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Rukousvastaus
Evankelinen lähetysyhdistys on kuuden vuoden ajan
palvellut Suomen kirkkoa, niin kotimaassa yhteistyössä
seurakuntien kanssa kuin maailmanlaajuisesti, - yhteistyössä Medialähetys Sanansaattajien ja Suomen lähetysseuran kanssa. Lisäksi yhdistyksellä on itsenäistä työtä
yhteistyössä Inkerin, Viron ja Afrikan LECA-kirkkojen
kanssa. Ovia on avautunut, kutsuihin on voitu vastata,
työhön on ollut hyvä lähteä mukaan.
Aina työ ei kuitenkaan maistu. Ja silloin, kun asiakkaan
mielestä palvelu ei pelaa ja työntekijän palveluasenteessa
on vikaa, kuuluu lause: ”Hän on täällä vain töissä.” Työ tehdään rimaa hipoen, mutta ymmärrys sitoutumisesta ja
oman työn kuulumisesta suurempaan kokonaisuuteen
puuttuu. Kristuksen kirkossa ei sooloilla, eikä olla vain
töissä. Siellä eletään uskonyhteyttä todeksi, palvellaan ja
autetaan toinen toisiamme. Jokaisella on oma paikka, oma
tehtävä, oma kutsumus. Oletko sinä löytänyt omasi?
Olin toukokuussa pienen ryhmän kanssa matkalla Virossa.
Vierailimme Tarton kaupungissa ja tutustuimme seurakunnan elämään. Saimme nähdä ja kuulla, miten yhdistyksemme on mukana seurakunnan elämässä ja työssä. On
tärkeää saada palautetta omasta työstä, myös nähdä ja
kuulla, mitä me olemme saaneet aikaan.

Jumalanpalveluksen jälkeen pidetyssä seurahetkessä
saimme kuulla seurakunnan työntekijän rohkaisevat ja
innostavat terveiset. Hän kertoi, että hän oli ollut mukana
Tuomas messussa. Siellä kirjoitetaan paperille esirukousaiheet. Hän otti kynän ja paperin ja mietti, mitä hän kirjoittaisi. Hän ajatteli tiettyjä asioita ja alkoi kirjoittaa mutta
kun hän oli kirjoittanut sanat paperille, hän pelästyi.
Ajatus oli muuttunut toiseksi. Paperissa luki: Jumala, anna
minun olla parempi työntekijä sinun valtakuntasi työssä.
Hän katsoi paperia ja mietti, mitä hän tekee. Hän päätti
rypistää tuon lapun, eihän hän tuollaista rukousta voi
viedä. Ja hän rypisti tuon lapun pieneksi mytyksi. Mutta
ajatus ei antanut rauhaa, ja niin hän rohkaistui avaamaan
tuon paperin, katsoi sitä vielä kerran ja ikään kuin sanoi
itselleen: Minä haluan tehdä Jumalan valtakunnan työtä,
Jumala, auta minua. Samaan aikaan yhdistyksemme oli
käymässä neuvotteluita seurakunnan kanssa siitä, miten
voisimme tukea tätä seurakuntaa. Ja niin tuo rukous oli
kuultu ja konkreettinen vastaus tuli pian. Seurakunta kutsui tämän henkilön työhön, ja nyt me saamme olla häntä
tukemassa ja siunaamassa hänen työtään.
Se oli valtava todistus meille matkalaisille. Tuo seurakunnan työntekijä oli todella innostunut työstään. Hänellä oli
näky evankeliumin julistamisesta ja uusien ihmisten tavoittamisesta. Danielin kirjan luku 10 kertoo samankaltaisesta
kokemuksesta. "Älä pelkää, Daniel. Sinun sanasi kuultiin
ensimmäisestä päivästä alkaen, jolloin nöyrästi pyysit ymmärrystä Jumalalta. Minä olen tullut sinun sanojesi vuoksi.”
Dan.10:12 Toivon, että tämä voisi olla yksi minunkin arkisista rukoushuokauksistani. Jumala, anna minulle ymmärrystä. Anna minun muistaa ja nähdä, että olen sinun omasi.
Kuulun sinulle Jeesuksen ristillä suorittaman lunastustyön
tähden, kuulun sinulle kasteen ja uskon kautta, anna minun
siis nähdä näkyjä sinun valtakuntasi työssä. Anna minun
kasvaa sinun tuntemisessasi ja luottamuksessani sinuun ja
sinun mahdollisuuksiisi, - silloinkin, kun inhimillisesti kaikki mahdollisuudet ovat muuttuneet mahdottomuudeksi.
Yhdistystämme ei ole perustettu meitä itseämme varten
vaan Jumalan työvälineeksi evankeliumin levittämiseksi.
Työn merkeissä kokoonnumme tänäkin kesänä, kun järjestämme evankeliset kesäjuhlat Alavudella. Tervetuloa
mukaan kuulemaan Jumalan Sanan julistusta ja laulamaan
Siionin kanteleen lauluja, kokemaan uskovien yhteyttä.
Josko jonkun ihmisen rukousvastaus saisi toteutua tänäkin kesänä, näillä juhlilla?

Antero Rasilainen ELYn seminaarissa Tampereella
29.3.2014. Kuva Timo Keski-Antila

Siunausta ja levollista kesää sinulle toivottaa
Antero Rasilainen, pääsihteeri
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Pekka Päivärinta

Tapahtui tiekirkossa
Kauko, kesälomaa viettävä suomalainen, oli poikennut tiekirkko-opasteen johtamana matkan varrella
sijaitsevaan kirkkoon. Kauko oli alttaritaulun edessä.
Maalaus esitti Jeesusta ristillä. Hänen kummallakin
puolellaan oli ristiinnaulittu ryöväri. Opas selosti
kuvan sisältöä ja luki Raamatusta, miten eri tavoin
rikolliset suhtautuivat Jeesukseen: ”Toinen ristillä
riippuvista pahantekijöistä herjasi hänkin Jeesusta. Mutta toinen moitti häntä: "Etkö edes
sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa
rangaistusta?”
Kauko katsoi maalausta lähemmin ja
hämmästyi ristiinnaulitun Jeesuksen
ja ryövärien ilmeitten elävyyttä ja
puhuttelevuutta.
Jeesuksen ilme oli kärsivän lempeä
hänen katsoessaan häntä puolustavaa rikollista, jonka kasvot kertoivat
sydämen tuskasta ja katumuksesta. Itsensä paaduttavan ja Jeesusta pilkkaavan
rikollisen ilme oli kauhistava katsoa. Se
kertoi yhtä aikaa vihasta, epätoivosta ja leppymättömästä uhmasta.
Mies oli syöksemässä itsensä iankaikkiseen tuhoon
vaikka pelastus oli hänestä vain yhden lauseen päässä. Hän olisi voinut halutessaan sanoa Jeesukselle:
” Auta minua ja pelasta minut.” Niitä sanoja Jeesus ei
kuitenkaan saanut kuulla, vaikka varmasti toivoi
kuulevansa.
Kauko joutui alttaritaulua katsellessaan Jumalan
sisäiseen puhutteluun ja vapisi. Miten lähellä hänellä
itsellään olikaan ollut sydämen paaduttaminen ja
paatuminen. Elämän epäonnistumiset ja koettelemukset, viimeksi joutuminen irtisanotuksi työpaikastaan ilman omaa syytä, olivat olleet saada hänet
kiroamaan mielessään Jumalan ja kaiken mikä liittyi
häneen. Mikä oli Jumala joka jätti hänet oman onnensa nojaan?

Nyt Kauko alkoi ajatella asioita toisesta näkökulmasta. Eihän hän ollut koskaan suoraan pyytänyt
Jumalaa tai Jeesusta auttamaan ja armahtamaan itseään. Ei, Kauko huomasi käyttäneensä Jumalaa
sylkykuppina, jonne oli helppo viskata omat pettymyksen, vihan ja syyllisyyden tunteet.
Kauko istuutui hiljaisuuteen kirkon penkille ja
rukoili koko sydämestään rippikoulussa oppimansa rukouksen: ”Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua syntistä!” Kaukon kertoessa Jeesukselle
sydämensä asiat hänen mielensä
alkoi rauhoittua ja hänelle tuli levollinen olo.
Astuessaan kirkosta kesäauringon
kirkkaaseen loisteeseen, muuttolintujen konsertin kaikuessa kirkkopuistossa Kauko lauloi sydämessään niiden
mukana. Kauko lauloi kiitosta Korkeimmalle armosta saada nöyrtyä hänen
Poikansa edessä ja päästä vapaaksi
taakoista joita oli kantanut sisimmässään vuosikymmeniä.
Kauko oli niin iloinen että hän hypähteli
kävellessään kohti autoaan. Siunattu armo, Siunattu johdatus, siunattu tiekirkko
ja sen asiaansa paneutunut opas!

Pekka Päivärinnan
kuva Varkauden seurakunnan kotisivuilta.
Kirkkokuva
Virpi Tuominiemi

Pekka Päivärinta on omien sanojensa mukaan ”joskus kirjoittanut raamatunteksti pohjana olevia tarinan muotoisia kirjoituksia”. Tässä yksi
niistä monista.
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Tiivistelmä Tellervo Kuusirannan esityksestä Tampereella 29.3.2014

Syyllisyys, häpeä ja
tarpeettomuus
Viime viikkoina on silmiini osunut kirjoituksia
häpeästä eri lehdissä. Filosofi Pekka Himasen
mukaan maamme suurimpia ongelmia ovat
häpeän ja kateuden ilmapiiri. Epäonnistumista
pidetään henkilökohtaisena häpeänä, mutta myös
toisen onnistumista on vaikea ottaa vastaan.
Tänään pohdimme syyllisyyttä ja häpeää erityisesti hengellisessä elämässä. Häpeää tutkiessani
olen käyttänyt joensuulaisen professori Paavo
Kettusen teosta "Kätketty ja vaiettu" - suomalainen hengellinen häpeä.

Aikaisemmin sielunhoidossa ihmisen ongelmia tarkasteltiin usein syyllisyyden ja anteeksiantamuksen kysymyksinä. Nykyään syyllisyys ja häpeä erotetaan toisistaan.
Syyllisyys liittyy ihmisen tekoihin tai muuhun toimintaan,
omaantuntoon ja moraaliin. Häpeässä taas on kysymys
ihmisestä itsestään. Häpeä on huonouden ja arvottomuuden tuntemista. Peruskysymys on: "Kelpaanko
minä?"

