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Rohkeasti mutta levollisesti
On suvivirren aika. Kesän alku merkitsee odotusten täyttymystä, monilla on edessä loma, aikaa
olla mökillä, matkustella, nauttia ja vaikkapa
kalastella. Mutta kesän alkuun liittyy myös
jännitystä ja pettymyksiäkin. Odotettu työ- tai
opiskelupaikka ei avautunut, suunnitelmat ja
toiveet eivät toteutuneet, mitä nyt?
Näissä tunnelmissa itse istuin valmistelemassa
saarnaa helluntaiksi. Kokemus oli kuten usein
ennenkin: olen kuin Jeesuksen opetuslapset
istumassa kavereiden kanssa vaikka Jeesus sanoi:
Menkää ja tehkää! Lähtekää liikkeelle. Kuinka
paljon tätä lain saarnaa kuuleekaan tänäkin
päivänä. Että pitää mennä, pitää todistaa, pitää
julistaa. Opetuslapset kuitenkin istuivat ihan
rauhassa keskenään ja tutkivat ehkäpä kirjoituksia. Vielä ei ollut oikea aika! Vielä ei ollut Pyhän
Hengen vuodatuksen aika. Vasta helluntaina
syttyi palava tuli, ilo ja into lähteä liikkeelle.
Annettiin sanat, annettiin rohkeus, ja sanan
julistaminen kantoi hedelmää.
Moni odottaa tänäkin päivänä samanlaista

Hengen vuodattamista. Etsitään merkkejä Pyhän
Hengen läsnäolosta, voimavaikutuksista. Kenelle
ensimmäisenä helluntaina Pyhä Henki annettiin,
kenen päälle se vuodatettiin? Ihmisiä oli paikalla
kuin ”helluntaiepistolassa” konsanaan, eli paljon,
tuhansia. Vain opetuslapset saivat Pyhän Hengen.
He puhuivat, he julistivat, ja mikä ihmeellisintä,
ihmiset myös ymmärsivät! Tässä on meille tämän
ajan todistajille ja saarnaajille haastetta kerrakseen. Puhua ymmärrettävästi. Puhua rohkeasti
Jumalasta, Jumalan laista ja evankeliumista,
taivaasta ja helvetistä, rohkeasti mutta levollisesti. Meidän tehtävämme ei ole pistellä ihmisiä
sydämiin, taitamattomuuttamme varmasti
niinkin teemme, siksi olkaamme arkoja loukkaamaan toista ihmistä. Pyhä Henki kyllä tekee
työtään siellä, missä Sanaa julistetaan, missä
Jeesuksesta kerrotaan.
Kysymys kuuluu, kenellä sitten on Pyhä Henki?
Raamattu opettaa selkeästi ja varmasti: kasteesi
perusteella sinä olet Jumalan lapsi ja kasteessa
olet saanut Pyhän Hengen. Sinäkin saat olla
rohkea mutta levollinen Jeesuksen todistaja.
Omilla lahjoillasi, palvelutehtävässäsi, esirukoilijana, kasvattajana. Ei Jumala vaadi sinulta yhtään
enempää, mitä hän itse sinulle on antanut. Ole siis
uskollinen, luja ja rohkea kutsumuksessasi.
Turvallisin mielin saamme toimia Herramme
todistajina tänäkin kesänä, sillä Herra itse vastaa
Sanastaan. Isän hoidossa levollista ja siunattua
kesää teille kaikille.
Antero Rasilainen, pääsihteeri
jk. Evankeliset kesäjuhlat järjestetään 15.–16.6.
Kouvolan keskuskirkossa. Rohkeasti uskallan
sanoa, että kannattaa tulla! Vaikka kirkkoon ei
tulla ”viihtymään” niin Kouvolan keskuskirkossa
voi kirjaimellisesti viihtyä. Siellä julistetaan
armollista evankeliumia ja lauletaan Siionin
Kanteleen lauluja. Ystävät ovat tehneet paljon
työtä juhlien eteen, tulkaa retkelle Kouvolaan,
kutsukaa ystävät, sukulaiset ja naapuritkin
mukaan! Tapaamisiin.

Yrjö ja Antero Rasilainen. Kuva Pekka Kiviranta
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Hyvän Paimenen hoidossa
Ps. 23: ”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään
puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut
vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun
sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian
tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en
pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä
suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Sinä
katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä
voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on
ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi
minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran
huoneessa päivieni loppuun asti.”
Hyvän paimenen sunnuntaina mieleeni tulee pyhäkoulun kuva, jossa vihreälle laitumelle tuli aina yksi lammas
lisää kun kävi pyhäkoulussa.
Hyvän paimenen sunnuntai muistuttaa meitä siitä, että
Jeesus on hyvä paimen ja huolehtii hyvin laumastaan. Ja
vieläpä niin hyvin, että Jeesus lähettää opetuslapset ja
seuraajansa huolehtimaan laumastaan.
Pääsiäisen ilo ja armon sanoma rohkaisevat meitä
elämään kristittyinä, Jeesuksen seuraajina. Ihmiselle on
tärkeää kuulua joukkoon; olla osallisena yhteisössä
siten että tulee huomatuksi ja kuulluksi, olla jäsen siten
että minut muistetaan ja tunnetaan. Uskon ja hengellisen elämän näkökulmasta on tärkeää, että Jumala
kutsuu aina meitä luokseen, on aina meihin päin. Jeesus
paimenen tavoin huolehtii Jumalan luoduista, etsii
kadonneita ja puhuttelee meitä Jumalan luo.
Uskon ja hengellisen elämän kokemisen näkökulmasta
on merkittävää, että kuulumme seurakuntaan,
yhteisöön, jossa Jumalan sana, opetus, sakramentit,
rukous ja lähetystyö ovat läsnä. Ja että nämä ovat läsnä
yhteisölle, meille yhdessä. ELY tarjoaa yhteisölleen
kaiken tämän.
Nämä näkökulmat ovat perusasioita, ja mikä olennaista,
olemassaolollaan vastaavat ihmisen tarpeisiin ja
etsintään Jumalan luo. Ihminen aina etsii ja kysyy.
Uskonvarmuutta testataan elämässä niin monin tavoin:
oman elämän vaikeudet, surut ja murheet, elämän
haastavuus, epäoikeudenmukaisuus, isot ja pienet
kysymykset arjessa sekä työ- ja koulumaailmassa
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Salla Häkkinen

kysyvät arvojamme. Ihmisen taidot ja tiedot eivät
milloinkaan yllä ja riitä hallitsemaan elämää. On
turvallista saada luottaa Jeesukseen pelastajana,
Vapahtajana ja uskoa siihen, että Jeesus on hyvä paimen
joka pitää meidät laumassa, joukon mukana. Ja että
koko tätä joukkoa johdattaa Jumala hyvän pelastussuunnitelmansa mukaan.
Joh. 10:14: Jeesus sanoi: ”Minä olen hyvä paimen. Minä
tunnen lampaani ja ne tuntevat minut.”
Jeesus, hyvä paimenemme. Tänään tahdon kiittää sinua
hyvyydestäsi ja huolenpidostasi. Sinä olet pienten ja
suurten paimen. Sinä johdatat meitä koko elämämme
ajan. Me emme itse tunne tietä emmekä vaaroja, jotka
meitä uhkaavat. Älä anna meidän joutua kauas luotasi.
Opeta meitä erottamaan sinun äänesi kaikkien muiden
äänten joukosta ja sinun kutsusi niistä kutsuista, jotka
ovat viemässä meitä harhaan. Jos lähdemme omille
teillemme, vedä meidät takaisin luoksesi. Kiitos rakkaudestasi ja huolenpidostasi. Kiitos ELYn päivistä ja
yhdessäolosta. Rukoilemme siunausta kaikkeen ELYn
toimintaan. Ole keskellämme. Jätämme itsemme ja
kaikki lähimmäisemme sinun haltuusi.
Aamen.
Siunausta ELYn toimintaan ja hyvää juhlapäivää!
Hartaus ELYn juhlassa Tampereella
Salla Häkkinen
vt. kirkkoherra
Kalevan seurakunta
Tampere

