lisäksi myös henkinen paasto. Paaston aikana
on mahdollisuus arvioida omaa elämäänsä,
asettaa asiat uuteen arvojärjestykseen. Jätetään
turha meneminen ja tekeminen. Paasto antaa
mahdollisuuden elämän suunnan tarkistamiseen.” Idea oli mielestäni loistava. Paastoaisin
oikein ja kokonaisvaltaisesti.
Listasin jääkaapin oveen ruokalajit, joita saisin
syödä. Kahvin kokonaan poisjättäminen hiukan
askarrutti. Turhat tekemiset löytyivät helposti
televisio-ohjelmista: kauniitjarohkeat, kotikatu
ja paljon muuta. Vedin ruksit niiden yli. Enemmän hiljaisuutta, paastonajan musiikkia. Kuuntelisin hartausohjelmia, jotka tuppasivat unohtumaan. Lentopalloilloissa ja vesijuoksussa kävisin
vain kerran viikossa. Kaiken säästyneen käyttäisin mietiskelyyn, sisäiseen rauhoittumiseen ja
elämänsuunnan tarkistamiseen.
Alkuun kaikki tuntui sujuvan. Saippuasarjoista
luopuminen oli yllättävän helppoa, sillä kuulin
kahvitauolla pikakelauksen juonien käänteistä.
Ruokavalio onnistui hyvin, loppuviikolla oli kuitenkin kahvi lisättävä sallittujen aineiden joukkoon. Tarkkailin itseäni ja ympäristöäni. Elämäni
sisälsi paljon turhanpäiväistä small talkia.
Karsimista oli paljon.
Kahden viikon kuluttua olin väsynyt ja ärtynyt.
Paastoamisen piti virkistää, eheyttää ja parantaa henkistä olemistani? Pettyneenä totesin,
että olen riippuvainen kofeeinista, tykkäsin puhua niitänäitä ja katsella tyhjänpäiväisiä kestosarjoja. Lisäksi olin työnarkomaani. Lisääntyneen vapaa-ajan olin käyttänyt rästitöiden tekemiseen. Missä mietiskely ja oman sisäisen tilani
tarkastelu! Revin listat jääkaapin ovesta.
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Tutun rovastin sanonta: ”siunattua paastoon
laskeutumista”, lohduttaa. Laskeutuminen merkitsee varovaista, hiljaista ja harkittua liikettä
aiottuun suuntaan. Vanhetessa ja iän karttuessa
mikään ei ole ehdotonta, mustaa tai valkoista.
Täysin oikeaa tai väärää. ”Kaikkea voi syödä,
kun mitään ei syö liikaa.” Tämän viisaan ajatuksen takana on yli satavuotiaaksi elänyt arkkiatri Arvo Ylppö.
On asioita, joista haluan olla riippuvainen, joista
en halua paastota. Olen täysin riippuvainen armosta = ”ansaitsematon rakkaus minun osakseni”. Saan vieroitusoireita, jos sunnuntaimessut
jäävät väliin. Kaipaan aamu- ja iltahartauksia,
tuomasmessun lauluja ja ravistelevia saarnoja,
Jukka Norvannon miellyttävää ääntä.
Yhteiskuntamme perustuu lakeihin, sääntöihin
ja määräyksiin. Jos emme noudata niitä, seuraa
kaaos. Mikään ei toimi. Hyvien tekojen tekeminen, lähimmäisten rakastaminen ja auttaminen
on yhteistä hyvää, jonka siemen kantaa. Mutta
on turhaa kuvitella, että näiden ansioista saan
bonuksen taivaaseen. Taivaskelpoisuuden avain
on aivan muualla. Sen eteen tarvittiin uhri.
Jumala rakasti meitä enemmän kuin omaa Poikaansa.
Sunnuntain saarnasta jäi mieleeni lohduttava
ajatus: ”Jos vanhurskaus seuraa lain noudattamisesta, Kristuksen ristikuolema olisi ollut
turha.”
Taas kerran saamme seurata Jeesuksen jalanjälkiä Getsemaneen ja Golgatalle. Pietarin lailla
olen kieltänyt Vapahtajani. Useammin kuin kolme kertaa. Siitä huolimatta Hän hyväksyy minut
ja kutsuu rakkauden aterialle. Saan mennä ristin
juurelle ja kokea riemullisen pääsiäisaamun voitonsanoman: ”Totisesti Kristus nousi ylös kuolleista. Totisesti nousi.”

Sirpan sattumat

Työn iloa!

Kuva Upi

Yllä olevan huudahduksen voin vilpittömästi allekirjoittaa oltuani työssä Pohjanmaan aluesihteerinä nyt liki
kaksi kuukautta. Työkaverit ovat upeita ystäviä,
luotettavia ja uskollisia puurtajia. Palkan maksaja
tunnollinen ja itse TYÖNANTAJA, KUTSUJA ja VARJELIJA
kaikilla teilläni on pettämätön!

Entäs jäsenistö, seurakuntalaiset, työni tukijat? Olette puolestani rukoilevia, siunauksen
tuottajia ja kallisarvoisia ystäviä jokainen teistäkin. Jos luulet, että nyt se Sirpa yrittää mielistellä, niin erehdyt. Olen vilpittömän iloisena
jokaisen sanani takana. Kun ajattelen vielä
sitäkin, että lähellä eläkeikää, 60 täytettyään
saa osakseen vielä kaikkea kirjoittamaani,
olisiko syytä muuhun, kuin vilpittömään iloon
ja kiitollisuuteen.
Tämän parin kuukauden aikana olen ollut jo
monissa tilanteissa kanssasi kasvokkain, kuullut ja tullut kuulluksi. Jatketaan samaa luottamuksen ja yhdessä jakamisen linjaa. Se tuntuu hyvältä!

veljemme ja Vapahtajamme valmistanut avaimet käteen periaatteella aivan muuttovalmiiseen kuntoon. Kauppakirjat allekirjoitettiin ja
sinetöitiin kastehetkellämme. Upouudet muuttovaatteet olemme saaneet silloin, kun Jeesus
huusi kuolemansa hetkellä: ”Se on täytetty!”
Kaikki on anteeksi annettu, kaikki syntivelka
on maksettu. Olemme siis vapaat. Me saamme kaiken valmiina, siksi taivastoivo jo rinnassamme, lunastettuina kutsumme ystäviämme,
sukulaisiamme, naapureitamme yhteiseen
iloon jo nyt, kun on vielä armon aika.

”Siis riennä, ystävä, riemuiten, kun turvasi on
veri Jeesuksen. Saat kerran porteista Siionin
hääriemuun astua sinäkin.” SK 138:8

Paluu hengelliseen kotiin ilman ”hengen
haistelua”, ilman reunaehtoja, ystävien keskelle ja Taivaallisen
Isän kokonaan hoidettavaksi on ollut riemullista. Aabrahamista sanottiin: ”tietämättä
minne oli saapuva” ja
niin mekin voimme sanoa. Me emme tiedä,
mitä hyvä ja rakastava
Isämme on varannut
ELYlle tai meille henkilökohtaisesti tämän
ajan elämässä. Mutta
sen saamme kirkkaasti
uskoa, että meille on
varustettu ikuinen koti
taivaassa. Sen on
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Ulla Latomäki

Sirpa Keski-Antilan tehtävään
siunaaminen 27.3.2011
Aleksanterin kirkossa Tampereella

Sirpa Keski-Antila tule nyt tänne eteen siunattavaksi Evankelisen lähetysyhdistyksen aluesihteerin työhön.
Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen
uskomme.

*Uskontunnustus (Credo)
Minä uskon Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan,
ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan,
meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan,
nousi kolmantena päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan,
oikealla puolella

ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja
kuolleita,
ja Pyhään Henkeen,
pyhän, yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.
KEHOTUS
Jumala antakoon sinulle Sirpa armonsa, niin
että pysyt uskossa, jonka olet tunnustanut
yhdessä seurakunnan kanssa. ja palvelumieltä
kun lähdet evankeliumin asialle Pohjanmaan
aluesihteeriksi.
Kuvat Urpo Vuorenoja
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jo mones poloves, sukurakas ja suorapuheenen. Sitte moon kova tekemähän
tyätä. Ja sitte niin elyläänen jotta oikeen…”
Tälläinen on Sirpa, jokainen
joka Sirpan tuntee voi nuo
asiat Sirpasta alleviivata.
Kiitos Sirpa siitä, että olet
sitoutunut tähän työhön ja
kiitos tähänastisesta.

SIUNAAMINEN
Raamatun tekstit
1.Kor.13:1-3

Apostoli kirjoittaa: ”Vaikka minä
puhuisin ihmisten ja enkelien
kielellä, mutta minulta puuttuisi
rakkaus, olisin vain kumiseva
vaski tai helisevä symbaali.
Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki
salaisuudet ja kaiken tiedon ja
vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin
siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus,
en olisi mitään.
Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa,
mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.”
Puhe
Rakas Sirpa, olen tuntenut sinut jo muutamia
vuosia Pohjanmaan aluetiimin puuhanaisena.
Tuo 1.Kor.13:1-3 teksti sopii sinulle, sinä todella rakastat evankelista kansaa, evankelista
työtä ja olet siihen sitoutunut koko sydämestäsi, sillä rakkaudella minkä olet Jumalalta saanut. Olemme usein kuulleet kuinka sinä leviällä
pohjanmaan murtehella iloosesti otat vastahan
meidät niin kodissasi kuin erilaasis juhuliskin.
Sirpa itse haastattelussa kertoo, että ”oon syrämmeltäni 34 vuotta, Timon eukko ja kolomen mukulan äitee
Etelä-pohojanmaalta,
Ilimajoelta.
Perheeni
mukaan oon
kova selittämähän ja
alakaan aina
vähintään
Nooan arkista asti
sepustukseni. Moon
iloonen
evankelinen

Tämä rakkaus sinussa
evankelisiin ja evankeliumin levittämiseen lisääntyköön, Jumala sinua vahvistakoon ja voimistakoon uuden työsi ja tehtäväsi edessä.
Tämä on uusi virka, joten sinä saat tehdä
omat askeleesi ja luoda sen työnkuvan aivan
itsenäisesti. Me haluamme olla sinun rinnallasi
rohkaisemassa ja auttamassa sinua kaikin tavoin. Sinä et todellakaan ole yksin, vaan olemme koko Pohjanmaan aluetiiminä sinun työtäsi
tukemassa niin rukouksin kuin taloudellisestikin. Me olemme saaneet jo nähdä kuinka sinä
olet kerännyt Pohjanmaan alueen tapahtumat
pitkiksi listoiksi, olemme saaneet sinulta jäsenkirjeitä ja nähneet kuinka mielelläsi tapaat uusia ihmisiä ja kierrät evankeliumin asialla.
Tänään me haluamme olla siunaamassa sinua
tähän uuteen työhösi.
Sirpa polvistuu alttarin eteen