Syyllisyydestä
Psalmi 32:1-5 kertoo syyllisyydestä ja anteeksiannosta.
Syyllisyys tulisi kohdata. Ihmistä autetaan kohtaamaan
elämäntilanteensa sellaisena kuin se on ja näkemään
vastuunsa. Joskus syyllisyys on kuin avoin haava tai painava taakka, joskus hyvin syvällä piilossa.
Kun Raamattu puhuu syntien tunnustamisesta, se tuo
esille, että me itse asiassa olemme Jumalan edessä. Muistamme kuningas Daavidin, joka sai vääryydellä vaimokseen kauniin Batseban, Uurian vaimon. Kun Daavid näki
syyllisyytensä Jumalansa edessä, hän tunnustaa: "Sinua
ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt." Miksi Daavid ei
ano anteeksi sitä, että hän on tapattanut miehen ja
ottanut hänen vaimonsa itselleen? Eikö Daavid ollut rikkonut Uuriaa ja Batsebaa vastaan? Tietenkin. Mutta oliko
Daavidin elämässä koko jumalasuhde vialla? Oliko hän
vieraantunut Jumalasta ja unohtanut Jumalan käskyt?
Kun syntien tunnustamisessa ollaan Jumalan edessä, ol-

Tellervo Kuusiranta ELYn kevät seminaarissa 29.3.
Kuva Timo Keski-Antila

laan tunnustamassa, että minä olen syntinen ihminen.
Olen poikennut pois Jumalan yhteydestä ja rikkonut
Jumalaa vastaan. Daavid katui ja anoi Jumalalta armahdusta psalmin 51 sanoin.
Kun synti tunnustetaan, se saa nimen ja tulee konkreettiseksi. Kun syntiä peitellään, se hallitsee ihmistä. Anteeksiantamus poistaa esteet Jumalan ja ihmisen väliltä ja jumalasuhde eheytyy. Ihminen löytää rauhan Jumalan kanssa. Rippi olisi tänäänkin hyödyllinen tapa tunnustaa synti
ja saada synninpäästö.
Häpeästä
Lapsen ensimmäisen kehitysvaiheen tehtävänä on saada
syntymään lapsessa perusluottamus. Se luo pohjan muulle kehitykselle. Eräs ihminen kertoo: "Olen ylimääräinen,
toivomatta syntynyt vahinko. En saa olla olemassa".Tässä
on häpeän perustunne.Varhaislapsuuden hylkäämiskokemukset altistavat torjutuksi tulemisen tunteelle ja häpeälle. Identiteetin kehityksessä perusasia on "minä saan
olla". Sen varaan rakentuu ihmisen perusturvallisuus ja
perusluottamus. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on Jumalan luoma, tärkeä ja arvokas.
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Jos ihminen pitää itseään vähäpätöisenä ja mitättömänä,
hän haluaa eristäytyä, kätkeytyä muiden katseilta. Toisaalta häpeästä kärsivällä on suorittamisen tarve. Omanarvontunne tarvitsee pönkittämistä.
Moni ikäiseni ei ole ollut lapsena vanhempiensa sylissä
eikä kokenut hellyyttä. Huomion sai, jos oli tehnyt jotakin väärin tai jos onnistui suorittamisessa. Tuloksena on
tunnehäpeä ja kelpaamattomuus. Ihmisellä on kuitenkin
tarve löytää vastavuoroisuutta toisiin ihmisiin ja myös
omaan itseen. Eheytymistä tapahtuu, kun häpeää tunteva
kokee tulevansa rakastetuksi ja hyväksytyksi omana
itsenään.
Japanissa on korostetusti esillä etäisyys ihmisten välillä.
Se näkyy jo tervehdittäessä etäältä, koskettamatta
toista kädestä. Halaus on
hyvin harvinaista. Keskustelin useita kertoja erään
rouvan kanssa hänen vaikeasta elämäntilanteestaan. Minulla ei aina ollut
edes sanoja lohduttaa
häntä. Ajattelin keskustelun lopuksi halata häntä.
Siinä hän sylissäni lepäsi ja
itki. Hänelle halaus merkitsi suurta hyväksytyksi tulemista. Se sisälsi vahvan Jumalan armon saamisen.
Kokemuksestaan hän kertoi yleisesti seurakuntalaisille.
Hengellisessä häpeässä on
kysymys siitä, että ihminen
ei koe kelpaavansa Jumalalle tai uskonnolliselle yhteisölle, kun ei täytä uskovan
mittaa.

olet kieltänyt minut kolme kertaa, vastasi Jeesus Pietarille. Ilta eteni ja kukko lauloi. Jeesus katsoi Pietariin.
Pietari muisti, häpesi ja itki katkerasti. Häpeä muuttui
sitten syyllisyydeksi, katumukseksi ja vastuun ottamiseksi teoista.
Jeesus tuli etsimään niitä, jotka olivat hylättyjä, eksyksissä, heikkoja ja sairaita. Jeesus hyväksyi heidät ja antoi
heille ihmisarvon. Eräänä esimerkkinä on tullimies Sakkeus, jota pidettiin yleisesti synnintekijänä. Jeesus näki
hänet, puussa, kutsui häntä nimeltä, meni Sakkeuksen
kotiin ja Sakkeuksen elämässä tapahtui suuri muutos.
"Puolet omaisuudestani annan köyhille ja keneltä olen liikaa
kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin", Sakkeus
lupasi.
Kertomus on esimerkki
häpeän voittamisesta. Jeesus ei hallitse toista eikä
torju, vaan kunnioittaa ihmisen yksilöllisyyttä. Sakkeus tulee Jeesuksen kohdattuaan sisäisesti vahvemmaksi. Hänen elämässään tapahtuu muutos ja
hän ottaa vastuuta elämästään uudella tavalla,
rehellisesti.
Alussa Jumala loi ihmisen
yhteyteensä, vuorovaikutussuhteeseen kanssaan.
Kun syntiinlankeemuksen jälkeen yhteys Jumalaan rikkoontui, ihminen
pelkäsi Jumalaa eikä enää
kestänyt tulla nähdyksi.
Hän häpesi itseään.

Uusi yhteys Jumalaan saa
aikaan uuden syntymisen.
Siionin Kanteleen laulussa
Lehtori Tellervo Kuusiranta luennoi aiheesta syyllisyys, häpeä ja
Psalmien kirjassa kirjoite254 ovat sanat: "Sinun
tarpeettomuus ELYn kevätseminaarissa lauantaina 29.3. Pekka
taan turvautumisesta Juluoksesi,
Herra, saan tulla,
Kiviranta juonsi tilaisuuden. Kuva Timo Keski-Antila
malaan ja katsomisesta hävaikka olenkin tällainen.
neen. "Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa, heidän
Näet sieluni pohjaan ja tiedät, mitä tunnen ja ajattelen.
kasvonsa eivät häpeästä punastu." "Minä olin avuton ja
Vaikka tiedätkin sen, koko heikkouden, sinun lapsesi olla
huusin apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta
saan. Vähin lapsesi vain, mutta armosi sain, siinä armossa
hädästä." (Psalmi 34:6-7). Näissä sanoissa korostuu
elän kokonaan."
turvallinen luottaminen Jumalaan ja häneen katsominen.
Jeesus eli ihmisen elämän suruineen ja iloineen, hylätyksi
Meillä on tarve tulla nähdyiksi juuri sellaisina kuin olemtulemisineen ja epätoivoineen. Hän kohtasi pahoinpiteme. Kaipaamme Jumalan armahtavaa katsetta. Virressä
lyä, pilkkaa ja lopulta ristiinnaulitsemisen. Julkinen nöy288:5 ovat sanat: "Silmiisi katson, Jeesus. Jos tuomionkin
ryytys oli totaalista. Jeesukseen kohdistui koko ihmiskuulisin, niin katson hyljättynäkin, silmiisi helliin, Jeesus."
kunnan häpeä ja synti, Jumalasta erossa oleminen. Jeesus koki ristillä olevansa myös Jumalan hylkäämä.
Uusi yhteys Jumalaan
"Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?" hän huusi.
Kuollessaan Jeesus kuitenkin jäi Jumalan käsiin: "Isä, sinun
Muistamme Pietarin, joka uhkui itsevarmuutta: - Minä
käsiisi minä annan henkeni.”
en koskaan kiellä Jeesusta. Voin mennä hänen kanssaan
kuolemaankin. - Ennen kuin kukko tänä yönä laulaa, sinä
6

Pääsisäisaamun ylösnousemus paljasti Isän rakkauden
kasvot. Isä herätti Poikansa kuolleista. Jeesuksen ylösnousemus toi uuden elämän ja merkittävän toivon myös
meidän aikamme ihmiselle. Jeesus kärsi ja kuoli meidän
puolestamme. Hän kantoi meidän häpeämme ja syyllisyytemme.
Heprealaiskirjeessä (2:18) ovat sanat: "Koska Jeesus on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee
auttamaan niitä, joita koetellaan." Oman häpeän ja syyllisyyden kohtaaminen on tärkeätä. Jumala hoitaa koko
ihmistä. Kristus kulkee kärsivän ihmisen rinnalla ja kantaa hänen taakkansa.
”Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan
kunniaksi.” (Room. 15:7)
Ristinryöväri sanoi viimeisinä hetkinään Jeesukselle:
"Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi." (Luuk.
23:42-43). Jeesus ei aseta mitään ehtoja, sanoo ainoastaan: "Totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.”
Keskeinen asia häpeän ja syyllisyyden kohtaamisessa on
Jumalan armo. Armo on tarkoitettu jokaiselle. Armo on
lahja, jota ei voi ostaa eikä millään ansaita. Lahja annetaan ja se otetaan vastaan. Armoon sisältyy Jumalan valtava rakkaus, joka valtaa ihmisen. Meidät otetaan vastaan riittämättöminä ja keskeneräisinä, sellaisina kuin
olemme.
Häpeävän henkilön suuri kaipaus on, että saisi kelvata
omana itsenään. Hän toivoo, että jollakin olisi armahtava
katse, jossa ei olisi torjumista eikä tuomitsemista. Kirkkomme synnintunnustuksessa asia on ilmaistu puhuttelevasti. "Oi sinä kaikkein armollisin ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus, armahda minua syntistä ja katsahda puoleeni
laupeutesi silmillä, niin
kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut ja niin kuin
sinä katsoit syntiseen
naiseen fariseuksen
huoneessa ja ryöväriin
ristin puulla...”
Myönteinen kuva Jumalasta muuttaa lapsuuden häpeäidentiteetin toisenlaiseksi.
Kelpaamattomuuden
tilalle tulee Jumala,
joka rakastaa. Kristus
ottaa omakseen meidän lankeemuksemme ja häpeämme.
Kristus antaa meille
itsensä ja oman pyhyytensä. Kelpaamme
Jumalalle Kristuksen
tähden, armosta,

uskon kautta. Saamme elää rakastettuina Jumalan lapsina. Jumala vakuuttaa: "Älä pelkää. Minä olen lunastanut
sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun."
(Jesaja 43:1)

Seminaariväkeä ELYn 6v-juhlassa ja seminaarissa 29.-30.3.2014. Kuva Timo Keski-Antila
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Jälleen Japanissa

Olemme jälleen Japanissa lähetystyössä. Aikaisemmin olimme täällä työssä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEYn) lähetteinä yhteensä
noin 14 vuotta. Tällä, luultavasti viimeisellä työjaksolla, me kuitenkin olemme vain vapaaehtoistyössä
ja ainoastaan lyhyen kauden, kolme kuukautta.
Me molemmat olemme vapaita eläkeläisiä, eikä
meillä ole työsopimusta minkään lähetysjärjestön
kanssa. Evankelinen Lähetysyhdistys ELY ry on
kuitenkin tukenut meitä matkakuluissa. Olemme
kiitollisia matkarahoista, mutta myös matkaan siunaamisesta, jonka saimme ELYn vuosijuhlan aikana
Tampereen Kalevan kirkon messussa. Evankelisen
kansan siunaus antaa voimaa ja rohkeutta lyhytaikaiseen tehtäväämme täällä.
Meillä ei ole työviisumia, joten palkkatyötä emme
saa tehdä. Seurakunta kuitenkin antaa meille ilmaisen asunnon papin perheelle varatusta talosta. Eläkkeemme riittää jokapäiväiseen leipään ja riisiin.
Osakan lentoasemalla meidän passeihimme lyötiin

Veli-Matti ja Sointu Matsuyaman kirkon edessä. Kuva Salliset
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virallinen leima, jonka mukaan me olemme lomamatkalla tapaamassa japanilaisia ystäviämme. Se antaa luvan 90 päivän oleskeluun Japanissa. Sen ajan me
käytämme taitojemme mukaan voimiamme säästelemättä lähetystyöhön.
Huhtikuusta kesäkuun loppuun asti me olemme
Matsuyamassa, joka on noin 500.000 asukkaan kaupunki Shikokun saarella. Kaupunki ja täällä oleva
noin 50 hengen luterilainen kirkko ovat meille ennestään tuttuja. Olimme Matsuyamsssa lähetystyöntekijöinä vuosina 2001-2003 sekä 2004-2006.
Seurakunta on ollut noin vuoden ajan ilman ainoatakaan työntekijää. Lähimmästä naapuriseurakunnasta Hiroshimasta on pappi tullut laivalla noin 70 km
päästä toimittamaan messua noin kerran kuukaudessa. Muina sunnuntaipäivinä johtokunnan jäsenet
ovat vuorotellen hoitaneet maallikon pitämän sanajumalanpalveluksen.
Edellisestä Matsuyaman ajastamme on kulunut lähes 8 vuotta. Kuitenkin me palasimme tuttuun ympäristöön ja tuttujen ihmisten pariin. Japanin kielen
taitokin tuntuu säilyneen
riittävän hyvänä. Siksi pääsimme työhön heti, kun
saavuimme perille. Kun
menimme ostamaan ruokatarvikkeita, niin ensimmäinen kohtaamamme
myyjä katsoi meitä ensin
pitkään ja tuli sitten esittäytymään. Hän tunnisti
meidät. Sointu oli pitänyt
hänen alakouluikäiselle
tytölleen kirkon kerhoa,
jossa aluksi opiskeltiin
englannin kieltä ja lopuksi
oli japaninkielinen pyhäkoulu. Nyt tyttö on kasvanut lukiolaiseksi. Seuraavan kerran samassa
kaupassa käydessämme
äiti kertoi, että sekä hän

että tytär haluaisivat tavata meitä pitkästä aikaa.
Jumalanpalveluksen aikaan me aina olemme kirkossa tavattavissa. Joten toivottavasti tämäkin
odottamaton kohtaaminen tekee tien kirkkoon
heille uudelleen tutuksi.