Hetan Kota kutsui meitä
Siitä huolimatta, että kellot aivan kohta siirretään
näyttämään kesäaikaa, oli jälleen Pohjanmaalta
lähdössä joukko linja-autolla kohti Pohjoista, hiihtelemään ja aistimaan Lapin taikaa.
Kurikasta auto lauantai-aamuna lähti matkaan ani
varhain heti. Timo matkalla autoa varmoin ottein
kuljetti ja Sirpa tätä joukkoa antaumuksella veti.
Matkan jatkuessa Sirpa toivotti meidät kaikki tervetulleeksi vielä kerran. Hiljennyimme aamuhartauteen ja
pyysimme läheisillemme ja tälle matkalle siunausta ja
varjelusta Herran.
Pysähdyspaikat matkan puuduttamiin jäseniin uutta
vetreyttä toi. Samalla nälän ja janon tunnetta etäämmälle siirtää voi.
Perille saavuttuamme oli meille jo selvitetty tulevan
viikon majapaikat. Jukan kertoillessa talon tavoista, me
siinä lomassa nautimme iltapalaa sekä kahvit ja saikat.
Sunnuntai-aamu ja auringon valo kirkkaana hangelle
loisti. Hyvin nukuttu yö sekä Sirkan vetämä jumppa,
jäykkyyden jäsenistä poisti.
Pääsiäisen ilosanomaa saimme Hetan kirkossa yhdessä
kuulla: Jeesus elää, hauta on tyhjä eikä kiveä haudan
suulla.
Sunnuntaina iltapäivällä usean leiriläisen hohtavilta
hangilta kuntoilemasta tapaa.
Kuka hiihtäen, kelkkaillen tai kävellen, tyylihän on

kaikille vapaa.
Toinen pääsiäispäivä samaa kaavaa ilmojen puolesta
käyttää. Aurinkoinen päivä siis tänäänkin tulevan
näyttää.
Pyhäkeron kämppä jumalanpalvelukseen tunturin
juurelle väkeä hyvin veti. Hiihtäjien lisäksi Hetan Kodalta
lähti kaksi moottorikelkkaa, kummankin perässä väkeä
täynnä oleva reki.
Aurinkoisen tiistaipäivän jokainen mielensä mukaan
kyllä kulumaan saa. Hiihtäen, kävellen tai niin kuin Ahti,
joka pilkillä istuen hyvällä menestyksellä kalastaa.
Keskiviikkona käynti Rouhiaisen loppuunmyynnissä,
osalle siitä oli hyötyä, toisille saattoi olla huvia. Vielä
paluumatkalla saivat käydä luontokeskuksessa katsomassa hienoja Lapin maiseman kuvia.
Torstaina oli hiihtäjiä päivän mittaan jälleen kulkemassa
Pyhäkerolle päin pitkin järven jäätä. Hienoinen tuuli ja
aurinko rusketti, kaiken muun hyvän lisäksi, poskia ja
nenänpäätä.
Ruokailun jälkeen Ahti erikoiset arpajaiset onnistui
sitten pitään. Itse pyytämänsä ja paistamansa kalat oli
arvottavana eikä arvat maksaneet yhtään mitään.
Illalla kodassa paistettiin räiskäleitä, ja ainakin Elli
onnistui siinä hyvin, kun paistoksen ympäri heitti.
Toisena ohjelmanumerona oli kastella käsin valmistettuja ruusuja aineessa, jota ammatti-ihmiset keitti.
Perjantaihin sitten tällä kertaa päättyivät Hetassa
vietetyt lomailupäivät. Erittäin aurinkoisina ja miellyttävinä varmaan itse kunkin mieleen jäivät.
Kiitämme Timoa ja Sirpaa, kumpaakin erikseen ja
yhdessä teitä. Kuin myöskin erittäin mukavia matkalaisia, kaikkia meitä.
Se viikko on sitten kulunut päätöspäivään suhteellisen
vauhdikkaasti ja äkkiä. Kiitämme Taivaan Isää terveydestä ja hyvistä ilmoista sekä hyvästä palveluksesta
henkilökuntaa, ja isäntäparia, Helvi ja Jukka Näkkiä.
Jos kaikki menee suunnittelun mukaan ja Luoja sen vielä
armossaan suo, ehkä Timo ja Sirpa taasen ensi kevään
korvassa meidät tänne Hetan maisemiin lomailemaan
tuo.
PS. Valitettavasti tähän perjantai-illan ohjelmaa ei
millään mukaan sitten mahtumaan saa. Johtuen siitä,
kun Hesarin toimitus tätä juttua jo kovasti odottaa.
Veikko Keskitalo

Veikko Keskitalo lukee Hetan Kodalla kronikkaa.
Kuva Timo Keski-Antila

Huom: Kronikkaa on jouduttu lyhentämään Elysanomien toimituksessa.
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Kaste pelastaa ja lähettää
Kristuksen ja hänen uskovan seurakuntansa autuaallinen yhteys alkaa kasteessa, kirjoitti
rov. F.G. Hedberg kirjassaan Vartijan huuto. Hän vetosi Raamatun sanaan, jonka mukaan
olemme kasteessa puetut Kristukseen, vanhurskauden pukuun (Gal.3:27). Kasteessa, Pyhän
Hengen vaikuttaman uudestisyntymisen nojalla me pukeudumme Kristuksen lahjoihin ja
armoon, mutta sen lisäksi pukeudumme itse Jeesukseen Kristukseen. ”Kasteessa me näet
olemme kihlatut hänelle ja todella yhdistetyt häneen” (Hoosea 2:21). Tätä selittäessään
Hedberg lisää, että kasteen pelastava vaikutus ei perustu meidän uskoomme, vaan Jumalan
sanaan ja asetukseen. Kastettu on, ilman omaa ansiotaan tai mahdollisuuttaan, liitetty
kasteessa Kristuksen ruumiin jäseneksi.
Kastetoimituksessa luetaan ns. lasten evankeliumi
kuten Jukka Thurenin selitysteos sanoo. Se ei ole
(Mark.10:13-16) ja Gal.3:27, mutta usein myös
mikään tasaveroisten osapuolien liittosopimus, vaan
Jes.43:1: ”Älä pelkää! Minä Pastori Pekka Kiviranta kastepappina. Kuva Hannu Rasila
Jumalan tarjous ja ihmisen
olen lunastanut sinut,
suostumus siihen, että
minä olen sinut nimeltä
Jumala armahtaa ja pelaskutsunut, sinä olet minun.”
taa. Jumala antaa syntivePietarinkirjeessä luemme:
lalliselle hyvän omantun”Tuon esikuvan mukaan
non ja kastettava lupaa elää
teidät pelastaa nyt kaste,
Jumalan tahdon mukaisesei siksi että te siinä luovuitti.
te saastaisesta elämästä,
Pysähtykäämme Paavalin
vaan koska Jumala teki
sanoihin
”hän pelasti
kanssanne hyvän omanmeidät, ei meidän hurskaitunnon liiton. Sen perusden
tekojemme tähden,
tuksena on Jeesuksen
vaan pelkästä armosta”
Kristuksen ylösnousemus,
(Tiit.3:4-7).Jatkaessaan
hänen, joka on mennyt
apostoli
sanoo uudelleen:
taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella ja jolle
”Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin
on alistettu enkelit, vallat ja voimat” (1 Piet.3:21-22).
että
synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät.
”Esikuva” viittaa edellä puhuttuun Nooan tapahtuTämän Hengen hän vuodatti runsaana meidän
maan, jossa Nooa ja joitakin muita pelastui veden
päällemme
Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me
kantamina (kr ”veden kautta”) arkissa. Mutta edellä
hänen armonsa ansiosta tulisimme vanhurskaiksi ja
myös sanotaan, että ”Kristus kärsi ainutkertaisen
saisimme
ikuisen elämän.”
kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta,
johdattaakseen teidät Jumalan luo.” Pyhä kaste on
Olemme siis jo pelastetut! Olemme pelastetut
tätä Jumalan luo johdattamista Kristuksen kautta,
kastettuina, Kristuksessa, uskon kautta. Elämässä on
Kristuksen tähden. Kasteessa annetaan ihmiselle
sellaisia tilanteita, joissa mikään lohdutus ei tunnu
henkilökohtaisesti Golgatan kärsimyksen ansio,
auttavan. Kaikki hyvä sana armosta ja Jeesuksen
vanhurskaus ja elämä. Siksi voimme ja saamme hyvin
rakkaudesta kilpistyy pois, menee kuin vesi hanhen
perustein sanoa Lutherin perässä, että kaste pelasselästä. Itsestä tuntuu: ”Ei tuo minua koske, ei näin
taa.
kurjalle ja huonolle”. Silloin tarvitaan sitä Raamatun
On hyvä ottaa esille myös 1 Piet.3:21:ssa esiintyvä
sana ”liitto”, koska sitä on tulkittu vaikka millä tavalla,
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sanaa, joka osoittaa itsemme ulkopuolelle, osoittaa
alkuun, kun emme pienenä vauvana mitään osanneet