L. Siunatkoon sinua kolmiyhteinen Jumala, Isä
Poika ja Pyhä henki ja pyhittäköön sinut palvelemaan Kristuksen kirkkoa Evankelisessa Lähetysyhdistyksessä.
Sirpa nousee

L. Rakkaat kristityt. Tämä sisaremme Sirpa on
siunattu. Tukekaamme kaikin tavoin häntä hänen tehtävässään ja kantakaamme rukouksissamme häntä Jumalan eteen.
TYÖHÖN LÄHETTÄMINEN
Jeesus sanoo: ”Jos joku tahtoo olla minun pal-

velijani, seuratkoon minua. Lähde rauhassa ja
palvele Herraa ilolla.
Liturgi avustajat ja siunatut palaavat paikoilleen
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Pekka Kiviranta

Sukupolvien ketju
”Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan kerromme
tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt. Hän …käski meidän isiämme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevakin polvi ne tuntisi, jotta vastedes syntyvätkin
ne oppisivat ja kertoisivat omille lapsilleen”
Psalmi 78:4-6

Kerronnan aika
Tämä on jokaiselle kristitylle tuttu ja tärkeä asia.
Me haluaisimme välittää lapsillemme, lastenlapsille
ja aina tuleville polville ne uskon aarteet, jotka
meitä itseämme ovat kannattaneet elämän eri
vaiheissa.
Kaikki me myös kipuilemme tämän kanssa. Joudumme tunnustamaan, että uskon lahjaa ei ihminen voi toiselle antaa. Uskon syntyminen ja kasvaminen on aina Pyhän Hengen työ. Mutta tässä
työssä me haluamme olla mukana.
Siksi aina vanhemmat ovat kertoneet lapsilleen
Jumalan suurista teoista. Psalminkirjoittajalla ei
ollut kirjaa tai kirjakääröä, josta olisi voinut lukea.
Mutta hän oli istunut teltan edessä nuotion ääressä lukemattomia iltoja ja kuunnellut, kuinka vanhemmat ja isovanhemmat kertoivat mielenkiintoisia ja jännittäviä kertomuksia siitä, miten Jumala
oli kansaansa johdattanut ja ohjannut. Nyt oli hänen vuoronsa kertoa ja opastaa.
Tämän ajan haasteet
Kovin toisenlaisessa maailmassa me tänään elämme. Enää ei perhe istu joka ilta yhteisellä aterialla.
Jokaisella on omat menonsa ja kotona on lukemattomia välineitä kilpailemassa ajasta ja huomiosta. Ei tämän ajan vanhempien kasvatustehtävä
ainakaan helpompi ole. Liekö niin, että tämä aika
on ainakin länsimaissa kaikkein vaativin. Opettajia
ja kasvattajia on valtavan paljon. Lapsi ja nuori
joutuu kovin varhain suurten valintojen eteen.
Turvallinen lapsuus lyhenee, kun on kiire aikuisuuteen.
Viime vuodet ovat olleet kirkossa suuren avuttomuuden aikaa. Pyhäkoulu on monin paikoin menettänyt merkityksensä. Seurakunnan päiväkerhoissa käy vain hyvin pieni osa kastetuista lapsista. Iltarukous on harvojen lasten aarre. Rippikouluun tulevilla ei ole juurikaan mitään käsitystä
Raamatusta. Toki on perheitä ja lapsia, joiden ti12

Kuva Jari Hangassalo

lanne on toinen. Mutta tosiasia on, että valtaosa
kastetuista ei saa juuri lainkaan kasteopetusta,
vaikka Jeesus kasteen ja opetuksen liitti saumattomasti yhteen.
Ei mitään syytä antautua
Nyt on toiminnan aika. Meillä on vastuu lapsistamme. Jos me emme kerro lapsillemme ”Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt”, niin miten he voisivat elämänsä ahdingoissa
turvautua Jumalaan. Jos me emme kerro Jeesuksesta ja ristin sovituksesta, miten he voisivat epäonnistumistensa keskellä löytää armollisen Jumalan.
Tässä me tarvitsemme toinen toistamme. Yhdessä
me voimme paljon enemmän. Seurakunnan ja sen
armolahjojen moninaisuus avaa tietä eteenpäin.
Evankelinen lähetysyhdistys on kysellyt omaa
paikkaansa. Ovia on avautunut. Aarrearkku, Laula
kanssani, Kuninkaan lapset. Voisiko joku näistä olla yhtenä vastauksena? Tai vaikka kaikki. Tai vielä
ihan joku muu. Voisimmeko me Jeesukseen uskovina yhdistää voimiamme. Käsillä oleva haaste on
niin suuri ja tärkeä, että siinä tarvitaan kaikkia,
jotka jakavat yhteisen näyn.
Olisiko sinun tärkein tehtäväsi kutsua ystäviä yhteen ja yhdessä rukoilla Jumalaa, että Hän avaisi
eteemme oikeat näköalat? Tai jos sinulla on kirkas
näköala, kertoisit siitä, lähtisit liikkeelle. Jumalalle
on kaikki mahdollista. Hänen työssään me tahdomme palvella herkällä mielellä, jotta ymmärtäisimme, mikä Hänen tahtonsa on ja että saisimme
rohkeuden mennä eteenpäin Hänen tahtomallaan
tavalla.

Me tarvitsemme yhteistä pohdintaa
”Evankelinen usko tänään”–seminaari oli hyvä.
Vaikka aikataulu oli tiivis, mahtui siihen monia
hyviä keskusteluja ja pohdittuja puheenvuoroja.
Tässä lehdessä on tiivistelmät seminaarissa pidetyistä esitelmistä (alk. s. 14) ja kotisivuilla ne
löytyvät kokonaisina.
Tiivistelmiä tehdessäni luin jokaisen esitelmän
monta kertaa läpi ja iloitsin niistä. Syvällistä
pohdintaa ja uskon näky selkeänä. Siksi toivoisin, että moni voisi niihin paneutua ja vaikka
pienessä piirissä yhdessä pohtia niiden sisältöä. Sitä on eri tavoin syytä pohtia, millaisia
näköaloja nämä esitelmät avaavat, kun yhdessä mietimme ELYn tulevaisuutta.
*****
Seminaarin lähtökohtana oli kaksi kantavaa
periaatetta. Esitelmän pitäjiksi etsitään henkilöitä, jotka koulutuksensa ja tutkimustyönsä
pohjalta voivat tuoda annetusta aiheesta pohdittua tietoa ja näköaloja. Toisena lähtökohtana oli se, että tieto ei saa jäädä vain teologiselle ja tutkimuksen tasolle, vaan se pitää tuoda arjen keskelle, ELYn ja seurakunnan elämään. Siksi kommentoijiksi haluttiin evankelisia kristittyjä. (En käytä sanaa maallikko, koska nykyisin se usein viittaa asiantuntemattomuuteen. Siis henkilöitä, jotka eivät ole teolo-

gisesti koulutettuja eivätkä vihitty papeiksi). Yhtä
sairastumisen
vuoksi tapahtunutta vaihdosta lukuun ottamatta tämä toteutui. Ja minusta osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Teologian tohtorilla on oma annettavansa keskusteluun, mutta niin on myös
evankelisessa toiminnassa pitkään vaikuttaneella sairaanhoitajalla. Kummallakin on sama
evankelinen usko ja uskon sivistys, mutta osin
eri näköalat.
*****
Me tarvitsemme yhteistä keskustelua, kokemusten ja opitun jakamista. Kun olemme yhteisessä työssä, yhdessä on myös asioista puhuttava. Sen seminaari ja myös juhla taas
osoitti.
Seminaarin jatkosta ei ole olemassa mitään
valmista suunnitelmaa. Paljon on keskusteltu
maaliskuun lopun juhlan luonteesta. Yksi
ajatus on ollut, että tästä juhlasta muodostuisi ELYn jäsenten, ystävien ja tukijoiden
juhla. Juhlan yhteydessä olisi myös yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Samalla siihen voisi hyvin liittää seminaarin
ajankohtaisista aiheista. Evankelinen kesäjuhla olisi sitten selkeästi kaikille avoin juhla. Mutta tätä asiaa pitää yhdessä miettiä ja
antaa evästyksiä hallituksen jäsenille, jotta
voitaisiin tehdä oikeita ratkaisuja.
Pekka Kiviranta
Kuvat Juhani Kärkkäinen
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Ev. sem. 26.3.2011, TT Minna Valtonen

Uskoon kasvaminen - hengellinen herätys
Esitelmänsä alussa Valtonen toi esiin sen, että me elämme hyvin
moninaisen uskonnollisuuden keskellä.
"Ei ole itsestään selvää,
että keskustelukumppaneilla on sama käsitys
siitä, millaista usko ja