Sleyn lähetystyöntekijöinä ollessamme me muutimme Matsuyamaan vuonna 2001. Samana vuonna istutin kirkon seinustalle kirsikkapuun taimen.
Nyt se on kasvanut viisi metriä korkeaksi puuksi.
Toukokuun alussa tyttäremme Kertun lapset, kuopiolaiset Hilla ja Haiku Lumipuu, tulivat vanhempiensa kanssa lomamatkalle meidän luoksemme
Matsuyamaan. Heidän täällä ollessaan kirsikat kypsyivät. 5-vuotias Haiku kiipesi monta kertaa puuhun kirsikoita poimimaan.
Kolmetoista vuotta sitten istutettu taimi tuottaa
nyt satoa. Kunpa samalla tavalla itäisi ja kasvaisi ja
aikanaan tuottaisi satoa myös Sanan kallis siemen,
jota me olemme lähetetyt kylvämään.

Saapumisemme jälkeen lauantaina osallistuimme
kirkon siivoustalkoisiin ja sunnuntaina yhdessä kokoontuneen seurakunnan kanssa saimme siistissä
kirkkosalissa rukoilla ja laulaa ylistystä Jumalalle.
Yhdessä saimme olla Jumalan Sanan puhuttelussa
ja ehtoollisen sakramentissa saimme itse kukin
juuri sen siunauksen, mitä tarvitsimme. Yhdessä
saimme rohkaista toinen toistamme uskossa Kristukseen, koko maailman Vapahtajaan.

Seurakunnan työn ohella me toki muistamme, että
aivan kirkon lähikortteleissa asuu tuhansia ihmisiä,
joista tuskin kukaan on kristitty. Tapaamme heitä
päivittäin kadulla ja lähikaupoissa asioidessamme.
Hyvien puhevälien säilyttäminen ihmisiin, joita
kohtaamme on perusasia. Se luo edellytyksiä evankeliumin hyvän sanoman vastaanottamiseen. Kirkon työntekijäksi ja kristityksi tunnistettu ihminen
on Japanissa aina Kristuksen kävelevä mainoskyltti,
jota tarkkaillaan. Siksi vapaaehtoinenkin lähetti on
aina työssä. Hän on Kristuksen lähettiläs myös silloin, kun hän asioi korttelinsa leipomossa, korjauttaa polkupyöräänsä, käy parturissa tai kukkakaupassa.

Ensimmäisenä sunnuntaina messussa oli 17 henkeä. Suomalaisittain se on vaatimaton määrä, mutta
Japanin oloissa se on ihan hyvä. Kirkkovieraista
kaksi ei vielä ollut kastettuja. Toinen heistä oli 4vuotias lapsi kristityn mumminsa kanssa ja toinen
työssä käyvä nuori mies, joka viime kuukausina on
aloittanut kirkkoon tutustumisen. Epäilemättä hän
jo harkitsee kasteen ottamista, sen verran innokkaasti hän kuulemma on jumalanpalveluksessa
käynyt.
Matsuyaman seurakunnassa, jossa nyt ei ole palkattua työntekijää, on runsaasti vapaaehtoiselle
luontevasti sopivia tehtäviä. Meille sopivia vastuita
ovat jumalanpalveluselämä, kotiehtoolliset vanhusten tai sairaiden seurakuntalaisten luona sekä
kirkkorakennuksen ja pihapiirin siivous ja kunnossapito.

Sointu jaVeli-Matti Sallinen

Kirsikka kukkii. Kolmetoista vuotta sitten istutettu taimi tuottaa nyt satoa, kirsikat kypsyivät toukokuussa. Kuvat Salliset
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Viron matkalla koettua
ELY teki matkan Viroon, Tarttoon 15.-18.5.2014. Matkalla tavattiin Tarton Marian seurakunnan työntekijöitä ja muita virolaisia ystäviä. Tässä heidän terveisiään matkan jälkeen.
Heidy, Maria Magdaleenan seurakunnan kirkkoherran aviopuoliso,
soitti lauantai-illan ehtoollishartaudessa. Matkamme jälkeen hän
kirjoitti näin:
Hei, Raili!
Terveisiä lähettää majoituksen emäntä Pilvi. Hän toivottaa teille jaksamista
tärkeässä työssä ja sanoo että harvoin tavaa niin paljon hyviä ihmisiä kerrallaan.
Ehdollinen teidän kanssa jää mieleen pitkäksi aikaa, Jumala oli läsnä.
Jutta tekee kirjanpitoa ja viesti hänelta on että teidän lahjoitettut rahat yli
sataa euroa kerätään urkujen korjamisen vuoksi. Olemme saanut fondista
rahallista tukea ja itse pitäisi lisätää puolet. Kun urut ovat hyvässä kunnossa sitten ehkä löytyy seurakunnalle myös kanttori, niin toivotaan.
Siunausta sinulle, sun työlle, perheellesi ja ystäville
Heidy

Heidy Prûkk ja Asta Uutela keskustelevat auringon paisteisen Jaanin
kirkon ovella Tartossa.
Kuva Raili Mäkitalo

Pyhäaamuna Marian
seurakunnan kahvipöydän Lea, Elyn kannattama Marian seurakunnan
äärellä. Lea toi sireenin matkapalautetta seuraavilla sanoilla:
oksat maljakkoon.
Kuva Raili Mäkitalo
Armas Raili!

työntekijä kirjoitti

Aitäh, et tulite Tartusse, need olid minu jaoks väga õnnistusrikkad päevad!
Väga rõõmustav oli Sinu ja Anteroga taas kohtuda ja teid paremini tundma
õppida ning saada tuttavaks ka kogu teie toreda reisiseltskonnaga.
Jumala armastus on tõesti imeline! See on sillaks inimeste vahel piire tundmata ja nii oleme meiegi selle armastuse läbi saanud lähedasteks, kuigi
meie vahel on pikk vahemaa.
Laadisin pildid üles Picassasse, võite neid julgelt enda arvutisse võtta ja kasutada kus soovite. Seda albumit võib jagada kõigiga:
Olge väga hoitud ja õnnistatud, hoiame üksteist palves!
Tervitades,
Lea

Lean ottamia matkakuvia löytyy osoitteesta:
https://plus.google.com/photos/115090760006407011271/album
s/6014745038180385121?banner=pwa

”Teidän eiliset rukoukset oli tänään siunaamassa
meidän jumalanpalvelusta, kiitos!
Aivon ja Heidyn viestipalaute lauantai-illan vierailun jälkeen.
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”Jeesusele laulan, Jeesust ülistan!” Matkalaiset Jaanin kirkossa. Kuva Lea Saar

Meille matkalaisille Tarton ystävien tapaaminen nostatti myös ajatuksia.
Matkan jälkeen Raili kirjoittaa Tarton ystäville näin:
Rakkaat ystävät,
Lea, Joona, Helene ja kaikki joita tapasimme.
Ihmeellinen on Jumalamme rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa.
Se sitoo meidät lujemmin yhteen kuin mitkään hamppu- tai
pellavaköydet...
Aikakirjan 14: 1-2 sanojen mukaisesti ymmärrämme mekin
kuinka “Herra on vahvistanut kuninkuutensa jne” ja miksi?
Siksi, että “Hiiram oli lähettänyt lähettiläitä ja setripuita sekä
puuseppiä ja kivenhakkaajia rakentamaan Daavidin palatsia”.
Näin “kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat.” Ja mikä parhainta “Herra saa siitä kunnian.”
Ei kukaan yksin vaan yhdessä voimme toteuttaa Jumalan
johdatuksessa yhteistä tehtävää.
Jumalan rauha vallitkoon ja ympäröiköön teitä siellä
missä liikuttekin. Raili

Käytiinpä Maria Magdaleenan kirkolla. Kuva Raili Mäkitalo

Raita Hostikka, matkalla mukana olleena, kertoo
puolestaan havainneensa hyvän mallin, että työhön
käydään rukoillen!
Kaija Välimäki sanoi, että ”oli antoisa matka”.
Samoin Hannu Näkki vaikutti tyytyväiseltä
matkaan, matkan antiin ja matkaseuraankin.
- Ja Raili lisää: Olen samaa mieltä, sillä seurastamme ei puuttunut viaton ilo eikä huumorikaan.
– ”Suuri voitto on Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.” Niin, se on parasta lääkettä mielelle ja sydämelle. Joten eiköhän syksymmällä
lähdetä isommallakin joukolla.

Evankelinen lähetysyhdistys - ELYn

SYYSMATKA TARTTOON
18.-21.9.2014

Ehtoollinen Marian seurakunnan
jumalanpalveluksessa. Kuva Lea Saar

Ely järjestää syysmatkan Tarttoon ja sen
ympäristöön. Matkaviikonloppuna mahdollisuus
osallistua mm. kasvitieteellisen puutarhan
kierrokseen. Tapaamme myös Tarton Maarian
seurakunnan työntekijät ja virolaiset ystävämme.
Matkan hinta varmistuu lähtijöiden määrän
mukaisesti myöhemmin, mutta varaa jo ajankohta
kalenteriisi!
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Raili Mäkitalo
raili.makitalo@evankeliset.net tai p. 0440 289 108
Asta Uutela
asta.uutela@gmail.com tai p. 050 464 3852
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Dosentti Jaakko Rusama, lähetysteologi, esitys ELYn seminaarissa 29.3.2014

Kirkkomme lähetysnäkymiä
Kirkko ei ole kirkko, ellei se ole missionaarinen. Kirkon
olemukseen kuuluvat aina sanoman esillä pitäminen
ja sen eteenpäin vieminen. Kirkko on kirkko, kun sen
elämässä ilmenevät ykseys, palvelu ja todistus. Todistus Kristuksesta on se lähetys ja lähetystyön muoto,
jonka eri tapoja saamme yhdessä eri aikoina ja eri
paikoissa etsiä. Kristillinen usko on lahja, ja se on tarkoitettu jaettavaksi. On hyvä muistaa, että lähetys ei
ole erillinen työmuoto vaan se on kaikkea sitä, miten
kristillinen seurakunta hengittää. Seurakunnan elämässä lähetys läpäisee kaikki toimintamuodot ja on
mukana kaikkien seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten elämässä. Lähetys on jokaisen kristityn
ilo ja velvollisuus.
Dosentti Jaakko Rusama. Kuva Timo Keski-Antila