emmekä jaksaneet, kun kaikki oli toisten varassa.
Silloin, kun sait pyhän kasteen, Jumala pelasti sinut!
Muista tätä ja iloitse siitä. Muistakaamme myös
Raamatun puhe kolminkertaisesta todistuksesta:
Henki, vesi ja veri todistavat (1 Joh.5:8).
F.G. Hedberg otti usein Paavalin kirjeiden kastekohtien lisäksi esille Mark.16:16: ”Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi” (nykyinen käännös: ”Joka
sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva”). Kaste ja usko
kuuluvat yhteen.
Pyhä kaste on Ef.5:25-26 mukaan Kristuksen teko:
”Niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen
puhtaaksi vedellä (kasteessa) ja sanalla voidakseen
asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä, ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä.”
Miksi kaste pelastaa? Koska se on syntien anteeksisaaminen (Apt.2:38), koska se antaa meille
Kristuksen (Gal.3:27) ja koska se antaa Pyhän Hengen
(1 Kor.6:11; 12:13; Tiit.3:5-7).

Kaste lähettää
”Minulle on annettu kaikki valta. Menkää siis ja
tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja

opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen
käskenyt teidän pitää.” (Matt.28:18-20). Tunnemme
tämän kaste- ja lähetyskäskyn, mutta kun sama asia
sanotaan muodossa ”kaste lähettää”, kysymyksiä
tulee mieleen: Lähettääkö kaste jokaisen johonkin?
Eikö se ole Jeesus, joka lähettää? Miten kaste?
Aihe liittyy Martti Lutherin Katekismuksen opetuksiin. Niiden mukaan kasteessa saadaan omaksi Kristus
ja Kristuksen lahjat. Hän velvoittaa ja vaikuttaa
meissä uuden elämän. Kasteessa päästiin kerran
Herran Jeesuksen omaksi, ja nyt joka päivä nousee
ylös uusi ihminen, joka harrastaa Jumalan töitä
mieluummin kuin mitään muuta.
Sana ”lähettää” voi tehdä meille kepposen, jos
alamme ajatella jotain pois lähtemistä, kauaksi
lähtemistä, jotain erityistä todistamista. Kuitenkin
kaste ja kasteessa saatu Kristus antaa, velvoittaa ja
vaikuttaa meissä koko ajan, tässä ja nyt. Lähetettynä
oleminen, todistajan tehtävän suorittaminen tai
evankelioiminen, on seurausta kasteesta, sen lahjasta
ja velvoitteesta. Vain jos ymmärrämme, mitä kaste
sakramenttina on, voimme käsittää, että sitä seuraa
Herran todistajana oleminen. Todistaminen ei ole
mitään irrallista touhua.
Seppo Suokunnas ja Pekka Kiviranta ELYn kevät seminaarissa 13.4.
Kuva Timo Keski-Antila
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Arkielämää Jeesuksen omana

Kaste lähettää todistamaan

Kaste on uuden elämän eli jokapäiväisen parannuksen lähtökohta. Siitä Luther puhuu Isossa katekismuksessaan, ”että uudessa elämässä vaeltaisimme”.
Kaste lähettää elämään Herran Jeesuksen omana.
Kun maailma näkee, että olemme valon lapsia ja
seuraamme yhtä ainoaa Kuningasta, se vaikuttaa.
Arkielämä eli kasteessa eläminen päivittäin toisten
rinnalla ratkaisee. Ensimmäinen Pietarinkirje, jota on
pidetty alkukirkon kastesaarnana, puhuu (2:9) kaikille
kuuluvasta yleisestä pappeudesta. Julistamme
yhdessä Herran suuria tekoja.

Kaste johtaa viemään hyvää sanomaa niille, jotka
eivät Kristusta tunne. Virsi 449:3 sanoo: ”Uudeksi luo
kaikki Herra, / kylvä toivo pelkääviin. / Saimme näyn
ja kutsumuksen / Ylösnousseen askeliin. /
Todistamme palvellen / seuraajina Kristuksen.”

Tärkeä kasteteksti on myös Room.6:1-14 (pääsiäisyön
epistola kirkkokäsikirjassa). Sen mukaan me olemme
kasteessa yhdistetyt Kristukseen ja yhdistetyt samalla
Kristuksen kohtalon, Kristuksen ristinkuoleman ja
ylösnousemisen, kanssa. Herran kuolemassa ja
ristissä on sovitus (Ef.1:7, Room.5:6; 2 Kor 5.19-20) ja
Herran ylösnousemuksessa on vanhurskauttamisemme (Room.4:25).
Joka päivä kaste lähettää meitä taisteluun syntiä ja
pahaa vastaan (Room.6:11-12). Tähän kuluu ns.
eksorkismi, saatanasta ja hänen pahoista teoistaan
luopuminen. Nykyisessä kastekaavassa siitä on
muistuma, kun sanotaan: ”Armollinen Jumala on
Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden vapauttanut
sinut synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Antakoon
hän sinulle voimaa joka päivä kuolla pois synnistä ja
elää Kristukselle.”
Kerrotaan Etelä-Ruotsissa tapahtuneesta kasteesta,
jonka suoritti Tanskasta tullut pappi. Tämä pahan pois
manaus oli poistettu Ruotsin kirkon kirjoista, mutta
Tanskan kirkon kastekaavassa se vielä oli. Niinpä
pappi tuli siihen kohtaan ja kysyi lapsen vanhemmilta
- niin kuin Suomen kirkossakin aikanaan kysyttiin –
lasta tarkoittaen: ”Luovutkos perkeleestä ja kaikista
hänen pahoista teoistaan?” Kasteväen keskelle tuli
syvä hiljaisuus. Kysymys yllätti lapsen äidin ja isän.
Lopulta isä sanoi: ”Meillä Ruotsissa ei ole sellaista
tapaa”. Isä ehkä tarkoitti, että kastetoimitus on
erilainen Tanskassa ja Ruotsissa, mutta hän tuli
sanoneeksi jotain, joka puhuttelee koko LänsiEuroopan kristittyjä. Onko meillä sellainen tapa ja
ajatus, että kristityn tulee jättää synti ja paha, luopua
siitä ja antaa se Kristuksen hoidettavaksi? Sitä me
tarvitsemme joka päivä. Martti Luther on puhunut
siitä jokapäiväisenä parannuksena, johon kaste ja sen
oikea ymmärtäminen johtaa. Samoin on totta, että
kasteen muistaminen vie meitä joka päivä uudelleen
Kristuksen luo saamaan syntien anteeksiantoa.
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Kaste johtaa meitä elämään kaikella tavalla
Kristuksen omana. Teologi Richard Jungkuntz kirjoittaa, että kristillisen hoidon ja kasvatuksen lähtökohtana on pyhä kaste (”Kasteen evankeliumi”,
suom.1976 s.113). Lasten kasvattaminen kotona
kuuluu siihen samaan. Kaikki hellät rakkaudenosoitukset ja -palvelemiset ovat nekin kasteen toteuttamista. Jo pieni lapsi oppii ennen sanoja sen, mitä on
luottamus ja hellyys.