uskonnollisuus on."
"Usko ja hengellisyys eivät välttämättä nouse kristinuskon viitekehyksestä, luterilaisesta puhumattakaan."
Tämä todellisuus haastaa meitä "...yhtäältä pohtimaan keinoja tavoittaa kristinuskosta vieraantuneita ja toisaalta entistä syvällisemmin etsimään
sitä, mikä omassa luterilaisessa uskossamme on
olennaista ja elämään sitä todeksi."
Minna Valtonen avasi laajasti näköalaa siihen, mitä usko on. "Luterilaisuudessa elää vahvana korostus, että uskominen Jeesukseen on jumalallinen ihme, johon ihminen ei omilla teoillaan voi
myötävaikuttaa."
Sen jälkeen hän palautti mieleen uskon kolme
ulottuvuutta: Tieto, totena pitäminen ja luottamus.
"Voidakseen sitoutua kristilliseen uskoon ihmisen
tulee tietää sen keskeinen sisältö". "Miniminä voidaan pitää Vähän Katekismuksen sisältöä."
Totena pitäminen on sitä, että ihminen joutuu
evankeliumin välittämän tiedon alle ja tulee syvästi sen koskettamaksi. "Ihminen... luottaa, että
Kristus pystyy kaikkeen siihen, mihin ihmisen voimavarat ja viisaus eivät riitä."
"Usko on luottavaista elämistä evankeliumin lupausten varassa."
Usko ei kuitenkaan rakennu näiden varaan, vaan
siinä on kyse salatusta yhdistymisestä Kristuksen
kanssa. "Uskon keskuksena, synnyttäjänä ja syvimpänä sisältönä on sanassa ja sakramenteissa
todellisesti läsnä oleva Kristus."
Sen jälkeen Valtonen pohti sitä, voidaanko uskoon
kasvattaa. "Kristillisen kasvatuksen avulla voidaan
luoda ympäristö, jossa kirkon armonvälineissä vaikuttava Pyhä Henki toimii ja luo uskon."
"Lapsi tai nuori, joka on sanan ja sakramenttien
vaikutuspiirissä, on Kristuksen läsnäolon vaikutuspiirissä."
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"Kasteopetus ei voi olla uskoon kasvattamista
vaan pikemminkin uskoon kasvattamisen mahdollistamista."
Samalla Valtonen korosti voimakkaasti rakkauden
ja huolenpidon merkitystä ja viittasi Saara Kinnusen lausumaan: "Lapselle ei voi opettaa mitään
niin kauan kuin hänen sydämensä on onneton."
Hengellisestä herätyksestä puhuessaan Minna Valtonen viittasi kaikkeen siihen, mitä Jumala jo kasteessa on antanut. Mutta nosti kuitenkin esiin herätyksen välttämättömyyden.
"Se on tärkeä sellaiselle ihmiselle, joka ei ole voinut kasvaa kristinuskon vaikutuspiirissä. Mutta se
on tärkeä myös ihmiselle, joka on kastettu, kristillisesti kasvatettu, mutta joka ei kenties vielä ole
tarttunut kaikkeen siihen, mitä kaste ja Jumalan
sana hänelle lupaavat."
Valtosen omassa tutkimuksessa tuli esiin voimakkaasti rippikoulun merkitys.
"Tänään rippikoulu voi merkitä nuorelle hengellisen heräämisen paikkaa."
Lopuksi Valtonen kuvasi uskoa ja uskossa kasvamista kaavakuvalla, jossa on kolme sisäkkäistä
ympyrää. Sisin ympyrä kuvaa persoonallista uskoa. Siihen sisältyy se tieto ja kokemus, joka ihmisellä on omasta suhteestaan Jumalaan. Seuraava ympyrä kuvaa yhteisöllistä uskoa, sitä, mikä
merkitys kristillisellä yhteisöllä on yksilölle, mihin
yhteisöön hän kuuluu. Uloin ympyrä kuvaa asenteita, arvoja ja elämän tarkoituksen pohdintaa,
kaikkea sitä, miten usko ja uskonnollisen yhteisön
vaikutus ilmenee suhteessa ympäröivään todellisuuteen.
"Ihmisen spiritualiteetilla on erilaisia painotuksia.
Jollakin suurimman tilan saa ytimessä oleva persoonallinen usko, rukous ja hartauden harjoittaminen. Toisella painottuu osallistuminen kristillisen
yhteisön toimintaan, kotiseurakunnassa tai herätysliikkeessä. Kolmannella suurimman tilan saa
ehkä toiminta epäoikeudenmukaisuuden torjumiseksi ja kärsimyksen lievittämiseksi."
Omaan tutkimukseensa viitaten Minna Valtonen
toi esiin sen, kuinka suuri merkitys on sillä, miten
yhteys seurakuntaan rakentuu.
"Ne opiskelijat, jotka olivat löytäneet seurakuntayhteyden, säilyttivät varmimmin suuntautumisensa kirkon työhön. Usko rakentui seurakuntayhteydessä."

Ev. sem. 26.3.2011, TT Ari Hukari

Opillinen lujuus - rakkaudellinen
hyväksyminen
Ari Hukari totesi varsinaisen mielenkiintonsa kohdistuneen siihen, millaiseen uskonyhteisöön ihmiset yleensä ja hän itse haluaisi kuulua. "Itse viihdyn sellaisessa hengellisessä ilmapiirissä, missä kenenkään uskoa ei mitata eikä toisten uskoa arvostella. Armo olisi niin avara, että se sulkisi piiriinsä
niin vahvat kuin heikotkin, uskon löytäneen ja uskossaan epäilevät."
Esitelmänsä alussa myös Hukari kuvasi aikamme
hengellisen etsinnän luonteen muuttumista. Enää
ei tukeuduta samassa määrin auktoriteetteihin.
"Ulkoisen tilalle on syntynyt sisäinen auktoriteetti.
Ihminen päättää vakaumuksistaan oman sisäisen
kokemuksensa pohjalta. Tämä on johtanut opillisuuden ja tunnustuksellisuuden vierastamiseen."
"Yhä useammat kristityt ajattelevat Raamatun olevan monimerkityksinen ja moniselitteinen."
Samalla suuret kysymykset ovat muuttuneet. Nyt
kysytään, miten voisin elää onnellista elämää ja
mikä on minun arvoni ihmisenä. Ihminen haluaa
olla hyväksytty ja arvostettu.
"Hengellisen liikkeen voima on siinä, kuinka rakkaudellisesti se pystyy sulkemaan piiriinsä ne, jotka rakkautta kaipaavat."
Esityksessään Ari Hukari kertasi evankelisen liikkeen peruskorostukset. "Pelastus on kokonaan
Jumalan tekoa. Jumala julistaa ihmisen itselleen
kelpaavaksi ilman tämän myötävaikutusta. Ihminen ei voi lisätä mitään Kristuksen tekoon. On sanottu jyrkkä ei ihmistekoiselle vanhurskaudelle."
"Alusta asti on korostettu sakramenttien, erityisesti
kasteen merkitystä. Jumalan armo lahjoitetaan niiden välityksellä. Kaste riittää."
"Kristuksen lunastusteko on riittävä ja kattava. Se,
mitä Kristus on Golgatalla ja ylösnousemalla ansainnut, on kaikki, mitä pelastukseen tarvitaan."
"Neljäs korostus on ollut Jumalan sanan sakramenttiluonne. Jumalan sana synnyttää uskoa ja
luottamusta."
Hukarin mukaan luterilaisen tunnustuksen korostus
rakentui näihin neljään perusfundamenttiin. Myöhemmin tunnustuksellisuus on evankelisessa liikkeessä saanut toisenlaisia piirteitä. Se on Hukarista
tuntunut vieraalta.
Eteenpäin katsoessaan Hukari sanoi, että uskon
luovuttamattomat ydinkohdat ovat juuri ne samat:
"Vanhurskauttaminen yksin armosta, yksin uskosta

Kristuksen tähden,
raikas kasteen armolahjan riittävyyden korostus ja häpeilemätön Kristuskeskeisyys. Raamatun tulkinnassa ja
Jumalan sanan ymmärtämisessä palaisimme juurillemme
Lutherin tapaan nähdä kaikki pyhissä kirjoituksissa
Kristuksen ja uskonvanhurskauttamisen valossa ja
läpi."
Mutta Hukari pohti myös sitä, mikä uskossa puhuttelee tämän ajan ihmistä?
Hänen mukaansa "ristinteologia" kertoo siitä, kuinka Jumala kätkeytyy vastakohtaansa, ilmaisee itsensä kärsimyksen ja pahan läpi. Jumala liittyy
inhimilliseen ja Jeesus tyhjentää itsensä ja tulee
ihmiseksi.
"Tämä liittyy aikamme ihmisen arkiseen kokemukseen. Traagisen pirstoutuneisuuden keskellä jaamme kokemuksen siitä, että uskonyhteisönä liitymme ihmisen elämän paradoksaalisuuteen ja ristinteologiaan: Kristus itse jakaa kanssamme koko
inhimillisen ahdistuksen."
Ari Hukari korosti sitä, että oppi ja elämä eivät ole
erillisiä tai vastakkaisia. "Se, miten uskot, näkyy
siinä, miten elät. Lujuus uskonopin ytimessä säteilee vakautena vaelluksessa, ja sen hedelmänä olisi
rakkauden ja armollisuuden täyttämä elämäntapa."
Tämän tulisi näkyä myös siinä, miten kohtaamme
aikamme suurimman vamman, yksinäisyyden.
"Nykyihminen kokee, ettei hän kuulu mihinkään.
Hän ajattelee, ettei häntä hyväksytä ja rakasteta
sellaisena kuin hän on."
Haasteena ELYlle Hukari loi hahmotelman hengellisestä kodista, jossa
− kaikki olisivat hyväksyttyjä,
− tunnistaisimme opin ytimen yhteiseksi,
− haluaisimme osallistua samaan tehtävään,
− tärkeintä olisi toisten rakkaudellinen
palveleminen,
− olisi kodin tunto ja
− jokainen voisi kokea olevansa hyväksytty
kokonaisena
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Ev. sem. 26.3.2011, pastori Teemu Kakkuri

Hedbergin usko ja hedbergiläisen usko
Teemu Kakkuri avasi näköalan Hedbergin uskoon kysymällä, ovatko tämän ajan hedbergiläiset vääristäneet Hedbergin uskon? Erityisesti
hän viittasi niihin väittelyihin, joita käytiin 1940luvun lopussa, kun professori Tiililä hyökkäsi
voimakkaasti evankelista liikettä vastaan.
Erityisesti kolmeen asiaan Kakkuri kiinnitti huomion: lain ja evankeliumin julistamisen suhteeseen, pyhän kasteen korostukseen ja oppiin koko maailman autuudesta.
"Hedberg oli 31-vuotias, kun hän kirjoitti kirjan:
Uskonoppi autuuteen. Sillä hän raivasi itsensä
ulos ankarasta pietismistä."
Pietismi oli korostanut, että ihminen ei saa uskoa ennen kuin Pyhä Henki antaa siihen luvan,
ennen kuin lain julistus on tuonut synnin tunnon. Mutta Hedbergin kysymys oli, koska synnin
tunto oli riittävä, jolloin voi julistaa evankeliumin.
Hedberg nousi tätä ajatusta vastaan. Ihminen
saa nyt heti uskoa syntinsä anteeksiannetuiksi
ja itsensä autuaaksi, koska lupa siihen löytyy
Raamatussa olevista lukuisista kehotuksista.
Hedbergiläisillä pyhä kaste on ollut uskon ja julistuksen erityinen tuntomerkki. Mutta Kakkurin
mukaan vielä enemmän se on Hedbergillä.
Hedbergin opetuksessa nousee esiin kolme
tasoa:
"Pinnallisin on sakramentteihin liittyvä kiistely
uudelleen kastajien kanssa: lapsikaste vai uskovien kaste."
"Syvempi taso on kasteen lahja kristitylle. Miten
voi jokapäiväisessä uskossa palata omaan

kasteeseensa.
Kaste ei ole
vain yhden
kerran tapahtunut, vaan se
kattaa koko
elämän."
"Sitten on vielä kasteen
merkitys koko
kirkolle.
Sakramenteissa rakentuu Kristuksen kirkko.
Kasteessa tullaan Jumalan lapseksi ja kirkon
jäseneksi. Kastettaessa Kristuksen kirkko
vahvistuu taas yhdellä uudella jäsenellä."
Kolmas hedbergiläiseen uskoon keskeisesti liittyvä on oppi koko maailman autuudesta.
"Oppi koko maailman autuudesta on usein merkinnyt rajalinjaa muuhun herätyskristillisyyteen.
Hedbergiläisen uskon peruspiirteisiin se eittämättä kuuluu".
Hedbergin omiin kirjoituksiin viitaten Kakkuri totesikin, että tämän opin juuret ovat Hedbergin
omissa opetuksissa.
Teemu Kakkuri painottikin voimakkaasti, että
Hedbergin omia kirjoituksia lukiessa uskon korostukset tuntuvat kovin tutuilta.
"Hedberg on raivannut ladun umpihankeen ja
sitä latua pitkin hedbergiläiset ovat tulleet
perässä."