Mielestäni käsitteitä lähetys ja evankelioiminen tulisi
käyttää ehkä nykyistä enemmän. Lähetys ei ole vain
yhdensuuntaista liikettä meiltä ulkomaille. Emme
esimerkiksi kerää vain varoja sitä varten, että lähetämme ne ulkomaille. Se on kuitenkin erinomainen
tapa sekä kantaa yhteistä vastuuta että tuoda käytännössä esille Jumalan lähetyksen haasteita. Kun
puhumme maailmanlähetyksestä, se alkaa jo kotoa.
Olemme yhtä Kristuksen kirkkoa koko maailmassa.
Lähetys on kolmiyhteisen Jumalan armon ja rakkauden, lain ja evankeliumin, esillä pitämistä kaikkialla.
Voimme vieläkin puhua ”sisälähetyksestä” ja ”ulkolähetyksestä”.
Uusimpien uskontotilastojen tiedot ovat mielenkiintoisia. Kristittyjen ja muslimien yhteenlaskettu
määrä koko maailmassa on noin 56 %.Yli puolet koko maailman väestöstä on siten enemmän tai vähemmän kristinuskon tai islamin kannattajia. On
hyvä tietää, että kristittyjen määrä kasvaa voimakkaasti. Nyt ensimmäistä kertaa maanosista eniten
kristittyjä on Latinalaisessa Amerikassa, Eurooppa
on jäänyt toiseksi. Etiopian Mekane Yesus –kirkko
on kohta maailman suurin luterilainen kirkko. Nyt
se on vielä jäsenmäärällä mitattuna toisena ja kolmantena Tansanian luterilainen kirkko. Suomen ev.
lut. kirkko on luterilaisessa kirkkoperheessä järjes12

tyksessä viides. Ruotsin kirkon jäsenmäärä on suurin kaikista luterilaisista kirkoista.
Elämme monenlaisten muutosten ja syvän murroksen aikaa. Se liittyy poliittisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin muutoksiin. Uskonnot eivät ole
tästä murroksesta irrallaan, koska uskonnollinen
elämä on todellisuutta hyvin erilaisissa ihmisyhteisöissä. Lähetyksen kannalta perustava muutos näkyy maantieteellisesti: Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan kirkkojen kasvanut painoarvo on
merkittävä koko yhteisen universaalin eli katolisen
kirkon lähetystyön muotoutumiselle. Enemmistö
kristityistä elää eteläisellä pallonpuoliskolla. Emme
enää puhu vain lähetyksestä pohjoisesta etelään.
Voimme nyt puhua lähetyksestä etelästä pohjoiseen,
mutta entistä enemmän lähetyksestä etelästä etelään. Voimakkaasti kasvavat etelän kirkot tekevät
aktiivista lähetystyötä muun muassa lähialueillaan.
Oma todellisuutensa on myös siinä, että eniten
lähetystyöntekijöitä yhä lähetetään Yhdysvalloista.
Etelä-Koreasta lähtevien lähettien määrä on myös
suuri, hieman yli 20 000.
Järvenpäässä maalis-huhtikuun vaihteessa kohtasivat kirkkomme kutsumina kirkon johtohenkilöt,
suomalaiset lähetysjärjestöt ja lähes 40 ulkomaisen

kirkon viralliset edustajat. Heiltä kysyttiin etukäteen, mitkä ovat näiden kirkkojen suurimmat
haasteet ja toiseksi, millaista yhteistyötä he odottavat luterilaiselta kirkoltamme. Luettelo haasteista oli pitkä, mutta neljä keskeistä haastetta nousi
esille: kasvatus ja koulutus, taloudelliset kysymykset, johtajuus ja hallinto sekä kristillinen ja luterilainen identiteetti. Mitä nämä kirkot sitten odottavat
yhteistyöltä kirkkomme kanssa? Toivomuslista oli
pitkä, mutta neljä asiaa oli eniten esillä: kasvatus ja
koulutus, yhteistyön muodot rakenteiden vahvistamiseksi, diakonia ja kaikenlaiset vierailuohjelmat.
Kumppanuuskirkkojen edustajat toivovat aktiivista vuorovaikutusta ja mm. henkilövaihtoa.
Suomessa lähetystyön murros näkyy myös siinä,
että kirkkomme on viime vuonna tehnyt ns. perussopimuksen kaikkien seitsemän lähetysjärjestön ja
Kirkon ulkomaanavun kanssa. Sopimuksessa määritellään ”ne periaatteet, joita sopijajärjestö noudattaa lähetystehtävän toteuttamisessa Suomen
evankelis-luterilaisessa kirkossa… Kirkko sitoutuu kohtelemaan kaikkia lähetysjärjestöjään yhdenvertaisin perustein. Sopijajärjestö tunnustaa
muiden perussopimuksen solmineiden aseman
kirkon lähetysjärjestöinä ja sitoutuu yhteistyöhön
näiden kanssa… Sopijajärjestön velvollisuutena on
noudattaa omassa toiminnassaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja päätöksiä sekä toteuttaa kirkon hyväksymää lähetysstrategiaa
ja sen toimintaperiaatteita.”
Tämän perussopimuksen lisäksi kirkollamme on
yhteinen lähetysstrategia, nimeltään ”Meidän kirkko – Maailmaan lähetetty yhteisö”. Se on osa koko
kirkon strategiaa ”Meidän kirkko – Osallisuuden
yhteisö”. Sen pohjalta on nyt laadittu piispa Tapio
Luoman johdolla kirkolliskokouksen hyväksyttä-

Dosentti Jaakko Rusama. Kuva Timo Keski-Antila

väksi ”Kohtaamisen kirkko – toiminnan suunta
vuoteen 2020”. Siinä on neljä periaatetta: 1) Nostamme sanoman esiin, 2) Kohtaaminen koskettaa,
3) Rakastamme lähimmäistä, 4) Arvostamme jäsenyyttä. Itse puhuisin jäsenyyden sijasta vielä enemmän sitoutumisesta. Tämän lisäksi valmistellaan
parhaillaan kirkon tulevaisuusselontekoa ”Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa” piispa Jari
Jolkkosen johdolla.
Näiden kotimaisten suuntaviivojen lisäksi Kirkkojen maailmanneuvosto on viime vuonna hyväksynyt uuden lähetysasiakirjan ”Yhdessä kohti elämää:
Lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmassa”. Myös sen korostuksia työstetään tänä
vuonna ja tulevina vuosina seurakunnissamme.
Kaikki tämä osoittaa, että Kristus-sanoman eteenpäin viemiseksi tehdään paljon töitä ainakin yhteisen etsinnän ja hallinnollisten päätösten tasolla.
Silti haluan palata siihen, mikä koskettaa jokaista
meitä.Tukholman Pyhän Klaaran seurakunnan pappina menestyksellisesti toiminut Carl-Erik Sahlberg on kiteyttänyt viisi ohjetta jokaiselle kristitylle. Niissä ilmenevät mielestäni elämän lahja, Jumalan pyhyys ja ihmisen tehtävä:
1) Osoita, että olet kristitty,
2) Ole ystävällinen,
3) Näytä tie Jeesuksen luo,
4) Ole oma itsesi, ja
5) Kulje Pyhän Hengen johdatuksessa.

Seminaariväkeä ELYn 6v-juhlassa ja seminaarissa 29.-30.3.2014. Kuva Timo Keski-Antila
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Kasvosi Jeesus kirkastat
Evankeliset kesäjuhlat Alavudella 14.-15.6.2014

Lauantai 14.6.
Klo 12 Aloitusseurat kirkossa
Timo Kumpunen, Pekka Knuutti, Erkki Helle,
Alavuden kirkkokuoro, johto ja säestykset Paula
Setälä
Klo 13

Tapulikahvila ja lähetyskasvatussihteeri Satu Kivisaari
odottavat jo juhlaväkeä saapuvaksi.

Lounas seurakuntatalossa

Klo 14 Kaikenikäisten lähetysjuhla kirkossa
Draamapaja, Teemu Sytelä, lapsi- ja nuo
risokuoro, Mari Järvinen, Juho Loukasmäki, Raili
Mäkitalo, Larisa Kolehmainen
Klo 15.30 Kahvit kirkon edessä Tapulissa, seurakuntatalon edessä ja
seurakuntatalossa

Klo 16.15 Raamattutunti kirkossa
Antero Rasilainen, Paula Setälä, Töysän kirkko
kuoro
Klo 18 Iltamessu
Liturgi Elina Mäki, saarna Viron kirkon lähetysjoh
taja Leevi Reinaru, Mari Järvinen, Projektikuoro
Klo 19.45 Linja-auto lähtee Alavuden kirkon pihasta Töysän kirkkoon
konserttiin

Alavuden juhlat on rakennettu mahdollisimman kevyellä organisaatiolla.Vain kolme toimikuntaa on valjastettu
suunnittelemaan, toteuttamaan ja hankkimaan tarvittavat vapaaehtoisten joukot. Päätoimikunta (13 jäsentä) on kokoontunut 3 kertaa, Järjestelytoimikunta (12
jäsentä) 4 ja Ravintolatoimikunta (8 jäsentä) 3 kertaa.
Viimeisimmässä kokouksessaan toukokuun loppupuolella järjestelytoimikunta vielä kertasi kakki suunnitelmat ja totesi, että näillä mennään taivaan Isän siunausten varassa. Pyydetään vielä kauniita ilmoja.

Klo 20.15 Konsertti Töysän kirkossa
Hannu Niemelä ja Seppo Tastula - laulu, Tuomo
Hirvi - viulu ja Tapio Hirvi - sello, Risto Lehtinen,
Sirpa Keski-Antila.
Ennen konserttia Makasiinikahvila auki. Linja-auto lähtee
takaisin Alavudelle konsertin jälkeen.

Klo 20.30 Tapuliseurat
Liisa Toivonen, Ulla Latomäki, Mari Järvinen,
vapaa sana
Klo 21.30 Konsertti kirkossa
Matkamiehen iltarukous, Seinäjärven kuoro joht.
Jouko Palomäki

Talkoolaiseksi voi ilmoittautua
Alavuden seurakunnan lähetyskasvatussihteeri Satu Kivisaarelle
puh. 050-557 8459 tai
satu.kivisaari@evl.fi

…ja tässä Alavuden kirkon tapulissa Martta Hauskamaa ja Satu Kivisaari suunnittelevat kesäjuhlien tapulikahvitusta.

Kuvat Sirpa Keski-Antila

Talkooväen infoilta srk-talossa
to 12.6. klo 17, päättyen viikkomessuun, joka alkaa klo 19.

Alavudella odotetaan jokaista
juhlavierasta sydämellisesti.
Tulkaa, kaikki on valmiina 14.6.!
Juhla voi alkaa!
Sunnuntai 15.6.
Klo 8.30 Aamuseurat kirkossa
Alma Saari, Irja Fors, Mari Järvinen
Klo 9

Aamukahvit seurakuntatalossa

Juhlillakin esiintyvä Caritas-kuoro valmistautumassa
harjoituksiin. Vas. keltaisissaan kanttori Mari Järvinen.

Klo 10 Messu
Liturgi Timo Kumpunen, saarna Kosti Kallio, Paula Setälä, Seinäjärven kuoro joht. Jouko Palomäki
Klo 11.30 Ruokailu seurakuntatalossa

Klo 13 Pääjuhla kirkossa
Piispa Simo Peura, Eija Harmanen, Jukka Jämsén,
Satu Kivisaari, Miehiset joht. Risto Lehtinen
Klo 15 Kahvit tapulissa, seurakuntatalon edessä ja seurakuntatalossa

Klo 15.30 Päätösseurat kirkossa
Kapulan vaihto, Timo Kumpunen, Matti Teppo ja
Salon seurakunnan edustaja, Ant ero Rasilainen,
Sirpa Keski-Antila, Marketta Veikkola, Mari Järvinen

Emäntä Sirkka-Liisa Halla-aho ja suntio Esa Lamminaho viimeisimmässä suunnittelupalaverissa ajatuksella:
TERVETULOA! Kaikki hoituu!

Lastenjuhlat
Lauantaina:
Klo 16.15-17 Laula kanssain Pappilassa
Koko perheen laulutapahtumassa Mari Järvinen,
Raili Mäkitalo, Larisa Kolehmainen, Merja Anttila,
Anne Saarinen ja Salla-Maarit Sepponen
Sunnuntaina:
Klo 10-12 Pyhäkoulu Pappilassa
Raili Mäkitalo, Larisa Kolehmainen, Satu Kivisaari,
Merja Anttila, Anne Saarinen ja Salla-Maarit
Sepponen

Tässä Veikko Rantala, järjestelytoimikunnan pj suntiota
sijaistamassa.