Kysymys evankelioimisesta
Kasteeseen liittyvä lähetystehtävä on tuonut esiin
ajatuksen: ”Evankelinenhan ei evankelioi – vai
evankelioiko?” Siihen vastaan, että kyllä evankelinen
evankelioi, kun ymmärrämme evankelioimisen
Kristuksesta ja sovintoveren evankeliumista ja
kasteen sakramentista käsin.
Evankelioiminen irrallisena työmuotona on toisinaan
saattanut olla sitä, että se, joka tahtoo todistaa, jakaa
traktaatteja ja kutsuu yhden illan tai muutaman illan
tilaisuuteen ihmisiä ja lähtee sitten pois. Tässä on
jotain ongelmallista. En halveksi suinkaan sitä, että
vieraalle ihmiselle lyhyestikin tuodaan Jeesus-viesti.
Niinhän alkuajan kiertävät opetuslapsetkin tekivät.
Mutta sen ohella tarvitaan säännöllistä ja vahvaa
opetusta.
Toiseksi tarvitaan yhteisö, johon osallistua, jossa
tuoda omat armolahjansa, voimansa ja palvelemisensa yhteiseen käyttöön. Tarvitaan yhteisö, jossa on
niitä, joita voi auttaa ja niitä, jotka auttavat minua
(vastavuoroisuus on seurakunnassa tärkeä). Ei pidä
ripustautua evankelioimisen ulkonaisiin muotoihin
eikä tarvitse edes käyttää sitä sanaa. Mutta siitä
olkaamme vakuuttuneita, että Herra Kristus tarvitsee
meitä kaikkia ja Hän lähettää meitä todistuksen
työhön. Hyvän sanoman kertominen voi ja saa
tapahtua monella eri tavalla.
Raamattuopetus ELYn juhlissa Tampereella Kalevan
kirkossa 13.4.2013

Seppo Suokunnas

Viestejä Tampereen juhlasta
Evankelinen lähetysyhdistys (ELY) kokosi huhtikuussa jäsenistöä perinteiseen seminaariin ja vuosikokoukseen Tampereelle. Ilmapiiri Kalevan kirkon suojissa pidetyssä tapahtumassa oli iloinen ja
avoin.
Ryhmätyöskentelyissä ja seminaarissa pohdittiin Raamatun opettamisen vaikeutta ja ELYn toimintaa laajemminkin. Dosentti Seppo Suokunnaksen raamattuopetus evankelisuuden sydänäänistä,
kasteesta ja todistamisesta herätti keskustelua.
Vuosikokouksessa puhetta johti sosiaalineuvos Leo
Norja. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen tilinpäätös, joka osoitti lähes 40 000 euron ylijäämää.
Hallituksen jäsenistä Helena Ylikotilalle myönnettiin
ero omasta pyynnöstä. Hallituksessa jatkavat edelleen
Pirjo Nurmesviita, Maiju Vuorenoja, Erkki Yli-Krekola
sekä Annikki Erelä. Varajäseniksi valittiin Ulla
Kakkonen ja Maria Pitkäranta.

Evankelisen lähetysyhdistyksen jäsenmaksua vastaan
saatava ”jäsenetu” on odotettu viesti Elyltä. Se ei ole
pelkästään sisäpiirin julkaisu, vaan se tarjoaa ilmestyessään ihmisille paitsi tietoa vilkkaasta toiminnasta
myös Elämän hoitavaa ja virkistävää sanaa. Lehden
tavoitteena on saada mukaan lukijoiksi entistä
enemmän myös nuoria ja lapsia. Elysanomien paperilehteä tarvitaan, koska kaikilla ikäihmisillä ei ole nettiä.
Elyn toimistosta on mahdollisuus saada lehtiä myös
jaettavaksi eteenpäin.

Elämän sanaa tarjolla
Seminaarin työskentelyosiossa pohdittiin muun
muassa, miten pitää esillä Jumalan sanaa ja rohkaista
ihmisiä mukaan tilaisuuksiin.

Kristus riittää
Sunnuntain jumalanpalveluksessa Kalevan kirkossa
saarnasi Elyn hallituksen puheenjohtaja, pastori Pekka
Kiviranta. Hän kyseli saarnassa, mikä meitä kristittyjä
yhdistää tai erottaa. Vastaus oli, että Kristus riittää.
Haluamme olla Kristus-keskeinen yhdistys. Se on
pääasia, Kiviranta sanoi.
Päiväjuhlassa puhuivat kirkkoherra Salla Häkkinen,
Antero Rasilainen, Anneli Lähdesmäki sekä Raili
Mäkitalo. Juhlan juonsi ja säesti pastori Jussi Laine.
Evankelisen lähetysyhdistyksen kesäjuhlaa vietetään
15.-16.6.2013 Kouvolassa.

ELYn toiminta on laajentunut ja perustuu edelleen
pitkälti vapaaehtoisuuteen ja innostukseen. Eniten
jäseniä on Pohjanmaalla, mutta aktiivista toimintaa on
myös Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Hämeenlinnan
seudulla, Haminassa, Kouvolassa ja muuallakin.
Kanavatyöskentelyssä pidettiin tarpeellisena, että
kootaan yhteisiä suuntaviivoja ja perusteita paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen työhön.
Kiinnostavana toimintana mainittiin mm. retkitoiminta, kirkkopyhät ja kirkkokahvit, ELY-seurat, lähetyspiirit, kannatusrengastyö ja tietenkin kesäjuhlat. Iloittiin
siitä, että on vapaus toimia ja vapaata yhdessäoloa
tarvitaan eri tilaisuuksissa. Uudet ihmiset ovat ilon
aihe ja heidät halutaan toivottaa tervetulleiksi ja
toimia niin, että kodittomat kokevat saavansa hengellisen kodin.

Hannu Rasila

ELYn lehtityötä pohdittiin Tampereella. Kuva Timo Keski-Antila

Oma lehti, tärkeä tiedottaja
Yhtenä tärkeänä viestintuojana on Evankelisen
lähetysyhdistyksen oma jäsenlehti, kuusi kertaa
vuodessa ilmestyvä Elysanomat. Se on kasvanut
viidessä vuodessa jäsentiedotteesta lehdeksi, jolla on
jo yli tuhat lukijaa. Lehden toimittamisesta vastaa
vapaaehtoisista maallikoista koostuva lehtiryhmä.
Vähäisten taloudellisten resurssien vuoksi mahdollisuudet lehden levikin kasvuun ja ilmestymiskertoihin
ovat rajalliset. Ilolla kuitenkin todettiin, että
9

Eeva ja Jari Vähäsarja
– ELYn uudet lähetit
ELYn yhteistyö Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) kanssa vahvistuu, kun ELYn hallitus päätti viime
kokouksessaan ottaa uusiksi nimikkoläheteiksi Jari ja
Eeva Vähäsarjan. Yksin ELY ei pysty lähettämään
maailmalle lähettejä. Niinpä Vähäsarjojenkin työtä
tukemaan etsitään seurakuntia, joiden kanssa ELY
tekee sopimuksen ja tuki lähetetään Sansan kautta.
Monipuoliset toimenkuvat
Jari ja Eeva Vähäsarja ovat lähdössä Itävaltaan
medialähetysjärjestö TWR-Europen työhön
palvelemaan Sansan strategisesti tärkeiden
alueiden, Aasian ja Lähi-idän, ohjelmia. LVIinsinööri sekä radio- ja tietoliikennetekniikan
diplomi-insinöörin koulutuksen saaneen Jarin työ
liittyy ohjelmien koordinointiin. Eeva on peruskoulun luokanopettaja ja erityisopettaja. Hän osallistuu TWR-Europen Hanna-työhön, toimii Sansan ja
TWR-Europen yhdyshenkilönä sekä toimittaa TWREuropen ja Sansan tukemista ohjelmista suomenkielistä materiaalia.

Lähettäjiä tarvitaan
Vähäsarjat ovat olleet lähetystyössä Senegalissa
Afrikassa vuosina 1986-1994.
- Olimme vuosia jo kyselleet, voisiko Jumala vielä
käyttää meitä lähetyskentällä. Nykyinen elämäntilanne mahdollisti uudet suunnitelmat, kertovat
Vähäsarjat, joilla on kaksi aikuista lasta.
Medialähetystyö on oleellinen osa tämän päivän
lähetystyötä.
- Median kautta evankeliumi voi tavoittaa niitäkin
ihmisiä, joihin ei muuten saada yhteyttä. Olemme
kiitollisia, että saamme olla mukana tässä työssä,
Eeva ja Jari Vähäsarja toteavat.
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Lähtijöitä ei ole ilman lähettäjiä. Vähäsarjojen
rukous onkin, että mahdollisimman moni kokisi
tämän työn tärkeäksi.

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen
ev.lut. kirkon lähetysjärjestö. Se perustettiin
Hyvinkäällä vuonna 1973. Sansa tukee kristillistä
mediatyötä 43 kielellä Aasiassa, Afrikassa ja
Euroopassa. Nykyajan tekniikka vie viestin Jeesuksesta
suoraan vastaanottajan korvaan tai silmien eteen,
ajattomasti ja rajattomasti. Sansalla on kymmenkunta
lähetystyöntekijää ulkomailla.
Sansan yhteistyökumpani, maailmanlaajuinen
medialähetysjärjestö TWR (Trans World Radio)
lähettää ilosanomaa Jeesuksesta kaikkiaan 230 kielellä
ja TWR-Europe 60 kielellä. TWR-Europen kustantamia
ohjelmia kuunnellaan Euroopassa, Venäjällä, KeskiAasiassa ja Lähi-idässä.