”Evankelinen usko tänään”
Teologinen seminaari pidettiin lauantaina
26.3.2011 Tampereella
Järj. Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta

Tiivistelmät TT Minna Valtosen, TT Ari Hukarin ja
pastori Teemu Kakkurin esitelmistä laati Pekka
Kiviranta.
Kuva vt
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Haastatteluja ELYn 3v-juhlilta 27.3.2011
Haastattelijana Helena Ylikotila,
kuvat Juhani Kärkkäinen

Raija Koski Kannuksesta ja Mika Viitanen
Hyvinkäältä
- Mika kertoo olevansa neljännen polven evankelinen.
Hän on alusta asti ollut ELYn toiminnassa mukana, mm.
Hyvinkään kesäjuhlia aktiivisesti järjestämässä. Mika
iloitsee, että on löytänyt hengellisen kodin, jonka toimintaan voi osallistua.
- Raija sanoo tulleensa Mikan mukana ELYn toimintaan.
Raija naurahtaa, että hän on kotoisin Himangan Hillilästä
ja siellähän ei olekaan muita kuin evankelisia. Raijaa
ihmetytti Mikan innostus, kun tämä kuuli, että Himangan
Hillilässä on vielä toiminnassa oleva rukoushuone.
- Sehän on muinaisaarre ja minun piti ehdottomasti
saada käydä siellä ja valokuvata rakennusta, Mika
puolustelee.

Hannu ja Raija Näkki Haminasta
Hannu Näkki kertoo, että on imenyt evankelisuuden
pisarat jo äidinmaidossa. Hän on ainakin kolmannen
polven evankelinen. Näkki sanoo, että ELYn perustaminen oli hänelle sydämenasia. Hänellä oli kova huoli
kuinka iloinen evankelisuus säilyy kirkossamme ja
seurakunnissamme. Ilmajoen juhlilla sydän iloitsi ja
avarat evankeliset tuulet puhalsivat. Molemmat Näkit
ovat iloissaan, että heidän poikansa ovat löytäneet
ELYstä uuden hengellisen kodin.

Mirva ja Pauli Vallittu Kuusjoelta
Tulivat Kuusjoelta Paulin omistamalla tilataksilla.
Kyydissä oli muitakin evankelisia Salon seudulta.
Pauli ja Mirva ovat iloisia kristittyjä, jotka eivät halua
karsinoitua tiettyyn hengelliseen muottiin. Ovat olleet
mukana Tampereella ja Hyvinkäällä ELYn juhlissa.
Nytkin tulivat hyville juhlille evankeliumia kuuntelemaan. Tyytyväisyys ja iloisuus loistaa heidän
kasvoillaan.
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Railin nurkka

Pääsiäinen ja lapset

Kuva Juhani Kärkkäinen

Mietin joskus maaliskuussa tähän lehteen pääsiäisen ajan
teemaa ja sitä kuinka Venäjällä iloisesti pääsiäisenä tervehditään kohdattaessa: ”Kristos vas kress”! - Kristus on ylösnoussut! Olin onnellinen tuosta tervehdyksestä. Vertasin kyseistä tervehdystä vastaavan ajankohdan Suomen tapoihin ja
tervehdyksiin. - Samassa eräs ystäväni soitti ja oli aivan ihmeissään, kuinka kaikki venäläiset eivät tiedä, mitä tapahtui
Getsemanen puutarhassa, vaikka tervehtivätkin pääsiäisenä
”Kristos vas kress”!

Siispä tämä kyseinen soitto vahvisti pohdintaani
siitä, kuinka jo lapsille tulisi koko pääsiäisajan sanoma kertoa, ja kuinka varhain mitäkin kohtaa tulisi painottaa, jotta syntyisi totuudellinen, mutta
turvallinen kokonaisuus. – Kokonaisuus, mikä kestäisi myöhemminkin elämässä täydentyvää tietoa. – Kokonaisuus, mikä tulisi voimavaraksi ja pilariksi elämän peruskysymysten äärellä. - Usko
kun ei näytä todellakaan nykyään olevan ”joka
miehen” – eikä naisenkaan. Yhä lisääntyvässä
määrin maassammekin kasvaa niiden ihmisten
joukko, jolle pääsiäinen merkitsee vain pidennettyä viikonloppua, - ei siis ainakaan kristikunnan
suurinta juhlaa!

Ajatellaanpa tässä tilanteessa lapsen pääsiäistä ja
mitä he meiltä aikuisilta saavat aikuisuuttaan varten? Pääsiäiseen on liittynyt ja nykyäänkin niin
päiväkodeissa, kouluissa ja kotonakin liittyy sellaisia painotuksia, mitkä ovat mielestäni kaukana
kristillisestä symboliikasta ja totuudesta. Esimerkkeinä mainitsen trullit, noita-akat, pääsiäiskokot
jne. Mitä niiden kautta saamme tietää varsinaisesta pääsiäisen sanomasta? Voisinpa jatkaa vielä
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pohdintaani ja todeta, että niinkin suloiset asiat
kuin puput, tiput, munat, mämmi jne. ovat myös
aika hyödyttömiä kristillisen pääsiäissanoman kannalta ilman niihin ”palleroisiin”, pöperöihin, makuihin ja maistiaisiin liittyvää kristillistä opetusta! Nämä asiat ja esineet näkyvinä, suloisina, lasta viehättävinä asioina kyllä tiedetään jo leikki-ikäisestä
lapsesta lähtien. Ne osataan liittää pääsiäiseen,
mutta niistä taitavat hyötyä eniten ne markkinavoimat, jotka vähiten välittävät itse pääsiäisen sanomasta! Tämä voi olla karrikoivaa pohdintaa,
mutta joka tapauksessa, olisiko korkea aika herätä
tarjoamaan lähellämme olevalle lapselle pääsiäisajan tapahtumista ”koko paketti”?
Kuinka sitten me kristityiksi itseämme nimittävät
ratkaisemme ja kilpailemme lastemme maailmasta
kaiken edellä kertomani keskellä? Kun itse hahmotamme koko hiljaisen viikon ja pääsiäisen sanoman, niin keinoja ko. sanoman tuomisesta lapselle
löydämme. Esimerkiksi nuo edellä mainitut pääsiäismunat voivat mainiosti toimia pääsiäisen ajan
tapahtumista kerrottaessa. Otetaan talteen vaikka
tyhjät Kinder-munien ”sisäkapselit” tai muut sopivat askarrellut munaa muistuttavat kuoret, rasiat
jne. ja täytetään ne kristillistä symboliikkaa sisältävillä esineillä palmusunnuntaista – pääsiäiseen.
Sitten avataan ne yksitellen ja kerrotaan pääsiäisajan raamatuntapahtumista ja pohditaan yhdessä
lapsen/lasten kanssa, mistä tämä tai tuo pieni kätketty esine meitä muistuttaa ja mistä asiasta se
kertoo. - Tai tehdään itse esimerkiksi palapeli, jonka aihe koostuu pääsiäisviikon tapahtumista jne.
Voimme myös kotona lasten kanssa yhdessä tehdä ”matkan” Jerusalemiin, Getsemanen puutarhaan, Golgatalle ja haudalle nukkien, nukkeasetelmien, tuoksujen, erilaisten värillisten kankaiden
tai/ja musiikin avulla. Pääsiäisilon kokemista toki

voimme sitten vauhdittaa makujenkin kautta. Kuuluuhan yleensäkin kaikkiin juhliin omat erityisherkkunsa. Lapsi saa käydä siten läpi omakohtaisesti
tuon viikon eri tunneskaalat ja tapahtumat turvallisesti, mutta mieliin painuvasti.
– Kun nyt (maaliskuussa) jo näytin lapsenlapsellemme Skype-kameran kautta palmusunnuntain
karheakarvaista aasia, se herätti selvää kiinnostusta ja antoi vauhtia aasia koskeviin keskusteluihimme. Lapsenlapsemme kertoi kuin suurta uutista siitä, kuinka hänkin on ratsastanut ihan oikealla aasilla! – Ja olihan se mummistakin tosi mahtava
juttu ja uutinen! – Mutta, mutta…
Lapsen äänessä sain lisäksi kuulla lämmintä innostumista, kun hän tiesi kaikkien lelujen olevan tallella ja paikoillaan. Hän totesikin tyytyväisenä: - ”No,
se on hyvä!” Lapsi odottaa mummilaan tuloa ja
vastaan tulevaa aasia jne. - Tädin ja setien Israelista ostamat, öljypuinen aasi, kamelit jne. ovat
toki tulleet jo aiemmin tutuiksi. Noita eläimiä on
osattu liittää raamatun-kertomuskirjojen kuvienkin
avulla Israeliin ja Raamatun ajan henkilöiden elämään. Aasilla ratsastaminen luonnollisesti tuli omakohtaiseksi oman ratsastuskokemuksen myötä eli
asia muuttui vielä aiempaa selvemmin teoriasta
käytäntöön. Uutta pohdittavaa, tunnusteltavaa,
mietittävää Raamatun ajan eläimien, - erityisesti
nyt aasin kautta riittää. Mummilankin Jeesus-nukke
ja aasi odottavat jo palmun juuressa, - kunnes
”Jeesus tarvitsee sitä”.
Kun pääsiäisen seutuvilla käyn läpi koko suuren
pääsiäisajan kertomuksen, eläen todeksi sen osatapahtumat yhdessä lapsen kanssa ja lapsen

tasolle vietynä,
voin elää toivossa! Ensiksikin toivon hiljaa mielessäni,
että aikuisena
ei lapsenlapseni tarvitsisi ihmetellä tietämättömänä,
mitä merkittävää tapahtui
palmusunnuntaina, kiirastorstaina jossain yläsalissa,
Getsemanessa,
pitkänäperjantaina, hiljaisena
lauantaina ja
pääsiäisenä.
- Toivon, että lapsenlapsemme aikuisena muistaa,
että Jeesus nautti omien opetuslastensa kanssa
kiirastorstai-iltana pääsiäisaterian. Toivon mukaan
lapsi myös silloin sydämessään uskoo, että hänkin
saa turvallisesti polvistua Pyhälle Ehtoolliselle yhdessä toisten kanssa. Lisäksi hän muistaa, että
Jeesus rukoili Getsemanessa ja kuoli ristillä hänenkin puolestaan. Hän tietää ja uskoo myös, että Jumala herätti oman Poikansa kuolleista. Siis Jeesus
Kristus elää ikuisesti. Mekin saamme elää. - Hän
rukoilee yhä omiensa puolesta. Mekin saamme rukoilla myös lastenlastemme ja kaikkien pelastusta
kaipaavien puolesta.
Tietenkin, jos ja kun tiedämme ja uskomme Jeesuksen
kärsimyshistorian kaikki vaiheet, voimme aidoimmin
lastemme ja lastenlastemme
kanssa yhdessä yhtyä mm.
venäläisten käyttämään tuttuun pääsiäistervehdykseen:
”Kristus on ylösnoussut! Totisesti, Hän on ylösnoussut”!
Hyvät ystävät, eletään todeksi pääsiäisaikaa yhdessä
lasten kanssa uskossa, toivossa ja rakkaudessa!