Klo 12-15 Puuhatori lapsille Pappilassa ja sen
läheisyydessä
Merja Anttila, Salla-Maarit Sepponen, Anne
Saarinen ja vapaaehtoisia
Kotimajoitustarjouksia otettaisiin
vielä kovin mielellään vastaan, koska niitä vielä kysellään. Kotimajoitusta voi ilmoittaa ja tiedustella
p. 040 713 3984/Heli Kivimäki
- - - - -

Arpavoitotkin ovat kovasti
tervetulleita.

Ely-sukkien ideoija Airi Hanhiniemi. Sukkia on kudottu
paljon. Varastossa taitaa olla jo yli 60 paria. Kiitos kaikille kutojille. Sukkia on myynnissä kesäjuhlilla Tapulikahvilassa.

Olli Hallikainen, Raamattuopetus, ELYn vuosijuhlassa 30.3.2014 Kalevan kirkossa

Ilmainen armo
– liian halpaako?

Edesmennyt veljeni Sakari oli alkoholisti.
Ryyppykauden jälkeen hänellä oli usein
vaikeita syyllisyyden ja häpeän kokemuksia. Pahimmillaan ne johtivat itsetuhoisiin
ajatuksiin. Itsesyytökset piinasivat. Ahdistuksen ja syyllisyyden taakka oli niin raskas kantaa.

Tuomiorovasti Olli Hallikainen ELYn vuosijuhlassa Tampereella 30.3.2014.
Kuva Urpo Vuorenoja

Sakarilla oli virsikirja. Sitä hän usein luki kun syyllisyys painoi raskaana päälle. Virsistä hän sai lohdutusta ja valoa synkkyyteen. Monet, erityisesti kärsimysajan virret olivat hänelle tärkeitä.
Yksi virsi oli Sakarille läheinen, mutta myös vaikea.
Se oli Simo Korpelan ”Rakkauden armon lähde Jeesus ompi pohjaton”, virsi 80. Sen viimeistä säkeistöä
veljeni oli vaikea, jopa mahdotonta laulaa:
”Armo kuuluu sulle juuri,
sulle, raukka kurjinkin,
vaikka rintaas tuska suuri
kalvaa liekein polttavin.
Kaikkein synnit Jeesus kantoi,
kaikkein tähden itsens antoi
ristiin, kärsimyksihin.”
Miksi tämä oli niin vaikea Sakarille? Ehkä siksi että
siinä tarjottiin ilmaista armoa. Ei vaatimuksia parannuksen tekemisestä, ei pelkoa tuomiosta. Veljeni oli
vaikea uskoa että armo kuuluu myös hänelle, holistille. Itsesyytökset ja huonouden kokemus uhkasivat
peittää alleen vapautuksen ja armon.
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Kysymme siis:
Onko ilmainen armo liian halpaa?
Tässä kysymyksessä on sisään kirjoitettuna kaupankäyntiajatus. Jos jokin on ilmainen, siitä ei tarvitse
maksaa mitään. Sen kun ottaa vastaan. Jos jokin on
halpa, herää epäily onko se laadukasta tai hyvää.
Tosin kaupankäyntiin kuuluu että ostaja yrittää saada tuotteen mahdollisimman edullisesti, halvalla.
Ihmisellä näyttää olevan taipumus käydä kauppaa Jumalankin kanssa. Haluamme ansaita hänen hyväksyntänsä, suosionsa ja anteeksiantamisen. Jos olen
kiltti ja pyrin elämään kunnon kristityn tavoin, odotan että Jumala siunaa minua ja elämääni.Yritän tarjota Jumalalle vastiketta hänen hyväksymiselleen ja
armolleen. Näin veljenikin yritti, mutta pettyi kerta
toisensa jälkeen.
Ihmisen luonnollinen ajatus on vastavuoroisuus ja
vaihtokauppa.
Jos saan lahjan, joudun velkaan lahjan antajalle. Jotenkin minun pitäisi korvata velka. Sisällä on ajatus
että minun on laitettava jotain omaa armoon ansai-

takseni sen. On kuin menisin pankkiin hakemaan
lainaa.
Kun menen pankkiin hakemaan lainaa, pankinjohtaja kysyy, paljonko minulla on omia säästöjä. Ilman
omaa rahaa ei lainaa heru. Ja kun laina on myönnetty, alkaa sen takaisinmaksaminen. Vasta kun viimeinen sentti on maksettu, olen vapaa.
Jumala ei ole pankinjohtaja. Hän toimii toisin. Hän ei
tarvitse minun säästöjäni. Hän antaa lainan, takaa
sen ja maksaa sen vielä päälle päätteeksi puolestani,
kaikki korot ja käsittelymaksutkin.
Tällaista on ihmisen luonnostaan vaikea hyväksyä ja
ottaa vastaan. Mutta näin ehdotonta Jumalan armo
on. Se on ilmaista ja siksi niin kallisarvoista.
Armon perustana ei siis ole se mitä me olemme ja
teemme vaan se, mitä Jumala on ja mitä hän tekee.
Ef. 2:4-9
”Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt
meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi
Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut - ja
yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen
kanssaan aset-tanut meidät taivaallisiin Kristuksessa
Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina
armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä
kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te
olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se
on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan
kerskaisi.”
Armo vapauttaa meidät ponnistelusta ansaita jotain
Jumalan edessä. Armo vapauttaa meissä iloa ja rakkautta. Ensin on Jumalan hyvyys, se aikaan saa hyvyyttä sydämessämme.
Paavali toteaa vapautuneesti (1. Kor.:5)
”Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä
hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan
enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en
kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun
kanssani.” Palaan vielä tuonnempana tarkemmin mitä Paavali opettaa armosta.
On vielä syytä kysyä, mitä Vanha testamentti puhuu
armosta. Kuuluuko armo ns. vanhaan liittoon, aikaan ennen Kristusta?
Kyllä kuuluu. Vanhassa testamentissa armo liitetään
usein Jumalan hyvyyteen ja siunaukseen. Jumala on
hyvä ja uskollinen. Hän ei hylkää kansaansa.
Valit. 3:22-23, 25
”Herran armoa on se, että vielä elämme, hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on

Rauman Pyhän Risin kirkon alttaritaulu. Kuva Virpi Tuominiemi

uusi, suuri on hänen uskollisuutensa. Herra on hyvä sille,
joka panee toivonsa häneen, sille, joka häntä etsii.”
Ps. 136:1, 4
”Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. Iäti kestää hänen
armonsa. Hän yksin tekee suuria ihmetekoja. Iäti kestää
hänen armonsa!”
Armo liitetään myös rikkomusten anteeksiantamiseen. Jumala jättää laupeudessaan ja hyvyydessään
rankaisematta synnit.
Ps. 103:8-13
”Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ei hän iäti meitä syytä, ei
hän ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin
on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas
hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa
lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja
rakastavat häntä.”
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Jumalan olemus on armahtaminen, anteeksiantaminen. Vaikka Israel on kääntänyt selkänsä Herralle ja
unohtanut hänet, Jumala ei hylkää kansaansa.
Jes. 43:22-25
”Minua et ole avuksesi huutanut, Jaakob, minun vuokseni, Israel, et ole vaivaa nähnyt. Lampaita et ole tuonut
minulle polttouhriksi etkä teurasuhreillasi ole minua
kunnioittanut. Mutta synneilläsi kyllä olet minua rasittanut, pahoilla teoillasi minua vaivannut. Mutta minä,
minä itse pyyhin pois sinun rikkomuksesi oman itseni
tähden enkä muistele sinun syntejäsi.”
Jesajalla tulee tässä esille armoon ja armahtamiseen
liittyvä uhriajatus. Synnit ja rikkomukset kasvattavat
syntivelan joka tulee sovittaa uhrilla.
Israelin Jumala Jahve antoi ohjeen että vuosittain,
suurena sovintopäivänä tuli valita virheetön uhrilammas ja ajaa se erämaahan (3. Moos.:16). Ajatus
oli että karitsa kantoi mukanaan kansan vuoden
aikana tekemät synnit.
Jes. 53:5-6:n mukaan Herran kärsivä palvelija on
kuin karitsa joka ottaa kannettavakseen kansan kollektiivisen syntivelan.
Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet.
Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen
meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani
meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen.
Tämä käsitys kansan syntivelan sälyttämisestä viattoman uhrin päälle on siirtynyt myös kristinuskoon.
Olemme Jumalalle rakkauden velassa, jota emme
kykene koskaan maksamaan takaisin. Mutta tässä
astuu kuvaan kristinuskon keskeinen uskonkohta,
oppi lunastuksesta ja sovituksesta, oppi armosta.
Kun ihminen ei kyennyt maksamaan syntivelkaansa,
Jumala maksoi sen itse antamalla oman Poikansa
syntiuhriksi (Room. 5:1-11). Jeesus oli viaton uhrikaritsa joka kantoi maailman synnit. Paavali kuvaa
miten tämä vapautus otetaan uskossa vastaan.
Room. 3:22-26
”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen
armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa
vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta
ennen tehdyt synnit.”
Huomaamme että Raamatussa armosta puhutaan
kahdenlaisessa merkityksessä. Se on Jumalan hyvyyttä ja huolenpitoa. Sitten armo on syntien sovitusta ja anteeksiantamista.
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Piispa Eero Huovinen pohtii armoa kirjassaan
”Avoin taivas”. Hän puhuu kahdenlaisesta armosta,
aamuarmosta ja ilta-armosta.
"Armo on samanlaista kuin rakkaus. Kummassakin on
jotain laskelmoimatonta, ehdotonta ja kokonaisvaltaista.
Rakastunut ihminen ajattelee rakkautensa kohdetta joka hetki, aamusta iltaan ja illasta aamuun. Olisiko Jumalankin rakkaus meitä ihmisiä kohtaan samanlaista?
Taukoamatta, siis kaiken aikaa Jumala ajattelee ja
toivoo meistä ihmisistä pelkkää hyvää. Osaammeko me
aavistaa, että olemme joka hetki Jumalan armon ja rakkauden keskipisteessä, aamulla, päivällä, illalla ja yöllä.”
Aamuarmo on Jumalan johdatuksen ja varjeluksen
armoa. Joka aamu Jumala lupaa armonsa uuteen päivään. Aamulla katsotaan eteenpäin, toivotaan parempaa ja luotetaan tulevaisuuteen. Jumalan aamuarmoon luottava ihminen voi ajatella: parhaat päivät
ovat edessäpäin.
Illalla ihminen katselee taaksepäin. Ilta on tilinteon
hetki, arvioinnin paikka. Mitä olen saanut tänään aikaan, missä taas olen epäonnistunut? Tilinteon hetkellä ihminen katsoo peiliin. Peilistä näemme itsemme sellaisina kuin olemme, emme sellaisina kuin
toivoisimme. Rehellisyyden vaatimus on aina ankarampi kuin mitä me itse toivoisimme.”
Ilta-armo on sitä, että Jumala ei hylkää minua, vaikka
olen päivän mittaan syyllistynyt laiminlyönteihin ja
omahyväisyyteen enkä ole luottanut Jumalaan niin
kuin olisi pitänyt enkä edes niin kuin olisin tahtonut.
Ilta-armo on sitä, että Jumala kulkee minun kanssani,
askel askeleelta, tunti tunnilta.
Ihminen, joka on kokenut, mitä ilta-armo ja anteeksiantamuksen armo merkitsevät, ei voi olla ilman
Jumalaa ja hänen rakkauttaan. Silloin mielen ja sielun
valtaa kuin sisäinen pakko toivoa, että aina saisi olla
ja kulkea yhdessä Jumalan kanssa.
Näin huomaamme että Jumalan ilmainen ja ehdoton
armo ympäröi meidät joka päivä ja joka hetki.
Ilmainen armo ei ole halpaa. Se on kallista armoa.
Sen takana on Jumala ja se mitä Kristus on puolestamme tehnyt.
Siksi Simo Korpelan virren sanoin:
”Armo kuuluu sulle juuri,
sulle, raukka kurjinkin,
vaikka rintaas tuska suuri
kalvaa liekein polttavin.
Kaikkein synnit Jeesus kantoi,
kaikkein tähden itsens antoi
ristiin, kärsimyksihin.”