Annikki Erelä
Tiedot Sansan lähettiesitteestä

Yhä uudestaan innostun ja saan
voimaa työhöni
Tunnemme Sirpa Keski-Antilan puuhakkaana ELYn
työntekijänä parin vuoden ajalta. Kuitenkaan
kukaan ei jaksa kauaa yksin, vaan jokainen tarvitsee
tukea toisilta ja jostain voimaa, kun väsymys yllättää. Elysanomien toimitus kiinnostui kysymään
Sirpalta, mikä on hänen jatkuvan vauhtinsa salaisuus. Sirpa kertoo:
Aivan ensimmäisenä nousee mieleeni kannustava
esimies ja kaikki työtoverini. Olen sen sortin suomalainen, että hyvällä kohtelulla menen vaikka solmuun, mutta huonolla tulen vain surulliseksi ja
vihaiseksi. Lempeydellä, arvostuksen osoituksilla,
vapauden ilmapiirillä, aivan pienilläkin huomioon
ottamisilla ja aidolla kysymisellä: ”Mitä sulle Sirpa
kuuluu, mitä perheellesi ja rakkaillesi?” on uskomattoman hoitava ja voimaannuttava vaikutus. Osaan
antaa arvoa kannustavalle esimiehelle, hallitukselle
ja työtoveruudelle. Näistä saa voimia silloinkin, kun
luulee voimiensa olevan lopussa. Elämän pitkässä
juoksussa olen saanut kohdata myös täysin vastakkaista kohtelua. Luottamus herättää luottamusta!
Entäs te kaikki muut elyläiset ystävät sitten? Voin
vilpittömästi kertoa saaneeni osakseni ELYn työssä
niin paljon ystävyyttä, halauksia ja kannustusta,
etten olisi sitä millään muotoa uskonut ja ansainnut.
Kun vaikkapa Koivulan Väinö muistaa ihan joka
ainoassa kohtaamisessa karhumaisesti halaten ja
naurussa suin sanoa: ”Iliman Sirpaa tästei tulusi
Sirpa, Raili, Antero ja monet muut laulavat Siionin kannelta Haminassa.
Kuva Timo Keski-Antila

yhtää mitää”, on sanojen ylimitoituksesta huolimatta halauksessa sanomattoman kannustava vaikutus.
Tunnettu viisaus on sanonnassa: ”Jokahinen hyvästä
tykkää!”
Jokaisessa ELY-tilaisuudessa on nähtävä sen ainutkertaisuus, taivaallisen Isämme antama ihme.
Ihmeeksi juhlan teette myös te, uskolliset ystävät,
jotka VIELÄ jaksatte tulla Sanan ja Siionin Kanteleen
laulujen hoitoon usein sairauksista tai väsymyksestä
huolimatta. Entäs kaikki uudet tapahtumat ja
kohtaamiset niissä ihan ensimmäistä kertaa? Oman
jännityksen lauettua siitä, tuleeko ketään, on tähän
saakka aina saanut todeta oman epäuskonsa
saaneen reilusti korvilleen. Uusia ystävyyksiä ja
uusia seurakuntayhteyksiä syntyy jatkuvasti.
Ei sovi unohtaa myöskään omia taustajoukkojaan,
perhettään ja sukuaan voiman antajana. On äärettömän tärkeää, että työtään saa tehdä perheen
hyväksymänä, vapaana syyllisyyden paineista ja
usein matkaten puolison kanssa. Hyvä terveys ei
myöskään ole itsestäänselvyys, vaan iso lahja. Siitä
kiitän joka päivä.
Mikä sitten yhdistää nämä kaikki asiat? Olisiko se
sanoitettavissa logomme tekstillä ”Armoa ja iloa
ihmisille”? Sehän meitä yhdistää, iloinen, vapauttava armon evankeliumi punottuna upeiden
Kanteleen laulun sanoin ja sävelin hoitavaksi
kokonaisuudeksi! Kun vuosien toivon ja toivottomuuden vaihtelun jälkeen on löytänyt oman
tutun ja rakkaan evankelisen kotinsa, voi vain
liittyä tuttuun Kanteleen lauluun 458:
”Matkalaisen kaikki tarpeet
ilmaiseksi Jeesus suo,
kerran taipaleeni jälkeen
pääsen itse Isän luo.
Häämöttääkö koti tuolla?
Niin se on, oi on se niin!
Tahdon kiittää, tahdon laulaa,
kotiin päästään taivaisiin!”
Siunatun kesän toivotuksin Sirpa, aluesihteeri
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Antero Rasilaisesta Inkerin kirkon pappi
Voisi sanoa, että yksi tie tulee tiettyyn päätepisteeseensä, kun ELYn pääsihteeri vihittiin
Inkerin kirkon papiksi viime helluntaina Kelton
kirkossa. Lähes 30 vuotta kestänyt toiminta
Inkerissä on edennyt vaihe vaiheelta kunnes
nyt piispa Aarre Kuukauppi vihki Anteron
papiksi.
- Ensimmäisen kerran olen käynyt pienenä
poikana perheen kanssa Moskovassa. Mutta
varsinaisesti kipinä syttyi 1980-luvulla. Ensin
ryhmäläisenä Kouvolan seurakunnan retkellä
ja sitten 1984 järjestin ensimmäisen ryhmämatkan Leningradiin.

Seikkailunhalua ja autoilua
Varsin varhain Antero alkoi käydä myös omalla
autolla Neuvostoliitossa ja myöhemmin Venäjällä.
- Oikeastaan olin aluksi paremminkin autokuskina.
Ristisaatossa alttaria kohti. Kuva Pekka Kiviranta
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Olen aina pitänyt autolla ajamisesta ja vähän
seikkailemisesta. Jaakko Suokas tunsi ja löysi
ihmisiä ja minä ajoin.
- Mutta varsin pian löytyi myös selkeä kristillinen
identiteetti, syy siihen, miksi tulen ja miksi kodeissa
kierretään. Nämä alueen kristityt tarvitsivat evankeliumin julistusta, Siionin Kanteleen lauluja,
Raamatun opetusta, yhteistä rukousta. Löysin siinä
tehtävässä oman paikkani, Antero kertaa vuosikymmenten takaista alkua.

Kirkon valtuutus
Vuosien saatossa tuli yhä uusia matkoja. Oli ystäviä
eri puolilla ja tehtävät kasvoivat. Kirkko kutsui
Anteron katekeetaksi, jolla oli kirkon valtuutus
opettaa ja pitää sanajumalanpalveluksia.
Suuri askel oli syksyllä 2011, jolloin Antero vihittiin
kirkon diakoniksi, joka Inkerin kirkossa tarkoittaa
lähes samaa kuin Suomessa pappisvihkimys.
Diakoni saa kirkkoherran valtuutuksella toimittaa

kaikkia Inkerin kirkon papin tehtäviä.
Papiksi vihitty voi hoitaa vastaavat
tehtävät ilman esimiehen erillistä
valtuutusta.
- Nyt kun on olemassa Kemin seurakunnan kutsu, on lähettävän järjestön, ELYn tahto ja kirkon päätös,
Inkerin kirkko iloisin mielin vihkii sinut
Antero papiksi, totesi piispa
Kuukauppi puheessaan.
Puheessaan piispa muistutti siitä,
että pappi on kutsuttu julistamaan
vapautuksen evankeliumia ja myös
kantamaan ristiä. Hän ei ole tekemässä omaan työtään vaan työtä
Jumalan valtakunnassa Pyhän
Hengen voimassa.