Raili
Kirjoituksen kuvat Raili
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ELYn lähetyskohteet tutuiksi

Angola
Angola pähkinänkuoressa
• Angola itsenäistyi 1975
• Väkiluku 16,9 miljoonaa
• Odotettavissa oleva elinikä 41,7 vuotta
• Paikallisia uskontoja 47%, roomalaiskatolilaisia
38%, protestantteja 15%
• Lukutaitoisia aikuisista n. 42%
• Hiv-tartunnan saaneita 3,7% kaikista 15-49v
• Bruttokansantulo 1 410 dollaria asukasta
kohden
Kolme vuotta sitten vastasyntynyt Evankelinen
Lähetysyhdistys suuntautui tarmokkaasti tukemaan lähetystyötä kaukana Afrikassa. Oli päätetty, että ainakin ensiksi luonteva lähetystyön kanava olisi Suomen Lähetysseuran kautta - olihan
evankelisella kansalla paljon yhteistä historiaa
Lähetysseuran kanssa. Niin lähetyskohteeksi tuli
suomalaisille tutun Namibian pohjoisnaapurina
sijaitseva Angola.
Pian ELYn lähetysrakkauden tuloksena oli kerätty
varat Angolan luterilaisen kirkon toimitilaa varten
Xangongossa. Sen jälkeen avustettiin muutamaa
pienempää kohdetta kirkon toivomuksen mukaisesti.

Angola
Namibia

Angolan ev.lut.kirkko
• Jäseniä n. 40 000
• Seurakuntia 44, eniten etelässä
• Kirkko osallistuu liki 30-vuotisen sisällissodan
jälkeen maan jälleenrakentamiseen mm. koulutuksen ja terveydenhuollon hankkeissa
• Pappien ja evankelistojen koulutus tapahtuu
raamattukoulussa ja teologisessa seminaarissa.
• Tavoittavaan työhön koulutetaan lähetystyöntekijöitä
• Kirkko on aktiivinen, vaikka talous on heikko;
useimmat työntekijät eivät saa palkkaa.
• ELY osallistuu Suomen Lähetysseuran kautta
Angolan luterilaisen kirkon työn tukemiseen 10
000 eurolla. Mahdollisesti
tavoitteen yli menevä osa
käytetään pääsihteeri Mario Velhon opintojen tukemiseen Brasiliassa.
Luterilaista historiaa
140 vuotta
Vierailija saapuu Angolaan
yleensä Namibiasta lentäen Lubangoon, jossa on
kirkon päätoimisto, tai jos
tarjoutuu autokyyti, maata
voi lähestyä hitaammin ja
tutustua matkan varrella
suomalaisen lähetyshistorian alkuvaiheisiin PohjoisNamibiassa entisen Ambo-
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Seurakuntalaisia jumalanpalveluksen jälkeen Lubangossa. Kuva Annikki Erelä

maan alueella. Sinne
Lähetysseura lähetti
ensimmäiset lähetystyöntekijät 1860-luvun
lopulla. Martti Rautasen (1845−1926) työstä kertova museo eli
kirkko, koti ja vanha
hautausmaa pysähdyttävät miettimään varhaisen lähetystyön uskomattomia vaikeuksia
ja myös suuria saavutuksia. Museossa silmiin osuu evankeliselle
väelle tutun Pietari
Kurvisen (1842–1925)
kirjoittama ensimmäinen ndongankielinen
kirja (1876). Lähistöllä
sijaitseva Oniipan lähetysasema on Pietari
Kurvisen perustama. Vaikka ensimmäiset talot ovat
tuhoutuneet, säilyneiden rakennusten paksut saviseinät kertovat vanhasta rakennustavasta, jota nykykielellä voisi sanoa ekologiseksi.
Luterilainen kirkko on tullut Angolaan ensin saksalaisten lähetystyöntekijöiden tuomana 1871-1915
ja myöhemmin levinnyt Namibiasta paikallisten ihmisten mukana. Kunpa evankeliumi leviäisi samalla tavalla meidänkin matkoillamme! Namibian puolelta muutaman tunnin ajomatkan päässä Angolassa on Shangalalan lähetysasema. Perinteiseen
tapaan siellä on kirkko, sairaala, koulu, raamattukoulu sekä asuntoja. Kirkon työntekijät koulutetaan pääosin siellä. ELYn tukema Xangongon työkeskus Shangalalan lähistöllä toimii pastorin asuntona ja toimistona, sekä tarjoaa yöpymispaikan
matkailijoille. Matkustaminen vie aikaa. Tiet ovat
huonossa kunnossa, ja usein autoihin tulee ongelmia.
Lähetystyötä tekevä kirkko
Luterilaisen kirkon keskustoimisto on Lubangossa.
Suuri Portugalin vallan aikana pystytetty Kristuspatsas korkealla kukkulalla toivottaa kaupunkiin
saapujat tervetulleeksi. Lubangossa asuva ELYn
nimikkolähetti, Kristiina Erelä, toimii suomalaisten
vierailijoiden tulkkina. Useimmat kirkon työntekijät
puhuvat vain portugalia. Toimiston tilat kuvaavat
kirkon työtä: on kokoustiloja, johtajien huoneet,
tiedotustoimisto, hanketoimisto, kirjakauppa jne.
Pitkän sodan jälkeen maan avauduttua ulospäin
kirkko kohtaa uusia mahdollisuuksia ja vaikeitakin

Pääsihteeri Mario Velho kotioloissa. Kuva Annikki Erelä

haasteita. Lähetysjärjestön apu ja tuki on tarpeen.
Kirkon tekemä hengellinen työ vaatii sitkeyttä ja
kutsumusta, ja siitä saa vain pienen korvauksen tai
ei sitäkään. Lisäksi monet seurakunnat ovat vaikeiden yhteyksien päässä. Työtä tehdään kuitenkin
iloiten.
Kirkon pääsihteeri Mario Velho kertoo, että sodan
loputtua, kun päästiin liikkumaan laajemmalti
maassa, oltiin yllättyneitä siitä, miten suuri tarve
oli viedä evankeliumia syrjäseuduille. Ihmiset eivät
olleet kuulleet Raamatun Jumalasta. Kun sotaa
paossa olleet palasivat kotiseuduilleen, he pyysivät
paikkakunnalle kirkon toimintaa ja lähetystyöntekijöitä. Siihen tarpeeseen kirkko kouluttaa edelleen
nuoria miehiä ja naisia Shangalalan raamattukoulussa. Opiskelu on lähinnä Raamatun opiskelua.
Meitä suomalaisia paikallisen kirkon lähetystyö
omassa maassaan kiinnostaa, koska me olemme
tottuneet ajattelemaan, että lähetystyö on ulkomailla tapahtuvaa evankeliumin levittämistä.
Jalkapatikassa vaikka 50 km
Kirkon hankekoordinaattori Justina Nghilime, on
eräs lähetystyöhön osallistunut nuori angolalainen
nainen. Hän ei tosin ole käynyt lähetystyöntekijäkurssia. Sen sijaan hän olisi halunnut papiksi. Hän
oli silloin, v. 2001, 25-vuotias, mutta rovastikunnan
pastori oli sanonut hänelle, että hän on vielä lapsi,
eikä suositellut häntä pappiskussille. Silloin Justina
löysi Raamattukoulun, joka on Namibiassa, Windhoekissa. Raamattukurssi kesti vuoden ja on tunnustustenvälinen. Nykyään Justina työskentelee
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kirkon toimistossa Kristiinan paikallisena työtoverina. Kristiinan kautta sain mahdollisuuden
haastatella Justinaa,
joka kertoo:

”Nimeni on Justina
Ndeshihafela Nghilime.
Olen IELAn hankekoordinaattori. En ole käynyt työhöni liittyen mitään kurssia, mutta
olen oppinut Kristiinan
avustuksella. Olen ollut
lähetystyöntekijänä
2002-2005 Cunenen
maakunnassa Ombadjassa, maaseudulla, 80
km Shangalalasta.
Työskentelin yksin ja
Kristiina Erelä ja Justina Nghilime kirkon toimistossa Lubangossa. Kuva Alexandra Silva
ilman palkkaa, vapaaKontaktin saaminen ihmisiin oli vaikeaa, koska
ehtoisena. Shangalalan seurakunnasta sain 600
jotkut puhuivat vain omaa kieltään, humbea,
Nadia (n. 60,5 euroa) vuodessa, mutta pariin
jota minä taas en puhunut. Kuitenkin pian opin
vuoteen en saanut mitään.
sitä. Kuljin jalkaisin jopa 50 km päähän tavoittaakseni kaikki ja välistä viivyin paikkakunnalla viikkoja. Matkat venyivät pitkiksi
myös siksi, että joskus sillat olivat rikki ja
jouduin kiertämään kaukaa.
Tavoitin 6-vuotiaita ja nuorempia, mutta
myös vanhempia ihmisiä. Työni oli kasteja konfirmaatio-opetusta, opetin myös lauluja, lukemista, kirjoittamista jne. Ensin kyläläisten opettaminen ja heidän tapojensa
mukaan eläminen oli vaikeaa, koska he eivät edes tienneet, että kädet tulisi pestä,
kun käydään syömään (Huom. Afrikassa
syödään käsin). Kuitenkin sain iloita siitä,
että he oppivat nopeasti, ovat ystävällisiä
ja hymyilevät, kun heitä opetetaan. Iloitsin
suuresti, kun vuoden kuluttua 300 ihmistä
kastettiin. Nyt he laulavat ja lukevat
Jumalan Sanaa.”

Annikki Erelä

Cristo Rei -patsas siunaa Lubangon kaupunkia.
Kuva Annikki Erelä.
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Siivet
Laulamme mielellämme: ”Mua siipeis suojaan kätke, oi Jeesus Herrani.” Joku vitsaili,
ettei hän tiennytkään, että Jeesuksella oli
siivet. Yhdessä pohdiskelimme, että kielikuva tulee varmaan siitä, kun Vapahtajamme kertoo halunneensa koota Jerusalemin asukkaat niin kuin kanaemo poikasensa siipiensä suojaan.