Aarrearkku-leiri 23.-25.6.2014
Karstulan Evankelisella Opistolla
Leirin järjestävät yhteistyössä ELY ja Karstulan Evankelinen Opisto. ELYstä mukana mm. Sirpa Keski-Antila, Pirjo ja
Saku-vaari Nurmesviita. Leirillä asutaan täysihoidossa, lauletaan, saunotaan ja uidaan, ollaan yhdessä ja vietetään
laatuaikaa isovanhempien ja lastenlasten kesken. Myös varamummot ja -papat ovat lämpimästi tervetulleita leirille!
Hinta: aikuinen 105 €, 6-12-v. 85 €, alle 6-v. 70 €, sisältää majoituksen (siisteissä, hyvätasoisissa asuntoloissa liinavaatteineen), leiriohjelman ja materiaalit sekä ruokailut ja saunomiset.
Lisätietoja voi kysellä
Sirpalta sirpa.keski-antila@evankeliset.net, p. 0400 974 102
Karstulan Evankeliselta Opistolta kansanopisto@keokarstula.fi, p. (014) 5252 200

Vielä mahtuu mukaan!
Ilmoittaudu heti!

Tehtävä: etsi 7 eroavaisuutta. Kuva A on hieman erilainen kuin kuva B.

Aarrearkku-leirillä 2013.
Kuva Pirjo Nurmesviita

A
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B

ELYn kevätseminaari Tampereella 29.3.2014, Yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takala

Kirkon asema kansankirkkona
- merkitys yksittäisen kristityn
asemalle ja tehtävälle
Kansankirkko toimii koko kansaa varten ja koko
kansan kanssa. Terminä se kuvaa kirkon tehtävää.
Nimitystä käytetään kirkkokunnista, joihin kansan
enemmistö kuuluu ja joilla on lakiin perustuva erikoisasema. Suomessa kansankirkkoja ovat evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko. Niiden juhlat ja
tavat ovat osa suomalaista perinnettä. Kansankirkolla
on joskus tarkoitettu samaa kuin valtionkirkolla.
Valtionkirkko on järjestelmä, jossa valtio määrää
ratkaisevasti kirkon asioista. Kirkko voi kuitenkin olla
kansankirkko, vaikka sillä ei olisi virallista asemaa
valtiossa.
Timo Takala. Kuva Timo Keski-Antila

MITÄ KANSANKIRKOLLE KUULUU?
– NÄKÖKULMIA
?
Uskontoneutraalisuuden haaste.
?
Moninaisuus ja polarisoituminen lisääntyvät.
?
Kirkko on usein julkisuudessa skismojen
ja skandaalien kautta: yhteyden rakentaminen kansankirkossa hyvin eri tavoin
ajattelevien kesken on erityinen haaste.
?
Vuorovaikutuksen keskeisyys: kuulluksi
tuleminen on tärkeää.
?
Julkinen ja yksityinen uskonnonharjoitus
on vähentynyt.
?
Uskonnollinen sosialisaatio heikkenee:
nuoret eivät omaksu uskontonsa keskeisiä sisältöjä.
?
Kansankirkon jäsenet mahdollistavat
taloudellisesti nykyisen kaltaisen toiminnan.
?
Kirkon jäsenyyttä arvioidaan sen merkityksestä käsin.
Kuva Timo Keski-Antila
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JÄSENYYDEN MERKITTÄVÄ MURROS 2000-LUVULLA
Sitoutuminen kirkkoon on entistä ohuempaa opin, toiminnan ja jäsenyyden osalta. Yhä harvemmat
suomalaiset jakavat kirkon uskonopin keskeiset kohdat: yksi neljästä ilmoitti uskovansa Jumalaan kristinuskon opettamalla tavalla ja vain pieni osa nuorista aikoo antaa lapsilleen kristillistä kasvatusta.
Tärkeimmät kirkkoon kuulumisen syyt:
?
kirkko auttaa
?
kirkolliset toimitukset
?
kirkko ylläpitää perinteitä ja kulttuuria sekä on osa suomalaisuutta
?
opetus, moraali, lapset ja
nuoret
?
hengelliset syyt

TÄSTÄ ETEENPÄIN?
?
Asioihin voidaan vaikuttaa.
?
Vaihtoehtoinen hengellisyys

nousee: Haaste dialogiin uskosta,
elämänkatsomuksesta ja arvoista.
?
Mediataidoilla on merkitystä –
kyky kommunikoida on tärkeää.
?
Missä kansankirkko on? –
Muuttuva yhteisöllinen todellisuus.
?
Mitä merkitystä on kirkon
jäsenyydellä?
?
Hengellisen identiteetin vahvistaminen.
?
Reilusti kristitty – antaa apua,
tukea ja turvaa – kutsuu kirkon
uskoon ja jäsenyyteen.
?
Muuttumattoman sanoman ja
muuttuvan toimintaympäristön
välinen jännite.
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Tiivistelmä Kari Lähdesmäen esityksestä ELYn seminaarissa Tampereella 29.3.2014

Ympäristö ja kulttuuri muuttuu,
muuttuuko uskon ilmaisut?
Historiantutkija Mikko Malkavaara kirjoitti fb-tviitin
(1.12.12), jossa hän arveli Suomen olevan jälleen
kerran suuren kulttuurisen muutoksen edessä.
Olen hänen kanssaan paljolti samaa mieltä. Arvelen
sen muutoksen olevan jo meneillään ja koskevan
myös kirkkoamme. Edelläkävijänä näyttää olevan
käynnissä oleva asenne- ja arvomuutos. Suomalaisten arvomaailmassa on tapahtunut ja tapahtuu
koko ajan muutoksia, joiden seuraukset tuovat tullessaan aikanaan myös kulttuurisen muutoksen.
Perustelen väittämääni hieman.
Kristillisen uskon asema yhteiskunnassamme kansallisen kulttuurin luojana ja ylläpitäjänä on ollut
vuosisatoja lähes itsestään selvä. Nykyisin se ei sitä
enää ole. Uskonnottomuus, ateismi tai muut uskonnot valtaavat ihmisten mieliä Suomessakin ja
maa on hyvää vauhtia sekularisoitumassa. Parhaiten
tämä näkyy suhtautumisessa peruskoulun antamaan
uskonnon opetukseen. Siihen esitetään yhä äänekkäämmin muutoksia tai jopa sen poistamista koulusta kokonaan.
1. Kirkon toimitusten käyttö heijastelee
muutosta
Kirkollisissa toimituksissa tapahtuvat muutokset
heijastavat yhteiskuntamme ja etenkin muutosta
suhteessa uskontoon. Pääkaupunkiseudulla kastetaan enää alle 50 % väestöstä ja muuallakin kasteelle
tuodaan lapsia yhä harvemmin. Rippikoulun suosio
on pudonnut vähiten. Sen käy suomalaisista edelleen noin 82 %.
Kodin, perheen ja avioliiton arvostus miehen ja
naisen liittona ja lasten kasvuympäristönä on ollut
noin 70 % suomalaisille itsestään selviö aina 1900luvun lopulle saakka. Parhaillaan on Eduskunnassa
käsiteltävänä lakimuutos, jossa avioliittoa esitetään
muutettavaksi niin, että homojen muodostamat
pariliitot tulisivat saman lain piiriin. Tämä on jo nyt
saanut aikaan kirkkojen jäsenistön keskuudessa
suurta hämmennystä.
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Kari Lähdesmäki. KuvaTimo Keski-Antila

Kirkollisista arvomittareista hautaan siunaamisen
suosio on säilynyt kaikista muutoksista huolimatta
korkealla. Kansalaisista yli 90 % haluaa, että heidät
siunataan kirkollisesti ja kirkon toimesta. Siinäkin on
tapahtunut muutos. Polttohautauksen kaupungeissa
haluaa haudattavista tai heidän omaisistaan nykyisin
noin 80 %. Se on taas johtanut hautauskäytäntöjen
suureen muutokseen. Tuhkat eivät jää enää aina
hautausmaille, vaan ne voidaan levittää ties minne.
2. Asenteiden muutos suhteessa kirkkoon
Jo vuosikausia on ollut nähtävissä muutos, joka
usein ilmaistaan sanoilla: "Kyllä minä Jumalaan uskon,
mutta en niin kuin kirkko opettaa." Väestön tunnustautuminen kirkon uskoon näyttää vuosi vuodelta
heikkenevän. Siitä ilmeinen seuraus on se, että osallistuminen kirkon elämään ja toimintaan heikkenee
jatkuvasti.
Avoin tunnustautuminen kristityksi alkaa olla entistä vaikeampaa. Mikkelin hiippakunnan notaari Marja-Sisko Aalto kirjoitti äskettäin osuvasti blogissaan:
"Huomattava osa kansastamme saa henkisiä näppy-

löitä kuullessaan sanan ’uskova'. Syynä ovat sanan
saamat kielteiset sivumerkitykset. Monen mielikuvissa kun uskova viittaa tympeään, itseriittoiseen,
omahyväiseen, muita tuomitsevaan ja kapeasta putkesta maailmaa arvioivaan hahmoon. Se on toki
eräänlainen irvikuva tai karikatyyri, mutta mistä se
on tullut? Ellei sillä olisi yhtymäpintoja todellisuuteen, se unohtuisi pian. Jossakin on siis sekä savua
että tulta."
Viimeisimmät julkiset keskustelut kuuluisan homoillan ja viime kesän viestinnän räsähtelyn yhteydessä,
osoittivat asenteiden kovenneen. Seurauksena oli
melkoinen erovyöry kirkon jäsenyydestä. Vaikka
kaikki järkevät tahot tiesivät, että ministeri Räsänen
on lähinnä puolueensa edustaja, julkisuudessa hänet
saatiin näyttämään niin suurelta epähenkilöltä, ettei
samaan kirkolliseen joukkueeseen enää yksinkertaisesti voi kuulua. Sillä ei ollut merkitystä olivatko
väitteet tosia tai edes missään yhteydessä alkuperäiseen lähteeseensä.
Viestintäkulttuurissamme muutos näkyy selvimmin.
Lehdistön vaikutusvalta on muuttunut ja jopa murtunut. Se näkyy mm. siinä, että suora informaatio
lisääntyy ilman gatekeepereitä, portinvartijoita. Sosiaalinen media, some ja muut uudet vaikutuskanavat kasvattavat nopeasti suosiotaan.
Tutkimuksen mukaan nykyisin nuorten aikuisten (18
- 35v) sukupolvesta lähes 90 % hakee ja valikoi kaiken olennaisen tietonsa netistä. Some on arkipäivää
jo useimmille 13 -vuotiaille ja yhä useammalle eläkeläisellekin.
Somessa voi jopa havaita jonkinlaista uudenlaista
järjestäytymistä niin, että lähes kaikilla nk. kirkollisilla sivustoilla on henkilöitä, agentteja, jotka vievät tarkoituksellisesti keskustelun kuin keskustelun määrättyihin kirkon jäsenistön kannalta katsoen vaikeisiin aihealueisiin.
3. Arvomuutoksia muussa yhteiskunnassa
Yhteiskunta ottaa vastatakseen yhä useampia kirkolle perinteisesti kuuluneita vastuualueita. "Kirkkososiologian vastikään eläkkeelle jäänyt emeritusprofessori Eila Helander sanoo Teologia.fi:n haastattelussa, että 'Suomessa on siirrytty hyvinvointivaltiosta hyvinvointiyhteiskunnan kautta hyvinvoinnin
sekatalouteen. Tämä tarkoittaa, että vapaaehtoistoiminnan merkitys korostuu sellaisissakin tehtävissä, joiden hoitaminen on ennen ollut julkisen sektorin tehtävä.'”