Kuvassa vas. Yrjö Rasilainen, piispa Aarre Kuukauppi ja Antero Rasilainen.
Kuva Pekka Kiviranta

Virka, joka annetaan
- Kyllä minua tämä jännittää. Itse
toimitus, virka, jota ei oteta, vaan joka
annetaan, oma pienuus, alamittaisuus. Olenko sen
arvoinen, mitä lupaan vihkimyksessä. Mutta
kuitenkin juuri Helluntai on oikein hyvä päivä
tällaiseen juhlaan, mietiskeli Antero ennen vihkimystä kirkon sakaristossa.
Vihkimyksessä piispaa avustivat Kelton kirkon
pappien lisäksi Anterolle tärkeät henkiköt ja tahot:
Oma isä, kenttärovasti Yrjö Rasilainen, Segezan ja
myös Kemin kirkkoherra Olavi Raassina ja ELYn
edustajana Pekka Kiviranta.
Jumalan sanan rohkaisulla, yhteisellä rukouksella
ja kirkon perinteen mukaisesti kätten päälle
panemisella Antero vihittiin kirkon pappisvirkaan.
Asiat ovat ratkenneet
Vuosien varrelta Antero Rasilaisen mieleen on
jäänyt lukemattomia kokemuksia matkoilta. Kaksi
vähän pelottavaakin nousee mieleen.
- Olimme Petroskoissa, kun monien matkojen
ystäväni Jaakko Suokas sai aivoverenvuodon.
Asioita oli järjestettävä, ohjelma meni uusiksi,
lukuisia puheluja käytävä ennen kuin kolmen
päivän kuluttua Jaakko saatiin ambulanssilla
Suomeen. Kun Petroskoissa hotellin edessä
odottelin ja lopulta näin suomalaisen ambulanssin
tulevan, oli kuin joulu olisi tullut. Nyt tiesin, että
asiat järjestyvät.
- Toinen vähän ikävä muisto jäi siitä, kun venäläinen

rajaviranomainen teki minulle kiusaa. Olimme
kahdella autolla liikkeellä ja rajamuodollisuudet
kestivät. Vähän hoputin ja kyselin, miksi emme saa
auton papereihin tarvittavia leimoja.
Viranomainen otti paperin ja hänellä oli kädessä
leima ja hän löi kädellä auton papereihin, antoi ne
minulle ja sanoi: Menkää. En tarkistanut papereita
ja hän olikin lyönyt tyhjällä kädellä. Kun sitten miliisi
pysäytti meidät, automme takavarikoitiin ja
väitettiin, että olimme salakuljettaneet ne maahan, kun leimat puuttuivat. Mutta siitäkin selvittiin.
Tärkeintä, että on pelastettu
Saarnassaan Kelton kirkossa Antero toi selkeästi
esiin oman työnäkynsä, kun hän puhui pelastuksesta:
”Uskossa Jeesukseen ihminen on pelastettu,
mutta ilman Jeesusta hän on kadotettu. Jeesus itse
sanoo, että ei hän tullut maailmaan tuomitsemaan
meitä, vaan pelastamaan.”
”Me saarnaamme syntien anteeksiantamusta
Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä.”
”Pyhän Hengen tehtävä on poikkeuksellinen. Hän
ei saarnaa itsestään vaan Jeesuksesta. Hän muistuttaa Jeesuksen sanoista ja teoista. Hän ohjaa
ihmisen katseen pois omasta sydämestä katsomaan Isän Jumalan sydämeen. Pyhä Henki antaa
ihmiselle uskon.”
Pekka Kiviranta
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Lähetyksen aika Virossa
- Lähetys on sidoksissa sekä kotimaan työhön että ulkomaiseen työhön, sanoo Viron evankelisluterilaisen kirkon lähetystyön keskuksen (EELK) johtaja Leevi Reinaru. Hänen mielestään
nuoren, vuonna 2004 perustetun säätiön ensisijaisena tavoitteena on luterilaisten seurakuntien tukeminen ja seurakuntalaisten hengellisen identiteetin vahvistaminen. Lähitavoitteissa
on myös ensimmäisten lähetystyöntekijöiden kouluttaminen ja lähettäminen yhteistyössä
suomalaisten lähetysjärjestöjen kanssa. Myös Evankelinen lähetysyhdistyksen suunnitelmissa on yhteistyösopimus Viron Lähetyskeskuksen kanssa.

Elysanomien lehtityöryhmä pääsihteeri Antero
Rasilaisen johdolla piipahti keväisessä Tallinnassa
vieraillen EELK Misjonikeskuksessa. Siellä keskuksen
toimintaa esittelivät johtaja Leevi Reinaru ja vt. pääsihteeri Sigrid Pôld. Lähetystyöhön tutustumassa oli myös
Tallinnan kaupungin työntekijä, Kesklinnan alueen
apulaisjohtaja Reena Tolmik, joka etsii omaa paikkaansa
tulevaisuuden lähetystyöntekijänä.
- Viro on laaja lähetyskenttä. Me tarvitsemme lähetystyöntekijöitä. Henkisessä ilmapiirissä on jonkinlaista

Pirkko Tulokas. Kuva Pirkko Tulokas
Misjonkekuksen rakennus kauniin puistotien laidalla. Kuva Hannu Rasila
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pelkoa. Kun ei ole pitkää kristillistä perinnettä, ihmiset
pelkäävät, että joku käännyttää. Ei ole helppoa olla
lähetystyöntekijänä kotimaassa. Kristityillä on tärkeä
rooli oman elämänsä kautta viestiä uskosta ja
Jumalasta. Tunnen kuitenkin, että oma paikkani on
Viron ulkopuolella, Tolmik sanoo omasta lähetyskutsumuksestaan.

Koulutusta ja julistustapahtumia
Sigrid Pôld esitteli laajasti
EELK:n toimintaa. Lähetystyön
keskus järjestää muun muassa
”Kasvunaika”-seurakuntakouluja ja ohjaajakoulutusta
maallikoille, luottamushenkilöiden koulutusta seurakuntien luottamushenkilöille ja
työntekijöille sekä ”Raamattu
kannesta kanteen”-radioohjelmia.
- Virossa on 166 luterilaista
seurakuntaa. Julistustyössä
suurimpia tapahtumia ovat
rovastikunnalliset lähetyspäivät, erilaiset lähetystapahtumat ja nuorten kesäaktiot
yhteistyössä paikallisten
seurakuntien kanssa. Tärkeä
julistusmuoto on myös
l ä h et ys ku o ro n to i m i nta .
Lähetyskeskus tekee myös

Lähetystyön keskuksen pääsihteeri Sigrid Pôld vas., Reena Tolmik ja johtaja Leevi Reinaru.
Kuva Hannu Rasila
Viron kirkon Lähetyskeskuksen johtaja Leevi
Reinaru ja ELYn pääsihteeri Antero Rasilainen.
Kuva Annikki Erelä

vironkielistä seurakuntatyötä Petserissä, Riiassa,
Pietarissa, Moskovassa Yli-Suetukissa, Vilnassa ja
Helsingissä. Lähetyskasvatuksessa apuna ovat nykyajan
tiedotuskanavat: ystävälehti M-failid, nuortenlehti
Plussa, radio-ohjelma Meie Misjon sekä Internet.
Toistaiseksi Viron ev.lut. kirkolla on vasta yksi lähetyskandidaatti. Taloudellisten voimavarojen lisääntyessä
lähinnä yhteistyölähetysjärjestöjen myötä mahdollisuudet koulutukseen ja lähettämiseen lisääntyvät. Myös
uusia seurakuntia perustetaan. Uusimmat ovat
Tallinnan Mustamäe ja Saku lähistöllä.

sanoo, että nyt on lähetyksen aika Virossa. Ihmisillä on
tarve ja halu löytää elämäntarkoitus. Monet ihmiset
ovat havainneet kirkon ovien olevan auki.

Hannu Rasila

Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus avainasemassa
Vt. pääsihteeri Sigrid Pôld iloitsee neljän uuden kristillisen koulun alkamisesta. Tällä hetkellä Viron kouluissa
uskonnonopetus tai pikemminkin elämäntiedon ja
etiikan opetus on vapaaehtoista ja siihen osallistumiseen vaaditaan lasten vanhemmilta lupa. Valtio kuitenkin vastaa opetuksen kustannuksista. Syksyllä aloittavista kouluista kaksi on Tallinnassa, muut Kohilassa ja
Tartossa. Kouluista yksi on ortodoksinen. Kristillisten
koulujen opettajat ovat luterilaisten seurakuntien
jäseniä. Aikaisemmin Viron kirkolla on ollut kaksi
katolista kristillistä koulua. Kaarlin seurakunnassa
Tallinnassa toimii myös kristillinen lastentarha. Pôld
Viron historiasta kertovat jykevät muurit torneineen.
Kuva Annikki Erelä
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Jeesus ja kalamiehet
Iktys-sanan merkitys
Tästä yksinkertaisesta kalaa muistuttavasta kuviosta
muodostuu alkukristillinen uskontunnustus. Sana iktys
sisältää kreikkalaiset kirjaimet: I K T Y S, mikä tarkoittaa
suomeksi ”Jeesus Kristus Jumalan Poika Pelastaja”
”Jeesus sanoi: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka
uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko
tämän?” ”Uskon, Herra”, Martta vastasi, ”minä uskon,
että sinä olet Messias, Jumalan Poika, jonka oli määrä tulla maailmaan.” (Joh. 11:25–27)
Monet Jeesuksen opetuslapset olivat (kuten ovat tänäkin päivänä!) kalastajia ja Raamattuun on tallennettu
useita kertomuksia joissa Jeesus käyttää kalaa opetusvälineenä. Konkreettisen ammatin lisäksi Jeesus teki
opetuslapsistaan myös ”ihmisten kalastajia”.