Sitten mietimme, miksi puhutaan Jumalan
siivistä. ”Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä
olet turvassa niiden alla” (Ps. 91:4). Koko
psalmi on mahtavaa kuvausta Jumalan
suojeluksesta mitä erilaisimpien pelkojen
keskellä. Lue sitä mietiskellen.
Kaikkien katastrofien keskellä ei ole helppoa
uskoa Jumalan suojelukseen. Kärsivä ja
ahdistunut ei koe eikä näe suojelevaa siipeä.
Olen joissakin elämäni ahdistavissa umpikujissa ajatellut, ettei Jumala näe eikä välitä.
Eräs tällainen masentava tilanne kohtasi
minua asuessani Lähi-idässä. Olin autiomaassa retkellä. Mieltäni painoi raskaana työn
kuorma ja koin suurta voimattomuutta.
Katselin edessä kohoavia vuoria. Vuoren
rinnettä lähellä kaarteli kotka. Se oli siivet
levällään täysin liikkumatta. Se kohosi koko
ajan ylöspäin kuuman ilmanvirran mukana.
Mieleeni palautui Jesajan kirjan kohta ”he
kohoavat siivilleen kuin kotkat”. Mistä siinä
kohdassa oikeastaan puhutaankaan?
”Miksi valitat, Jaakob, Israel, miksi puhut
näin: Ei ole Herra nähnyt elämäni taivalta,
minun asiastani ei Jumala välitä. Etkö jo ole
oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän
väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen

viisautensa. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa
heikolle voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät, nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat,
mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat
uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin
kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy.” (Jes. 40: 27 – 31)
Oivalsin, että tämä puhuu juuri minusta.
Väsymiseni johtui omasta yrityksestäni, omavoimaisuudesta ja itseriittoisuudesta. Koetin
kovasti suorittaa, pärjätä ja päteä.
Uupumiseni johtui siitä, etten osannut levätä.
Ajattelin, että täytyy olla olemassa sellainen
tapa elää Jumalan lapsena ja tehdä työtä,
joka on yhtä levollista kuin siipiensä kantovoimaan luottavan kotkan kaartelu. Jos vain
levittäisi siipensä ja luottaisi, että armon
tuulen virtaus nostaisi minua ylöspäin.
Vieläkin opettelen lepäämään armon varassa.
Yhä ihmettelen sitä, että minua kannetaan,
kannatellaan. Kiitos Vapahtaja, että saan olla
kokonaan Sinun varassasi.
Ari Hukari
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Matti Aho, sairaalapappi

Ylösnoussut antaa toivon
Jumala lähetti Poikansa maailmaan, ettei yksikään,
joka Häneen uskoo, joutuisi kadotukseen. Sen hän
teki rakkaudesta. Näin rakkaus synnyttää uskon ja
antaa samalla toivon. Usko, toivo ja rakkaus!
Rakkaus on niistä suurin - ja se pysyy yhdessä
uskon ja toivon kanssa. ”Vaikka minulla olisi kaikki
usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta
puuttuisi rakkaus, en olisi mitään” (1. Kor. 13)
Kuva Juhani Kärkkäinen

Monesti ajatellaan, että toivottomuutta synnyttävät uskon vähäisyys tai elämän vastoinkäymiset, mutta kuoleva tai sairas, sureva tai
yksinäinen voi tuntea elämässään toivon, jos
häntä rakastetaan. Rakkauden periaatteelliseen olemassaoloon uskominen ei riitä. Jonkun pitää tuoda se lähelle, läsnä olevaksi niin,
että ihminen voi kokea olevansa rakastettu.

”Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut.” (Jaak. 2:17)

Kuva Upi
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Jokaisella ihmisellä on kokemuksia rakkaudesta. Erilaisissa tilanteissa voi pieneltäkin näyttävä asia tai tapahtuma synnyttää suuria tunteita. Rakkauden - tai rakkaudettomuuden kokeminen voi olla mitä merkittävintä, vaikka
ulkoisesti tilanne olisi lähes mitätön. Sairauden ja kuoleman kohtaamisessa rakkaudenkin
tarve korostuu.
Rakkaus synnyttää toivon
Eräs mies sairasti syöpää useita vuosia. Toinen polvi oli jäykistetty ja reidestä oli leikattu
pois iso pala lihasta. Sairauden eteneminen oli
näin saatu hidastumaan, vaikka hän ei aivan
ilman apua enää pärjännytkään. Tapasin häntä vuosien ajan muutaman viikon välein joko
sairaalassa tai hänen kotonaan. Lauloimme
Siionin Kannelta ja keskustelimme elämästä.
Hän kertoi elämästään: nuoruudestaan, työstään, harrastuksistaan, poikansa kuolemasta,
avioerosta, ystävistä - iloista ja murheista.
Tapaamisemme päättyi usein ehtoollishartauteen, koska hänellä ei ollut mahdollisuutta
osallistua seurakunnan yhteiseen messuun.
Hän sanoi usein ehtoollisen saatuaan: ”On
niin hyvä olla, kun Jumala tulee näin huonon
ihmisen luo.” Jumalan valtakunta oli niissä
hetkissä uskottavasti keskellämme. Viimeinen
tapaamisemme oli vuosi sitten sairaalassa.
Hän vakuutti, että kaikki on hyvin: ”Näkemiin - viimeistään taivaan kodissa.” Ja niinhän

kaikki onkin lopulta hyvin! Ylösnousseeseen
Jeesukseen Kristukseen uskoen hänet saattelimme taivasmatkan loppusuoralle.

”Siinä on rakkaus - ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että
Hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä
näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa
toisiamme.”
(1 Joh. 4:10-11)

Meidän rakkautemme on vajavaista. Kärsivän
tai surevan lähimmäisen rinnalla on joskus
raskasta olla, kun tuntuu siltä, ettei osaa eikä
jaksa lohduttaa. Siinä kokee voimattomuutta
ja avuttomuutta. Voipa jopa tuntea itsensä jotenkin tyhmäksi, kun ei tiedä, mitä tulisi tehdä
tai sanoa. Rakkaus ei aina vaadi tekoja tai
ymmärrystä. Jumalan teko Jeesuksessa on
meidänkin rakkautemme alkulähde. Rukouksessa - ääneen luetussa tai hiljaa huokaistussa - voimme olla yhdessä Vapahtajan hoidossa. Hän hoitaa meitä. Ja silloin on läsnä rakkaus, usko ja toivo. Taivaasta tulee valo maan
päälle siitä avoimesta portista, jota kohti

olemme matkalla Jumalan rakkauden kantamina.

”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka
uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin,
eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun,
ikinä kuole.” (Joh. 11:25-26)
1. Vain sun veres, Jeesus, on turvana mulla
ja kurjana siihen nyt turvaudun.
On ainoa linna se armahdetulla
ja varmasti suojaa se ahdistetun.
4. Jo kasteessa on minut uudeksi luotu
ja kutsuttu Jeesuksen seuraajaksi.
Näin on veren voima jo lahjaksi suotu,
se syntisen sai lumivalkeaksi.
5. Siis sun veres arvoa kiittäisin aina,
vaan kuoleva kieleni kankea on.
Se taivaassa taipuu, kun synti ei paina,
ja niin veren kiitos on loppumaton.
(SK 174)

Ehtoollinen Aleksanterin kirkossa ELYn 3-vuotisjuhlilla Tampereella 27.3.2011. Kuva vt
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Pääsiäismatka
Oli pääsiäinen 1978. Matkustimme mieheni kanssa pääsiäisen viettoon Joensuuhun ystävämme Tapsan luokse.
Hän toimi Savo-Karjalan piirisihteerinä ja tiesimme, että
hänellä olisi pääsiäisen pyhinä evankelisia seuroja pitkin
maakuntaa. Tiesimme myös sen, että kulkisimme hänen
mukanaan seuroissa ja vierailisimme myös Kiteen Evankelisella opistolla.
Pitkäperjantain iltana olimme mukana Joensuun rukoushuoneella Ristin juhlassa. Tapsa
käytti puheensa pohjana Jesajan kirjan 53 luvun tekstiä. Vielä tänäkin päivänä juhla muistuu mieleen ja tuttu Raamatun kohta puhuu
yhä uudelleen ja uudelleen.
Kiteellä vierailimme Jenny-nimisen mummon
syntymäpäivillä. Hän täytti yhdeksänkymmentä vuotta. Jennyn mökki oli pieni ja vaatimaton, maantieparakista mökiksi laitettu. Mökkiin mahtui sänky, pieni pöytä ja lämmityskamiina, joka toimi myös hellana. Seinällä oli
hylly ja taisi jossain nurkassa olla joku kaappikin.
Mökin asukas, Jenny, otti meidät vastaan silmät loistaen ja iloisesti hymyillen. Tapsa toi
hänelle lähetyspiiriläisten tervehdyksen ja kun
hän esitteli meidät vieraiksi Helsingistä, oli
mummu aivan haltioissaan. Vaikka Tapsa kertoi, että Matti opiskeli nuoriso-ohjaajaksi, oli
mummu vakaasti sitä mieltä, että hän oli pappi, joka tuli Helsingistä saakka kylään.
Vierailu oli koskettava. Vanhan mummun ilo ja
kiitollisuus siitä, että hänellä oli oma koti ja
vieraita kaukaa saakka, oli liikuttavaa. Lauloimme Siionin Kanteleen lauluja ja rukoilimme yhdessä. Huomasi, että lähetystyö oli Jennylle rakas asia. Siitä hän jaksoi puhua ja kiittää Jumalaa omasta pienestä kodistaan ja
niistä hyvistä ihmisistä, jotka olivat sen hänelle mahdollistaneet.

26

Tällä vierailulla saimme kokea jotain ainutlaatuista – ehkä enkelin siipien havinaa - ainakin
iloa ja onnea syvää. Lähdimme Jennyn luota
hyvin nöyrin mielin, kiitollisina kaikesta siitä
hyvästä, millä Jumala meistä itse kutakin oli
siunannut.
Avaan Raamattuni ja luen Jesajan kirjan lukua
53. Sana puhuu ja koskettaa. Mieleeni nousevat Siionin Kanteleen laulun 175 sanat:

”Kuinka suurta rakkautta sinulta, oi Jeesus,
sain! Ristin vaivat kuolemankin sinä kärsit
puolestain. Meitä auttaaksesi saavuit
rikkaudesta köyhyyteen taivaisesta kunniasta
luokse suvun langenneen.
Minun vuokseni sen kaiken täytit, Jeesus
rakkahin, etten jäisi hylätyksi, vaan sun
luokses pääsisin. Voittaaksesi kuolemani kärsit
tuskat kuoleman, tien teit meille langenneille
suureen juhlaan Jumalan.”
Älkäämme jääkö pitkänperjantain murheeseen, sillä pääsiäisaamun tyhjä hauta julistaa
ilosanomaa ylösnousseesta Vapahtajasta,
kuoleman voittajasta.
Pääsiäisen iloa teille kaikille,
Hilkka Lähdekorpi

Kuva Tero Tuominiemi

Minun pääsiäiseni

Lapsuusmuistoja

Pääsiäinen – ylösnousemus

Pohjanmaalla lapsuuteni eläneenä tärkein
pääsiäisajan tapahtuma oli lauantain pääsiäisvalakia. Mahdollisuuksien mukaan olen palannut sinne tunnelmoimaan, katselemaan illan
pimeydessä palavaa valakiaa ja tähtitaivasta.

Jeesus elää – mekin saamme elää! Iloinen
pääsiäissanoma on toivoa antava ylösnousemussanoma. Toivon mukaan minäkin saan
liittyä kerran suureen ylösnousemusjuhlaan
siellä jo odottavien rakkaitteni kanssa. Toivon
mukaan Jeesus tulee hakemaan kaikki häneen
uskovat yhteiseen iloon ja juhlaan.