että työnteko ei ole enää itseisarvo ainakaan nuoremmille sukupolville. Yhteiskunnassamme sanotaan elävän noin 30 000 nuorta, jotka eivät halua
tehdä vieraalle palkkatyötä tai joilla ei ole riittäviä
edellytyksiä selvitä nykyisen työelämän vaatimuksista. Merkittävä osa heistä tekee omasta mielestään
tärkeitä töitä, vaikka eivät siitä palkkaa saisikaan.
Koulutus on ollut keskeinen arvo maamme nuorison onnistuneen tulevaisuuden rakentamisessa.
Siinä olemme tavoitelleet maailman ykkösmaan
paikkaa ja sen saavuttaneetkin. Menestyjien kärkiryhmässä on suuri osa niitä, jotka sijoittuvat varsin
nopeasti kansainvälisiin tehtäviin ja jättävät Suomen.
Jäljelle jäävien varassa lepää Suomen tulevaisuus.
Siinä on paljon jännitteitä ja siksipä juuri presidenttiä
myöden tämän kasvavan ongelman näkevät koettavat löytää ratkaisuja, jotka johtaisivat edes suurimman osan työllistymiseen Suomessa.
Kansainvälisesti tunnustettu tosiasia on se, että Suomi selvisi jaloilleen sodista eriomaisen yhteisöllisyyden ja solidaarisuuden periaatteilla. Tätä maata rakennettiin porukalla ja sen tuloksena Suomi on nyt
AAA-luokkaa monessa mielessä. Yksilön arvostus
ja oikeudet omistamiseen ovat olleet perusteltuja
arvoja ja niiden hyväksi on tehty paljon työtä. Nyt
näyttää kuitenkin siltä, että tasapaino yksilön ja yhteisön etujen välillä on painunut yksilöllisyyden
suuntaan. Siitä on seurauksena laajalle levinnyt itsekkyys ja muista piittaamattomuus. Mikään ei saa mennä yksilön oikeuksien edelle. Ei edes yhteisön etu
silloinkaan, kun sen edun harrastaminen toisi selvästi laajemmat selviämisen mahdollisuudet kaikille.
Isänmaan arvostus on toki viime vuosina noussut
siitä, mitä se heikoimmillaan oli viime vuosisadan
loppupuolella. Sitä uhkaavaksi on kuitenkin noussut
globalisaatio ja sen mukanaan tuoma maailmankansalaisuuden arvostus. Talouselämä ja kauppa hakevat työt sieltä, missä ne on halvinta teettää ja koulutus, varsinkin korkeakoulutus, tuottaa hyvän perusvalmiuden omaavia suomalaisia kansainvälisille
markkinoille. Kotimaa alkaa olla merkityksellistä
enää ainoastaan erilaisissa pelikatsomoissa.
Lähimpien ihmisten arvostaminen on eri mittareissa
säilynyt korkealla. Silloin kuitenkin puhutaan yleensä
vain lähimmästä perhepiiristä. Laajemmin ymmärrettynä lähimmäisyys, solidaarisuus toisia ihmisiä,
mutta myös eläimiä ja luontoa kohtaan näyttää vähintään polarisoituvan ja peittyvän kovien taloudellisten arvojen alle.

Työn ja vapaa-ajan arvostus on muuttumassa siten,
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4. Muutoksia maailmankuvassa, valtarakenteet muuttuvat, filosofiat muotoutuvat
uudelleen
Läntistä maailmankuvaamme on hallinnut pitkään
kristillisiin arvoihin pohjaava maailmankuva. Siinä
olennaista on aina ollut se, että Jumala on sanallaan
luonut tämän maailman. Viime vuosisadalla on kehittynyt naturalistinen maailmankuva, joka on ollut
usein myös pohjana erilaisille ateistisille maailmankäsityksille. Niille yhteistä on vain sen tunnustaminen, mikä on näkyvää ja tieteellisin metodein tutkittavissa. Darvinismi on hyvä esimerkki tästä ajattelumallista.
Niin kauan kuin ihmisellä on ollut uskomuksia, filosofioita, ideologioita tai traditioita on ollut myös
asenteita ja toimintaa, jotka on jollain tavoin johdettu näistä arvolähtökohdista. Avioliitto on uskontokunnasta ja filosofiasta riippumatta koettu kaikkialla
pääsääntöisesti naisen ja miehen liitoksi. Vuosisatojen kuluessa asia on muuttunut traditioksi, jota
ei ole juurikaan kyseenalaistettu, paitsi nykyaikana.
Aatehistoria on se filosofian tieteenala, joka tutkii
sitä, miten eri aatteet ovat syntyneet suhteessa
omaan aikaansa ja ympäristöönsä ja selvittää kulttuurien takana vaikuttavien aatteiden, uskomusten
ja moraalikäsitysten merkityksiä eri aikakausiin ja
kansakuntiin. Aatehistoria osoittaa, miten kaikkina
aikoina ideologiat ovat ohjanneet käytännön toimintaa ja toisaalta käytännön toiminta, politiikka on
haastanut ideologiat, jopa uskonnot, filosofiat ja
traditiot ja vaatineet niiden muuttumista, sanoisinko
nykyaikaistamista, vuorovaikutuksen parantamiseksi.
Maallisen valtapiirin taas muodostaa se yhteiskuntien päätöksenteon prosessi, jota politiikalla ohjataan. Se on painottunut hoitamaan ihmisten yhteisiä,
maallisia asioita, yhteiskuntaa ja sen vastuulle osoitettuja tehtäviä. Nämä asiat ovat luonteeltaan jokapäiväiseen yhteiseloon liittyviä arkisia ja käytännöllisiä asioita.
5. Muuttavatko uskon ilmaisut
Kallion seurakunnan kirkkoherra, KT Teemu Laajasalo lausui äskettäin erään kristillisen järjestön Raamattupäivien avajaisissa: "Kirkko on muuttunut nopeasti. Se mikä oli 20 vuotta sitten dogmi, on nyt
harhaoppi. Moni on surullinen tästä. Vastaavalla tavalla tuomittiin myös toiseen suuntaan 20 vuotta
sitten. Spitaalisen leimaan riitti se, että suostui liberaalien kanssa yhteistyöhön" Teemu Laajasalo viittaa
puheessaan ilmeisesti naispappeuden hyväksymis24

päätöksen jälkeiseen ilmapiiriin. Hän lisäksi totesi:
”...kärsineensä erityisesti ajatellessaan kirkon tulevaisuutta. Hänen mielestään liberaalien ja konservatiivien olisi syytä yrittää ajatella toistensa etua."
Kirkon yhteinen usko saa väistyä ja yksilöllisyyden
korostaminen on tullut muutosvoimaksi myös uskon ilmaisun kohdalla. Yhä useammin henkilökohtainen usko koostetaan palasista, jossa näkyy usean
eri uskonnon vaikutuksia. Luonnollisesti uskon ajatellaan olevan myös yksityisasian, mikä ei kuulu mitenkään muille. Tämä näkyy myös siinä, ettei kirkkomme yhteiset päätökset ole enää kaikille ohjenuorana - ei edes virassa oleville papeille. Yksilöt ja
erilaiset yhdistykset katsovat omaavansa paremman
ilmoituksen ja tiedon asioista. Lopputuloksena on
hajaannus ja yksittäisen seurakuntalaisen ahdistunut
kysymys, mihin voi enää luottaa?
Luterilainen kirkko on ollut perinteisesti sanan kirkko. Meille ei ole yhdentekevää se, mitä Raamatun
sanasta ajatellaan. Uskomme ja sen ilmaiseminen perustuu paljolti Raamatun sanan luotettavuuteen ja
"uskon kuuliaisuuteen" sanalle. Jos Raamattu lyödään reikiä täyteen, se vaikuttaa uskomme ilmaisutapoihin. Seurauksia ovat mm. ettemme voi enää vedota Raamattuun kuin ehkä valikoiden. Monet hylkäävät näinä aikoina Raamatun luotettavuuden elämän ja opetuksen ohjenuorana. Heistä kirkolle
myönteisimmät sanovat, että pelkkä ilmoitus riittää,
muu saa jäädä historian eri ajankohtien tulkinnoiksi.
Sanauskon sijaan näyttää nousevan toisaalla kokemuksellisuus vapaakirkkojen tapaan ja toisaalla lisääntyy uskon välineellistyminen, esineellistäminen,
uskonnollisten muotomenojen, paikkojen, esineiden käyttö koetaan entistä tärkeämmäksi.
Vaarallisinta on, jos Jumalan sanan lupaukset Kristuksesta ja hänen sovitustyöstään jäävät sivuun ja
tilalle tulee ihmisten kokemukseen ja mielipiteisiin
perustuva uskonnollisuus. Sen varassa ei mikään ole
enää pysyvää ja kestävää. Kristuskalliolle rakentava
ja sitä arvostava ja tavoitteleva alkaa olla ajassamme
entistä harvinaisempi ja jäävän pyrkimyksineen yhä
useammin valtavirtausten ulkopuolelle. Siksi olisi
toivottavaa, että kirkko pysyy tunnustuksessaan ja
on tulevaisuudessakin niiden koti, jotka Jumalan
sanaan panevat toivonsa.

ELY-ystävien ryhmämatka Vienan Kemiin ja
Solowetskin luostarisaarelle 6.-12.8.2014
Matkan johtajina Sirpa Keski-Antila ja
Raili Mäkitalo.
Matkan valmisteluissa ja toteutuksessa yhtenä
vastuuhenkilönä sekä tulkkina on Irma Iho Salosta.

Matkareitti: Kitee - Värtsilä - Sortavala Petroskoi - Segeza - Vienan Kemi - Solowetski - Paanajärvi - Kalevala - Vuokkiniemi Kostamus - Nurmes/Haikolan Pirtti, Hyvärilä

Matkan hinta n. 580-600€, joka sisältää
matkat, ruokailut, ryhmäviisumin ja retken
Solowetskin luostarisaarelle.

Alustavaa matkaohjelmaa:
Mm. 3 tunnin laivamatka Solowetskiin, jossa
kenttäruokailu ja opastettu kierros.
Papinsaaren apteekkikirkossa jumalanpalvelus
ja ruokailut.Yöpyminen ystävällisten vienankarjalaisten kodeissa Paanajärvellä, pagicevat
suomia. Kiertoajelu Kalevalassa, pysähdys
Vuokkiniemen Kis-Kis-kukkuloilla.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Sirpa Keski-Antila p. 0400 974 102 tai
sirpa.keski-antila@evankeliset.net

Tuleva Vienan Kemin matka jo häämöttää horisontissa. Sirpalla onkin tapana muistaa matkalle lähtijöitä
kirjeellä, josta löytyy monenlaista tarpeellista tietoa. Eräänä vuonna kirje alkoi näin:
”Hyvä Vienan Kemin matkalle lähtevä ystävä!
Tässäpä vihdoin viimein tarkempaa tietoa tulevasta yhteisestä matkastamme. Annathan anteeksi, että saat
kirjeen näin myöhään, mutta monet asiat ovat selkiytyneet vasta kuluneen viikonkin aikana. Tuo Venäjänmatkailu
kun vaatii huumorintajua, selvittelemistä ja pitkää pinnaa, mutta sitähän meiltä löytyy.”
Mitä Sirpa suosittelee ottamaan mukaan matkalle?
Nuolen osoittamalle riville muodostuu asia, jonka Sirpa teille vielä haluaa sanoa.
1 ja 2: Ilman näitä kahta ei Venäjälle taida päästäkkään.
3: ”Jos on kuuma ilma, vettä pitää juoda runsaasti.” Mukaan kannattaa ottaa siis?
4: ”Muista ottaa kunnon hyvät, mielellään jo elämää ja jalkojasi
kokeneet ja nähneet _ _ _ _ _ _ _ ?”
5: Maa, jonne matka tehdään?
1.
6: ”Eli kaikki ohjelmamuutokset ovat meistä johtumattomista syistä
mahdollisia, mutta _ _ _ _ _ _ on loistava Taivaan Isän lahja ja
2.
toteamus, että maassa maan tavalla :)”
3.
7: Passi ja _ _ _ _ _ _ _ ?
4.
8: ”Lisäksi on varattava _ _ _ _ _ mahdollisten tuliaisten hankkimisen varalta.” 5.
9: Tämä on ihan hyvä vara pitkien kävelyretkien
(ja sopimattomien kenkien) jälkeen.
6.
10: ”_ _ _ _ _ on hyvä vaihtaa valmiiksi sen mukaan,
7.
mitä arvelet tarvitsevasi.”
8.
11: ”Kännykän ja _ _ _ _ _ _ _ uskallat ottaa mukaan.”
9.
12 ja 13: ”Ja _ _ _ _ _ _ kuvien näpsimistä varten,
10.
mutta ota _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kaiken varalta.”
11.
14: ”Tuliaisista moni on jo kysellyt. Voit ottaa vaikkapa tee-keksija _ _ _ _ _ _ _ _ _ ja hyväkuntoisia vaatteita Kemin kirkolle
jätettäväksi, jos saat mahtumaan laukkuihisi.”
12.
15: Retkeläisenä nämäkin ovat tarpeen. ”Matkustamiseen
13.
joku mukava sellainen, kirkko- ja iltaruokailuja varten
14.
omansa ja miesten ei tarvitse ottaa mustaa sellaista
15.
vaivoikseen mukaan, ellei välttämättä halua.”
16.
16 ja 17: ”Niin, ja ota mukaan matkoja ja kirkkohetkiä
17.
ajatellen _ _ _ _ _ _ _ ja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.”
Kuva Timo Keski-Antila, ristikko Virpi Tuominiemi.