Kalaretkelle lastenlasten kanssa?
Kesällä on mukava viettää aikaa lastenlasten kanssa ja käydä vaikka kalaretkellä mökillä tai ihan vain metsälammella. Evankelisessa lähetysyhdistyksessä me haluamme tukea lasten kristillistä kasvatusta. Mikäpä olisi
luontevampi paikka kertoa lapselle tai lapsenlapselle Jeesuksen ruokkimisihmeestä tai kalanpaistosta
opetuslasten kanssa kuin konkreettinen nuotiohetki lapsen kanssa. Ja jos on onki mukana niin eihän sitä
tiedä, vaikka oheinen resepti tulisi testatuksi lammesta saadulla ahvenella! Varman päälle ottajille vinkiksi
on annettava lähikaupan kalatiski, - varma saalis joka kerta.

Nopea hiilloskala
Erityisen helppo ja nopea tapa syödä kala sellaisenaan. Valmistetaan
nuotiossa tai kamiinassa. Sopii väli- tai iltapalaksi (kalan koosta
riippuen).

Antero Rasilainen ja saalis. Kuva Rasilainen

Ainekset:
15-35 cm yksi tai useampi tuore kala
(esim. ahven, harjus tai tammukka)
Valmistus:
1.Perkaa kala, älä suomusta ja jätä pää kiinni.
Laita kalan sisälle suolaa (mielellään 30min ennen paistamista).
2.Kokoa pienistä risuista nuotio, ja tee hyvä hiillos.
3.Aseta kala suoraan hiillokseen kyljelleen, hieman vatsa ylöspäin,
jotta ohuemmat palat eivät paistu liikaa.
4.Katso vierestä koko ajan, ja kun näet, että kalan sisältä tihkuu
nestettä läpi, käännä kala toiselle kyljelle. Paistoaika on pikkukalalla
yhteensä pari minuuttia, 20-30 cm kalalla noin kuusi minuuttia. Kala
on kypsä, kun ruoto irtoaa. Älä kuivata kalaa!

Lisää kalan valmistukseen liittyviä ohjeita: http://tunturikeittio.com/2010/05/31/hiilloskala
Kalaonnea toivottaa pääsihteeri Antero.
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KESÄJUHLAT KOUVOLASSA
15.-16.6.2013

”Toivon näköaloja”
Ohjelma:
Lauantai 15.6.

Sunnuntai 16.6.

Klo 12.00 alkajaiset
Päivi Sipponen, Keijo Gärdström, Antero Rasilainen
laulu Marketta ja Hannu Tuomala, säestys Pekka
Ainali

Klo 9 aamuseurat Maria-salissa
Kari Punkkinen, Pirkko Tulokas, säestys Pekka Ainali

Klo 13.00 lounas
Klo 14.00 Lähetysjuhla
Piispa Aarre Kuukauppi, Raili Mäkitalo ja Mirja
Kekäle, Pekka Knuutti, Jari Pennanen, säestys RitvaLiisa Marttila
kahvit kirkon edessä ja seurakuntakeskuksessa
Klo 16.15 Raamattutunti
Petri Välimäki ”Toivon näköaloja”, säestys Martti
Salorinne

Klo 10 messu
Liturgia Lasse Karppela, saarna piispa Seppo Häkkinen, kanttori Mari Lehtinen, kuoro Kirkkokuoro
ruoka
Klo 13 pääjuhla
Raamattuopetus Kari Pokela ”Taivas näköaloja”
Kaupungin tervehdys Marjatta Nykänen, Sari Lankinen, Antero Rasilainen, Satu Kantola, piispa Häkkinen, Mari Pakarinen, trumpetti, säestys Pekka Ainali
klo 15 kahvit Maria-sali
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Kyselyt ja ilmoittautumiset:
Sirpa p. 0400 974 102
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Lähtö lauantaina klo 6.00 Kurikasta, Seinäjoen
- Jalasjärven - Tampereen kautta Kouvolaan.
Paluulähtö sunnuntaina viimeisen juhlan jälkeen, n. klo 16.30. Hinta lähtijämäärästä sekä
majoituksesta riippuen 90-120 €, hotelli-,
leirikeskus- tai kotimajoitus.
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YHTEISKULJETUS KESÄJUHLILLE
POHJANMAALTA

Seurakuntakeskus
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Klo 23 Hiidenvuoren yökonsertti Iitissä
Lilli Paasikivi ja Mika Pohjonen laulu, Johannes Piirto
piano. Linja-autokuljetus Kouvolasta, lippu 15€.
Tiedustelut Iitin musiikkijuhlat p. 040 583 5140
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Klo 20 Siionin kanteleen lauluja kirkossa
Kalevi Lyyra, Vesa Erkkilä
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Klo 18 Iltamessu
Liturgia Lasse Karppela, saarna Päivi Erkkilä, kanttori
Pekka Ainali, kuoro Sonus-kuoro

Sokos Hotel
Vaakuna
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Keskuskirkosta Hovioikeudenkadun kautta seurakuntakeskukseen 350m
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KESÄJUHLIEN LOUNAALLA
Lauantaina klo 13 lihakeitto / kasviskeitto (8€)
Sunnuntaina klo 11.30 broilerkiusaus (9€)

Mökkiseuroissa on tunnelmaa
”Kun kevät kaunis tuli, soi Luoja lämpöisen.
Maan silmästä jo suli jääkyynel huurteinen…”
Tämä kansakoulussa opittu laulu tulee mieleeni, kun
ajattelen seuroja Ulla Virtaperkon mökillä Salon
Perttelissä. Kokoonnuimme jo kolmatta kertaa Sanan
ja Siionin Kanteleen laulujen äärelle, tapaamaan
tuttuja ja nauttimaan yhdessäolon hetkestä.
Ensimmäisellä kerralla Ullaa vähän jännitti, mahtaakohan ketään tulla, mutta olihan meitä paikalla 19 ja
viime vuonna jo 24. Toivoimme ja rukoilimme, että
Jumala johdattaisi meidät tänäkin keväänä taas
yhteen.
Mökille saapuessamme meidät ottaa vastaan iloinen
ja sydämellinen emäntä, jonka mökki huokuu lämpöä
ja on täynnä iloa ja lähimmäisen rakkautta.
Ulla on myös käden taitaja. Se näkyy mökin sisustuksessa ja kamarissa olevista kangaspuista, joissa on
aina jokin työ tekeillä. Kangaspuissa valmistuu omaan
käyttöön, ystäville annettavaksi ja myyjäisiä varten
mattoa, poppanaa, pellavaliinoja – kaikkea mitä
kangaspuissa yleensä voi kutoa. Ulla on tehnyt pitkän
päivätyön Muurlan Evankelisen Opiston käsityön
opettajana, Eeva Sainion työn jatkajana. Työuraa
opiston palveluksessa kertyikin 40 vuotta. Nyt
eläkkeellä ollessaan hän on mukana ”suurella sydä-