Pitkäperjantai oli lapsen mielestä surullisin
päivä vuodesta: piti olla kotona ja kuunnella
radiosta itkettävä jumalanpalvelus. Oli tosi
helpottavaa, kun tuli lauantai ja sitten
pääsiäinen. Silloin riemuittiin. Tiesin riemun
todellisen merkityksen. Opettajani oli sen
tehnyt erittäin selväksi ja kotona sain
vahvistuksen.

”Oi katso, mikä aamu, yön varjot häviää.
Oi katso, mikä aamu edessä istuimen!”

Risti

Ylösnousemuksen toivoa ja valoa elämääsi!

Risti on elämäni turvapaikka. Ristin juurelle
saan viedä syntini ja uskoa, että Jeesus sovitti
ne. Olen vapaa, armahdettu ja ristin juurella
saan lohdutuksen. Siellä
koen Jumalan rakkauden
Jeesuksessa. ”Tyhjä risti,
tyhjä hauta – siinä armon
ihmehet.”

Eila Pyylampi

Ylösnousemusjuhlaa saamme viettää jo täällä
eläessämme taivasmatkalla. Taivaassa olevia
rakkaitani muistellessa kuulen Antti-mieheni
laulavan mielilauluani:

Tyhjän ristin merkitys syveni
vuosikymmeniä sitten työni
kautta. Teimme pääsiäistyönä lasten kanssa luokan
seinälle aaltopahvista ristin.
Tyhjän ristin juurelle jokainen teki punaisen kreppipaperineilikan. Näky oli liikuttava. Pääsiäisen jälkeen lapset
ehdottivat, että annetaan
ristin olla seinällä. Vaihdetaan vain kukkia. Niinpä
ristin juurelle vietiin leskenlehdet ja vielä ennen kesää
valkovuokot. Elimme turvallisesti ristin juurella koko
kevään.
Eila Pyylampi lastenlastensa kanssa. Kuva Mervi Leino-Niemelä
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Kaikenikäisten

- viikonloppu 20. - 22.5.2011
♥ Elämää
♥ Laulua, lepoa, liikuntaa, leikkiä, luovuutta…
♥ Ystävyyttä ja yhdessäoloa
Tule viikonlopuksi Perheniemeen Raamatun asioitten äärelle!

“Aarrearkku avaa, vanhaa kirjaa tavaa! Löydät ilon, löydät ilon kaikkein suurimman.”
Aikuisille ja lapsille on omat ohjelmansa, vaikka yhteistäkin juhlaa on.
Lasten viihtymisestä ja opetuksesta vastaavat television
Aarrearkusta tutut Elina ja Jukka-Pekka Vaittinen sekä
Mikko ja Kirsi Pettinen perheineen.
Aikuisten ohjelmassa ovat mukana mm. ELYn pääsihteeri
Antero Rasilainen, Venäjän lähetti Raili Mäkitalo ja Savonlinnan kristillisen opiston rehtori Teuvo V. Riikonen.

Kuva Jari Hangassalo

Olet sydämellisesti tervetullut!

Tule yksin tai ystävän kanssa tai ota mukaan koko perhe.
Tavataan ja tutustutaan!

Viikonloppukurssin hinta:

Ohjelma 30€ + 67€ täysihoito
(sis. majoituksen 2-3 hh huoneessa ja ruokailut) tai
ruokailupaketti ei-majoittuville 22€
(sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit).
Lapset 4-12 v. puoleen hintaan, alle 4 v. ilmaiseksi.

Ilmoittautuminen

opiston toimistoon viimeistään
kaksi viikkoa ennen kurssin alkua
p. 05-757 4100 tai
opisto@perheniemi.com
Yhteistyössä
Perheniemen Evankelinen Opisto ja
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY
Kuva Jari Hangassalo

< Kuva
Stanislav Voronin

Minnamaria Rekilä

KÄLVIÄN LAULA KANSSANI-TILAISUUS

Sunnuntaina helmikuun 20. päivä järjestettiin
Kälviällä jo perinteeksi muodostunut Laula
Kanssani-tilaisuus.
Kovasta pakkasesta huolimatta paljon lapsia
vanhempineen ja isovanhempineen saapui
seurakuntakodille kuuntelemaan ja laulamaan
hengellisiä lastenlauluja.
Tilaisuuden juonsi Sirkka Keskitalo. Laulujen
säestäjinä toimivat kanttori Markku Hekkala
sekä musiikinopettaja Sirpa Niemelä. Kuninkaan lapset-DVD toimi myös yhteislaulujen
taustatukena.

Kälviän lastenkuoro Laulureppu lauloi Sirpa
Klapurin johdolla. Yksinlaulua esitti Justiin
Juntunen sekä sisarukset Oona ja Miisa Pihlaja lauloivat. Pienet päiväkerholaiset esiintyivät kerhotätinsä Tanjan johdolla. Soitinryhmä Kälviän Kapelli säesti.
Seurakunnan paimen Heikki Niemelä johdatti
iltarukoukseen ja -lauluun.
Mehu ja kahvi maistuivat esiintymisen ja laulamisen jälkeen. Tarjoilu- ja arpatulot käytetään osaksi kotimaassa sekä lähetystyöhön,
jotta kaukaistenkin maiden lapset saisivat
kuulla ja laulaa Jeesuksesta, lasten parhaasta
Ystävästä.

Kälviän lastenkuoro Laulureppu.
Laula kanssani-tilaisuus ELYn kesäjuhlilla Hyvinkäällä
19.6.2010. Kuva Tero Tuominiemi

Laula kanssanitilaisuus ELYn
kesäjuhlilla
Kauhajoella
2.8.2009.
Edessä lasten
kanssa laulamassa ELYn
pääsihteeri
Antero Rasilainen.
Kuva Pirjo
Nurmesviita
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JAPANIN
KATASTROFIN
KOSKETTAMANA
Mitä minä kuulinkaan? Radion aamuuutisissa kuulin järkyttävän tiedotuksen
11.3.2011. Koillis-Japanissa Sendain
lähistöllä on sikäläistä aikaa klo 14.46
tapahtunut voimakas maanjäristys. Sen
voimakkuudeksi tarkentuu 9 magnitudia. Maanjäristyksen seurauksena tulee
valtava hyökyaalto eli tsunami, joka
tuhosi noin 300 km pituudella Japanin
itäranta-aluetta. Tsunamin sanotaan
olleen jopa 14 metriä korkea. Se tuhosi
voimallaan nopeasti monia pikkukaupunkeja, niin että jäljelle jäi vain
pelkkää romua. Tämän maanjäristyksen sanotaan olleen Japanin
historian suurimpia.
Tellervo Kuusiranta taittelee esitteitä Tampereella ELYn 3-vuotisjuhlilla 27.3.2011.
Kuva Annikki Erelä.

Maanjäristyksen keskuksesta etelään
on Fukushiman ydinvoimala. Reaktorit,
kaikki kuusi, on rakennettu 1970-luvulla. Ne
oli rakennettu kestämään 7,75 magnitudin
järistystä. Eikä kukaan ollut kuvitellut, että
tsunami voisi olla 14 metrin korkuinen.
Reaktoreissa havaittiin vikoja, kun sähkönsaanti loppui. Voimaa tuottavat varayksiköt
sammuivat. Joidenkin reaktoreiden ydin alkoi
kuumeta ja pelkona oli sen sulaminen. Jäähdytystä oli saatava tavalla tai toisella. Merivettä alettiin pumpata reaktoreihin. Radioaktiivista säteilyäkin alkoi esiintyä. Ihmisiä
kehotettiin siirtymään pois 20-30 km etäisyydeltä ydinvoimalasta. Televisiosta voitiin
seurata, kuinka maanviljelijä leikkasi valmista
myytäväksi tarkoitettua pinaattisatoaan maahan. Juuri lypsetty maito kaadettiin viemäriin.
Maanviljelijöiden ahdistus lienee syvä heidän
tulevaisuutensa suhteen. Samoin vihanneksia
ja maitoa ostavien ihmisten huoli turvallisuudesta kasvaa.
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Päivä päivältä tarkentui kuva historian eräästä
hyvin tuhoisasta maanjäristyksestä tsunameineen. Tuhoa oli järkyttävä katsella televisiosta. Hyökyaallon voima oli käsittämätön.
Se vei mukanaan taloja, tuhansia autoja,
matkustajajunia ja laivoja. Se rikkoi kaupunkien struktuurit. Rautatiet ja maantiet katosivat, sähkö- ja kaasulinjat hajosivat. Ihmisiä
on kuollut noin 10.000 ja kadoksissa on noin
15.000. Yhtäkkiä miljoonien ihmisten arkielämä järkkyi totaalisesti. Aikaa meren
rannalta pakenemiseen ei ollut. Ihmisten
kauhun voi tuntea.
Vieläkin parin viikon päästä katastrofista
sähköä ja vettä puuttuu sadoilta tuhansilta
ihmisiltä. Pelastuneita evakossa elää noin
320.000. Tuhannet ihmiset ovat kokeneet
katastrofin omassa elämässään. Perheen
jäseniä ei ole löydetty. Koko maallinen
omaisuus häipyi yhdessä hetkessä. Kaikki
tähän asti rakennettu elämä on poissa. On

vain tyhjät kädet. Sydämessä on hirveä ahdistus, vaikka sitä ei ulkopuolisille näytetäkään.
Ulospäin ollaan tyyniä ja rauhallisesti seisotaan
jonossa ja odotetaan omaa vuoroa.
Ihmeitäkin on ollut. Kolmen kuukauden ikäinen vauva löydettiin raunioista 3 päivän
kuluttua tuhosta. Hän oli selviytynyt yksin
ilman äidin apua. Eräs mies pelastui kaukana
merellä seilanneen talonsa katolta. Isoäiti ja
lapsenlapsi löydettiin 9 päivän perästä kotinsa
raunioista. He olivat onnistuneet saamaan
jotenkin ruokaa ja juomaa jääkaapistaan.
Arvelen, että japanilaiset ovat olleet hyvin
tuskaisia ja peloissaankin tästä katastrofista.
Sähkön sääntely, juomaveden loppuminen ja
kuivan ruuan kerääminen tyhjensi kauppojen
hyllyt Tokiossakin. Kuvissa Tokion kadut näyttivät autioilta. Yleensä kadut ovat täynnä
elämää ja ihmisvilinää. Sähköjunat olivat
ajoittain pysähdyksissä eivätkä laivat päässeet
satamiin. Ruoka ja vesi alkoi käydä vähiin. Tiet
tuhoalueelle olivat hajonneet, niinpä pääsy
sinne oli todella hankalaa. Avun perille saaminen tuntui hankalalta.
Katastrofialueelle pääsi auttamaan vain pelastusväki, vaikka vapaaehtoisia olisikin ollut lähdössä. Kuitenkin kirkon avustusryhmä on käynyt parin viikon päästä paikanpäällä. Kirkoissa
on järjestetty rukoushetkiä. On kerätty ruokaja vaatetavaraa. Rahaa kerätään myös Suomessa. Paikan päällä voidaan sitten hankkia
sitä, mitä tarvitaan.
Ihmisen elämä on lopulta heiveröinen. Luonnonvoimien edessä hyvinvoipa ja viisaskin
ihminen on avuton. Lukuisat ihmiset voivat
surunsa keskellä olla toivottomia ja lohduttomia, koska koko elämä on murskaantunut.
Kaikki on aloitettava tyhjästä. Onko kaikilla
ollut edes vakuutuksiakaan? Joiltakin kaikki
läheiset, naapurit, kyläläiset ovat kadonneet.
Miten jaksaa ylipäätään edes elää? Toisaalta
japanilaiset ovat tottuneet sittenkin ajattelemaan elämäänsä eteenpäin, sillä maanjäristys kokemuksia on ollut ennenkin. Mutta
yhteistyötä tarvitaan. Yhteistä toivoa ja
lohdutusta kaivataan. Yksin ei jaksa.