Tapahtumakalenteri

Ilmoita
järjestettävistä
tapahtumista
ELYn toimistoon
yhteistä lehteä ja
ELYn kotisivujen
tapahtumakalenteria
varten
ely@evankeliset.net
tai
p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein)

Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille
Kesäkuussa
To 12.6. klo 16.30 kesäjuhlien
talkooväen tiedotustilaisuus ja
kahvitus seurakuntatalolla ja alkajaismessu klo 19 kirkossa,
Alavudella.
La 14. - su 15.6.2014 Evankeliset kesäjuhlat Alavudella.
Ks. lisää s. 14.
Ma 23. - ke 25.6. Aarrearkkuleiri isovanhemmille ja lapsenlapsille Karstulan Evankelisella
Opistolla. Mukana Pirjo ja Sakuvaari Nurmesviita, Timo Pollari,
Sirpa Keski-Antila. Ks. lisää s. 19.
To 26.6. klo 18 Kesäinen lauluilta Ahonkylän Metsästysmajalla
Jalasjärvellä. Aulis Harju, Eija
Harmanen, Mikko-Matti RintaHarri, Sirpa Keski-Antila.
Su 29.6. klo 17 alkaen seurakunnan ja ELYn yhteinen Maakunnallinen NAISTENILTA Ruskorannassa, Alahärmässä. Juhlassa
pääesiintyjänä europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki. Ilta
päättyy yhteiseen messuun.

Heinäkuussa
Ke 9.7. klo 13 ELYn ystävien ja
Kurikan Keräkerhon väen yhteinen KESÄRETKI Keski-Antiloille
Ilmajoen Myllylammelle, Lahdentie 152.
Su 13.7. klo 10 ELYn ja seurakunnan yhteinen Siionin Kannelmessu kirkossa,Ylistarossa. Lit.
Marketta Veikkola, saarna Aulis
Harju,Vaeltajat, joht. Severi Syrjälä. keittolounas. Päiväjuhla srk-

talolla Juha Happonen, Marketta
Veikkola, Sirpa Keski-Antila, kanteleen soittoa Leena Punkari.
Su 20.7. klo 14 Siionin Kannelmökkiseurat Ritva ja Päiviö Niemelän mökillä Himangankylällä,
Laajalahdentie 61, (opastus venesatamasta). Kalajoen srkn työntekijä, Sirpa Keski-Antila.
Su 27.7. Elyn kirkkopyhä Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa, Sastamalassa (Kallialan kirkkotie 50).
Klo 10 messu, saarna rovasti Kari Koivu, liturgi rovasti Osmo
Ojansivu. Kahvit kirkonmäellä.
Klo 17 Siionin Kanteleen lauluseurat Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa. Mukana kotiseutumme
pappeja: Mirja Tenkanen, Irja AroHeinilä, Jari Nurmi ja Osmo
Ojansivu.
Ti 29.7. klo 10-14 ELYn ystäväpiirin järjestämä kesätori tapulin
nurkalla Kurikassa voholukahvion, leivonnais- ja pika-arpamyynnin merkeissä.

Huom!
Tapahtumailmoitukset
seuraavaan 4 2014
Elysanomiin 6.8.2014
mennessä, kiitos.

Ke 30.7. klo 19 ELYn ystäväpiirin vastaama Kesäkirkko kirkossa, Kurikassa. Raimo Mäki, Sirpa
Keski-Antila.
To 31.7. klo 18 Siionin Kannelseurat Seppämestarissa, Miiankuja 3, Lapualla. Järj. Anneli Torppa, Anne Poskiparta.

Evankeliset kesäjuhlat
Alavudella 14.-15.6.2014
Juhlapuhujina mm.
piispa Simo Peura, Viron kirkon
lähetysjohtaja Leevi Reinaru
Lisätiedot:

www.evankeliset.net
ja tämän lehden sivulta 14.

Juhlat järjestää:
Alavuden seurakunta ja
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry
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Elokuussa
Pe 1.8. klo 18 Perinteiset mökkiseurat Pyhtään Haavistossa
Nurmirannan sisarusten mökillä.
Mukana Raili Mäkitalo, Päivi Sipponen ja mökin omaa väkeä. Musiikkiohjelmaa, runoja ja mukavaa
yhdessäoloa, arvontaa, makkaranpaistoa. Mahd. saunaan ja uintiin. Opastus Antinniementieltä.
6.-12.8.2014 ELY-ystävien ryhmämatka Venäjälle. Paikkoja on
vielä vapaana, kysele Sirpalta.
Ks. lisää s. 25.
Su 10.8. klo 17 alkaen seurakunnan ja ELYn yhteinen MIESTENILTA Alahärmän Ruskorannassa Kauhavalla. Raamatunseliitys rovasti Raimo Mäki, juontajana Matti Aho, lit. Jaakko Linko,
kuoro Kööri, joht. Anne Välimäki.
Ilta päättyy messuun.
To 14.8. klo 18 PIHALAULUSEURAT Maarit ja Pekka Rautasella, Mustikkapolku 22, Kurikka.
Raimo Mäki, Kirkkokuoro, Sirpa
Keski-Antila tuo terveisiä Venäjän
matkalta.
La 16.8. seurakunnan ja ELYn
yhteinen perheleiripäivä Alahärmän Ruskorannassa.

Su 17.8. klo 10 ELYn kirkkopyhä, Hyvinkään kirkko ja srkkeskus. Antero Rasilainen, Kosti
Kallio ym., musiikkia.
Ke 20.8. klo 18 Kesäehtoon kotoseurat Keski-Antiloilla Ilmajoella Myllylammella, Lahdentie
152. Raimo Mäki.
To 21.8. klo 18 Siionin Kannelseurat Latomäkien mökillä Kauhajärvellä, Herneshuhdantie 60
tai Huvilatie 60, Lapualla. Ulla Latomäki, Sirpa Keski-Antila.
Su 24.8. maakunnallinen kirkkopyhä ja Siionin Kannel-messu kirkossa Peräseinäjoella. Lit. Markku
Ylinen, saarna Raimo Mäki, Seinäjärven kuoro, joht. Jouko Palomäki. Päiväjuhla, Raimo Mäki, Markku Ylinen, Sirpa Keski-Antila.
Su 31.8. jumalanpalveluksen ja
kahvien jälkeen Evankeliumi lähetyskentällä Koski Tlssä. Annikki ja
Paavo Erelä.

Syyskuussa
Su 7.9. klo 16 Siionin kannelseurat Kulosaaren kirkolla, Kulosaarentie 40, Helsinki.
Ma 8.9. klo 13 ELYn ystäväpiiri
seurakuntakeskuksen pikkusalissa Kurikassa. Sirpa Keski-Antila.

ELYn toimistolta
- Maria Pitkärannan adresseja ja
kortteja, erilaisia malleja,
myös 2-osaisia kortteja
- muita kortteja, mm. ELY-kortti
Ks. tarkemmat tiedot
www.evankeliset.net

Tilaukset ja tiedustelut
ely@evankeliset.net
p. 040 415 9416

To 11.9. klo 13 Siionin kannelseurat Kauhajoella srk-keskuksessa.
To 11.9. klo 18 Marjatta Lybeck
75v-syntymäpäiväseurat ELYn
työn hyväksi seurakuntakeskuksen Kellosalissa Ilmajoella. Raimo
Mäki, Juhani Erkkonen, KatajaKantolat, Sirpa Keski-Antila.
Su 14.9. klo 10 maakunnallinen
kirkkopyhä, messu Alavudella. Lit.
Timo Kumpunen, saarna Antero
Rasilainen, Seinäjärven kuoro,
joht. Jouko Palomäki. Kesäjuhlien
kiitosseurat, Timo Kumpunen,
Antero Rasilainen, Sirpa KeskiAntila.
Ke 17.9. klo 19 Siionin Kannelseurat srk-salilla, Teuvalla. Lauri
Annala, Sirpa Keski-Antila.
To 18.9. klo 18 ELYn seurat Saarenpääkodilla, Saarelantie 3, Lapua. Järj. Kaisu ja Matti Ketoniemi, Anja Koskinen, Raimo Mäki,
Ulla Latomäki, Sirpa Keski-Antila.
Su 21.9. ELYn kirkkopyhä Jakomäen kirkossa, Jakomäenp. 7. Klo
12, messun jälkeen lauluseurat.
Su 21.9. klo 10 maakunnallinen
ELYn SYYSJUHLA, alk. messulla
Lakeuden Ristissä, Seinäjoella.
Ma 22.9. klo 18.30 MYYJÄISHUUTOKAUPPA seurakuntakeskuksen kahviossa Kurikassa,
hartaus. Leipomaan ja muihin
valmisteluihin keittiölle tarvitaan
väkeä jo klo 9 alk. Ilm. Sirpalle.

Sivun 19 ”Etsi 7 eroavaisuutta”
-tehtävään ja sivun 25 kesäristikkoon ratkaisut seuraavassa
Elysanomissa 4 2014 sekä
osoitteessa www.evankeliset.net
Adressit 8€/kpl,
kortit alk. 1€/kpl

Saatavilla myös ELYn kesäjuhlilla
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ryn työn hyväksi

Katso päivitetyt
tapahtumatiedot osoitteesta
www.evankeliset.net/kalenteri

Kesä taas tulla saa, täynnä riemua maa,
ovat pakkaset pois paenneet.
Kedon vaatettavat kukat niin ihanat,
Isä, uudeksi kaiken sä teet.
Taas nyt kuunnella saan, miten lintunen maan
laulaa kiitosta korkeuteen.
Sinä ihminen myös, heitä huoles ja työs,
liity lauluunsa riemulliseen.
Jos on lintusilla ilo Luojastansa,
luomisvoiman ne tuntea voi.
Aihe suurempi sun, lapsen lunastetun:
Herran armosta laulusi soi.
Isä Poikansa toi, suven taivaisen loi,
joka paljoa kauniimpi on,
kuin on kirkkaus maan, hetken kestää se vaan.
Suvi taivaan on loppumaton.
Kesä aurinkoinen, lämmin, ihmeellinen,
kylmän pohjolan kauniiksi saa,
mutta uskomaton armon aurinko on:
sydänjäätkin se voi sulattaa.
SK 443:1-5