Luterilaisella kirkolla on Sendaissa kaksi kirkkoa
ja lastentarha. Ne
eivät ole kärsineet vahinkoja.
Ihmiset siellä
ovat turvassa.
Mutta kirkkoherra
Fujiilla on iso tehtävä ihmisten
auttamisessa ja
vierellä kulkemisessa. Muistakaamme mekin
japanilaisia
heidän suuressa
murheessaan.
Mekin olemme
osana Kristuksen
maailmanlaajaa
kirkkoa. Kun yksi
jäsen kärsii,
kaikki jäsenet
kärsivät.
Kuva vt

Meillä on Raamatussa sureville ja
toivottomille ihmisille lohdutuksen ja toivon
sana. Kristus on itse kulkenut ihmisen tien
aivan sen syvimpiin kuiluihin saakka. Hän
tuntee kärsimyksen ja kuoleman kauhut.
Mutta hänellä on annettavana myös toivo
ylösnousemuksesta kuoleman jälkeen.
Herramme Jeesus Kristus on luja vuorilinna ja
tukipaikka elämän myrskyissä ja kauhuissa.
Hän on luvannut olla kanssamme joka päivä.
Emme ole yksin. Hän kantaa samalla myös
meidän taakkamme.

”Heittäkää kaikki murheenne hänen
kannettavakseen, sillä hän pitää teistä
huolen.” 1Piet 5:7.
Tellervo Kuusiranta
Japanin lähetti vuosina 1997-2009
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”Yhtiömme kiittää”

Näillä sanoilla olen leikillisesti mutta sydämestäni halunnut kiittää, kun yhdistyksemme on vastaanottanut lahjoituksen työmme
hyväksi. Eihän lahjoitus ole vain meille vaan
kauttamme Jumalan valtakunnan työhön
annettu lahja! Samoilla sanoilla haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette rukouksin, lahjoituksin ja kätten töin mukana yhdistyksemme työssä. Ilman teidän apuanne tätä
työtä ei voitaisi tehdä.
Ensimmäinen neljännes tätä vuotta on takanapäin, kiitollisina ja ihmetellen voimme todeta, että työtämme on siunattu ja johdettu.
Vaikka olemme jälleen palkanneet uuden
työntekijän, ystävien lahjoituksilla olemme
pystyneet kattamaan toiminnasta aiheutuneet
kulut. Myös lähetystyön osalta tavoitteemme
on säilyttää edellisvuoden kannatussummat.
Alla olevasta kaaviosta näet, miten kolehdit
ovat jakautuneet hiippakunnittain. Ja viereisen sivun kaaviosta näet, miten ELYn kotimaan työlle osoitetut lahjoitukset ovat jakautuneet.
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Kuva Tero Tuominiemi

Me tarvitsemme ystäviä, me tarvitsemme
tukeanne. Kiitos, kun olet mukana. Hyvä
Jumalamme sinua siunatkoon ja innostakoon.

”Rakkaus saa sinut palvelemaan.”
Antero Rasilainen, pääsihteeri

Kiitos kaikille teille,
jotka olette omissa juhlissanne osoittaneet juhlatulonne
ELYn työn tukemiseen!
Jumala lahjanne siunatkoon.
Haluatko liittyä kannatusrenkaaseen? Ota yhteyttä ELYn toimistoon tai työntekijöihin
Sivulta 2 (lehden etukansi) löytyy tarkemmat tiedot ja ohjeet tukien maksamiseen.
Elysanomat on ilmainen jäsenlehti, jota jaetaan muillekin kiinnostuneille. Tilausmaksua ei ole, mutta
kiittäen otetaan vastaan vapaaehtoisia lahjoituksia ELYn työtä varten.

K-S OP
Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry
Kokkolantie 12
43500 Karstula

Rukoilemme siunausta tuleville järjestettäville tapahtumille
Huhtikuussa 2011

Toukokuussa

Ti 19.4. klo 18 Perhekirkko Valtimon seurakuntakeskuksessa,
mukana saarnan toteutuksessa
Raili Mäkitalo.

Su 1.5. klo 10 Maakunnallinen
ELYn Kevätjuhla / kirkkopyhä
Kauhavalla, Risto Mäki, messu,
pyhäkoulu, lounas, lasten ohjelmaa, Kauno Perkiömäki, Asko
Autio.

Pe 22.4. klo 10 Kannusjärven
koululla (Keskikyläntie 233, Hamina) maakirkko, liturgia Tiina
Rantanen, saarna Antero Rasilainen, kanttori Kai Huopainen.
Kahvitarjoilu ja ristinjuhla, Rantanen, Huopainen, Rasilainen,
lausuntaa Raita Hostikka, yksinlaulua.
Ke 27.4. klo 19 ELYn ja Krs:n
seurat Seurakuntatalon alasalissa Seinäjoella. Puhujina Ulla
Latomäki ym.
To 28.4. klo 10-12 seurakunnan
Perhekerho srk-talon kerhotiloissa Valtimolla. Mukana Raili Mäkitalo.

Pe 22.4. klo 16

Maakunnallinen
Ristinjuhla

Seinäjoen srk-keskuksen
alasalissa

Siionin Kanteleen seurat

Ma 2.5. klo 10 Raili Mäkitalo
vierailee ikäihmisten piirissä srkkodissa Valtimolla.
Ti 3.5. klo 9 Lauletaan yhdessä
Valtimon kirkossa. Raili Mäkitalo.
Mukaan kutsutaan koululaisia,
päivähoitoa ja päiväkotia, seurakunnan päiväkerhoja ym.
Ti 3.5. klo 18 lauluseurat Kirkkopuiston srk-kodissa Riihimäellä. Kyllikki Tiensuu, Tellervo
Kuusiranta, Kosti Kallio.
Pe 6.5. klo 9 Lauletaan yhdessä
Rautavaaran kirkossa. Mäkitalo.
Ke 11.5. klo 14 Siionin Kannel
lauluseurat seurakuntatalossa
(Torikatu 8) Salossa. Srk:n pappi
ja kanttori.
Ke 11.5. klo 19 Pirjolla ja Voitolla Siionin Kanteleen lauluseurat (Töytäri 104, Hamina). A.
Rasilainen, srkn työnt.
Kahvit jo klo 18.30.

Tapio Luoma
Kari Lähdesmäki
lausuntaa Anneli Lähdesmäki
Modus-kvartetti
juonto Liisi Norja
Klo 15.30 kahvit srk-salissa

Katso päivitetyt
tapahtumatiedot osoitteesta
www.evankeliset.net/kalenteri
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Kuva vt

Su 15.5. klo 15 Siionin Kanteleen lauluseurat Hyvinkään Vanhassa Kirkossa. Puhe Tanja Koskela, säestys Paavo Erelä, juonto
Annikki Erelä.
Su 22.5. klo 16 Siionin Kanteleen seurat Seinäjoen srk-keskuksen alasalissa, Eija Harmanen, juonto Keijo Sulkko. Alk.
klo 15.30 kahvilla srk-salissa.
Su 22.5. klo 18 Siionin kannellauluseurat Linnainmaan seurakuntakeskuksessa, Korpikodinkatu 2. Erja ja Harri Kuhalampi
sekä Anneli ja Kari Lähdesmäki.
Kahvit klo 18.
La 28.5. klo 16 Mökkiseurat Ulla
Virtaperkon mökillä Perttelissä
(Somerontie 715). Yhteislähtö
kimppakyydeillä Torikadun srktalolta klo 15.30. Kyytiä tarvitsevat; ota yhteyttä Hilkka Lähdekorpi p. 040 765 8749. Seuroissa kerätään kolehti Evankeliselle
Lähetysyhdistykselle Raili Mäkitalon työn tukemiseksi.
Ma 30.5. klo 18 Tuuloksen srktalo. Eila Karimäki, runo, Petri
Laine ja Katajat.

KOE KEVÄINEN SAARISTO!

VAPPURETKI HIITTISIIN

Lauantaina kuljemme Hedbergin maisemissa. Yövymme Hiittisten saarella (Peti ja puuro).
Sunnuntaina ELYn kirkkopyhä Hiittisten kirkossa:
Messu klo 13, saarna ja liturgia Antti Kuokkanen, kanttorina Urpo Vuorenoja
Messun jälkeen kirkkokahvi ja seurat
Paluu lautalla klo 17.30
Mikäli saavut vasta sunnuntaina, ensimmäinen lautta Kasnäsistä Hiittisiin lähtee klo 12.

Tervetuloa mukaan, yksin tai yhdessä toisten kanssa!
Yhteiskuljetus ja majoittuminen järjestetään tarpeen mukaan.

Tiedustelut:

Antero Rasilainen p. 045 134 4634, antero.rasilainen@evankeliset.net
Annikki Erelä p. 040 845 7945, annikki.erela@gmail.com
Kuva: Hiittinen pienkoneesta nähtynä, kuva Antti Kuokkanen.

Kesäkuussa

Helatorstain juhla

Ti 7.6. klo 9-13 ELYn kesätori
Kurikan kirkon tapulin nurkalla.

Hauhon kirkko ja srk-talo

Su 12.6. klo 10, messu Elimäen
kirkossa ja helluntaijuhla srk-keskuksessa (Vanhamaantie 16) Elimäellä. Puhujia ELYstä ja seurakunnasta.

Messussa
liturgi Tapani Vanhanen,
saarna Annikki Erelä,
kirkkokuoro joht. Taina Kujanen

HUOM! ILMOITA KAIKKI PIENETKIN POHJANMAAN ELYTILAISUUDET SIRPALLE!
KIITOS!
Sirpa Keski-Antila
Lahdentie 152, 60800 Ilmajoki
sirpa.keski-antila@evankeliset.net
p. 0400 974 102

To 2.6. klo 10

Ruokailu
Raamattuhetki Paavo Erelä
"Kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen",
kantelemusiikkia Elisa Anttonen,
säestykset Taina Kujanen.
Katajat.

Kuva vt

Kansikuvat Virpi Tuominiemi, takakannen laulu Urpo Vuorenoja