mellä” seurakunnan vapaaehtoistyössä ja vahvasti
mukana myös ELYn toiminnassa Salossa. Tuntuu, että
ilman häntä emme tulisi toimeen.
Seurat aloitetaan kahvilla. Pöytään on katettu Ullan
tekemiä maistuvia leivonnaisia ja kahvikupit täyttyvät
useammankin kerran. Iloinen puheensorina täyttää
mökin. Tunnelma on hyvin välitön ja lämmin. Mukana
on useita tuttuja ja jokunen vähän vieraampikin on
löytänyt tien mökille. Oma pastori Martti Santakari
on ollut mukana jo edellisilläkin kerroilla. Hän on
uskollinen Sanan jakaja näissä mökkiseuroissa.
Ullan veli, Pentti Virtaperko, laulattaa Siionin
Kanteleen lauluja. Välillä hän kertoilee vähän oudommista lauluista ja niiden historiasta, ja sitten yhdessä
opettelemme taas uuden laulun. Kukin voi esittää
laulutoivomuksia ja sanakin on vapaa, jos jokin
lauluista tuo mieleen muistoja tai on jostain syystä
muuten merkityksellinen laulu.
Raija Laine lausuu meille runoja. Tulee ihan juhlan
tuntu. Monet muistavat hänet seurakunnan eri
tapahtumista, ja nykyään saamme kuulla häntä usein
ELYn tilaisuuksissa, onhan hän yksi Salon elyläisten
puuhanaisista.
Emme unohda myöskään kolehtia. Se kerätään aina
Raili Mäkitalon, oman seurakuntamme nimikkolähetin työlle rukouksen saattelemana. Matkaa ELYn kesäjuhlillekin muistetaan mainostaa. Millainen kokoonpano
tänä vuonna mahtaa olla
lähdössä Kouvolaan, se jää
nähtäväksi.
Seurat päättyvät Herran
siunaukseen. Vielä jää aikaa
rupatteluunkin. Millään ei
malttaisi lähteä kotimatkalle.
Oli taas niin mukava yhdessäolon hetki. Mökkiseuroissa
on aina tunnelmaa.
Hilkka Lähdekorpi

Mökkiseuroissa on tunnelmaa. Kuva viime vuoden toukokuun mökkiseuroista.
Kuva Hilkka Lähdekorpi
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Herkkiä runoja elämästä

Sointu Sallinen: Kukkien aika on kaunis muisto.
Koto Kustannus 2012. 104 s.
Lastentarhanopettaja, japaninlähetti Sointu Sallinen Kuhmosta käsittelee kahdeksannessa runokokoelmassaan eläkkeelle
siirtymisen tuntoja. Lähetystyöntekijä on kokenut monet
lähtemiset, paluut ja muutokset. Nyt vielä tämä: ”Eläkeasunto / viimeinen yhteinen muuttomme / jäljellä enää / muutto
taivaan kotiin.” Koskettavasti perheenäiti ja kirjailija käsittelee laatikko kerrallaan tavaroiden järjestämistä, pois heittämistä ja kaikkia niitä muistoja, joita esineet tuovat mukanaan.
Tarkasti, herkällä korvalla runoilija tutkii luontoa, kasveja,
eläimiä, maisemaa ja vuodenaikoja. Lukija vakuuttuu, että
runoilija on todellinen luontoihminen.
Toisena pääteemana runoissa kulkee vanhemmuus ja isovanhemmuus. Vaikka runot ovat lyhyitä, niistä piirtyy tuokiokuvia, joissa lähes kuulee keskustelun. Samoin kirjoittaja puhuu
kauniisti parisuhteesta avioliitossa:

”Minä opettelen sitä
että sinä vanhenet
ja että minä.
Että voisin sanoa
sinulle iloiten:
Vanhene rauhassa, rakas,
Että voisin sano itselleni.”
Kirja ei varsinaisesti ole hengellisten runojen kokoelma, sitäkin, mutta enimmältään arkituntojen peilaaja. Toki välillä
tulee esille kristityn vakaumus. Viimeinen runo onkin tehty
Japanissa Matsuyaman kaupungissa, missä Salliset olivat
lähetystyössä vuosina 2001-03 ja 2004-06.
Runojen kuulostelu voimaannuttaa ja herkistää lukijaakin.
SEPPO SUOKUNNAS

Taustakuva Urpo Vuorenoja ja Virpi Tuominiemi
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Eeva Takala, teksti ja kuvat

LÄHETYSKOIRA

Hau, kaikki lapset!
Minä olen Pippa-koira ja olen tullut Afrikasta. Ihmiset sanovat, että minä olen lähetyskoira, koska emäntäni on ollut lähettinä. Siitä puheesta minä en ymmärrä
mitään enkä siitäkään, miksi piti tulla lentokoneella. Se matka oli tosi pitkä eikä
yhtään mukava, kun minun piti olla omassa kopissani enkä saanut hyppiä koneen
käytävällä.

Minä olen Pippa, lähetyskoira

Afrikassa minulla oli hauskaa. Juoksentelin iloisena suurella aurinkoisella pihalla ja kävin kurkistelemassa naapureihin. Siellä oli aina lämmin ja paljon kiinnostavia ötököitä ruohikoissa ja ihania hajuja joka puolella.
Täällä Suomessa on ihan erilaista. Taivaalta tippui paljon valkoista ainetta ja jalat upposivat siihen. Minulle tuli kylmäkin, ja siksi emäntäni osti minulle takin. Kylläpä afrikkalaiset koirakaverini nauraisivat, jos näkisivät minut hyppelemässä takki päällä valkoisessa jauhossa! Minulla on pitkä hihna, jonka perässä emäntäni kipittää ihan hengästyneenä. Minusta on oikein hurjan hauskaa juoksuttaa häntä ja mutkitella kovasti.
Odotan, että tulisi kesä. Emäntäni sanoi, että silloin on täälläkin
lämmintä taas. Sehän on hyvä! Olen saanut jo lapsista ystäviäkin, ja
päätin kysyä heiltä, mikä kesässä on heidän mielestään mukavaa.
Keksin, että minustapa tuleekin koirareportteri, semmoinen joka
tekee haastatteluja.
Hyvä suunnitelmani oli kuitenkin vähällä mennä ihan myttyyn, koska
mikrofoni ei pysynyt tassuissa eikä hampaissa. Kumma juttu, minullahan on myös puruluu, ja se pysyy kyllä ihan hyvin. Tarvitsin jonkun
ihmisen neuvomaan. Yksi tuttu täti olikin tosi kiltti ja auttoi pitelemään mikrofonia, niin kuin voitte kuvista nähdä, jos katsotte tarkasti.
Kysyin lapsilta, mikä kesässä on hauskaa. Kuvien alta voitte lukea, mitä
he vastasivat.

Juhana: Kaikissa vuodenajoissa on hauskinta sama
asia. Se on musiikki. Niin ja junien tarkkailu. Ja kesäjuhlat on hyviä, jos on lastenohjelmaa ja saa kavereita. Ja jos on kioskeja, joista voi ostaa jotain, vaikka
metrilakua.

Minä en oikein käsittänyt, mistä lapset puhuivat. Koko haastattelu oli
ihan kummallinen. Kaikkihan pitivät eri asioista! Mitä ne Pohjanmaa ja
lastenohjelma ja metrilaku oikein ovat? Niitäkin kai sitten on täällä
Suomessa, vaikka en ole päässyt koskaan haistelemaan niitä. Varmaan ne maistuisivat hyviltä kaikki.

Minun mielestäni on hauskinta silloin, kun saa nuuskia jännittäviä jälkiä metsässä tai löytää ruoanmurun pöydän alta tai kun
joku tuttu tulee käymään, niin että saa hyppiä ja haukkua oikein
riehakkaasti. Juhlista en ymmärrä paljoa, mutta kirkkoon olisin
halunnut kyllä mennä, kun emäntäkin meni sinne. Hän sanoi,
että kirkossa kerrotaan Jeesuksesta, joka rakastaa kaikkia. Koiria
ei päästetä kirkkoon, vaikka kerran minä kyllä luikahdin sinne.
Afrikassa minä sain olla kirkossa, kun se kirkko oli puun alla eikä
koiria ajettu pois. Lapset saavat joka paikassa mennä kirkkoon,
niin että menkää vaan. Kyllä siellä varmaan kannattaa käydä,
koska emäntänikin haluaa aina sinne. Minä voin vaikka nukkua
ulkona sillä välin, jos aurinko paistaa. Siinä näkee hyviä unia
Afrikasta.
Taneli: Kesällä pääsee Pohjanmaalle ja saa pyöräillä.
Katariina: Se on kivaa, kun saa uida ja kerätä marjoja.
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Tehtäviä lapsille ja lapsenmielisille
Tehtävä 1
Edellisellä sivulla kerrottiin Pippa-lähetyskoirasta. Pippa on piiloutunut tämän lehden kolmelle muullekin sivulle.
Mitkä ovat ne sivut? Etsi Pippa-koiraa, kuva viereisellä sivulla ylhäällä. Vastaukset sivulla 23.

Tehtävä 2

Tehtävä 3

Kenen pallo on vihreä?
Seuraa naruja ja merkitse kirjain ruutuun.

Etsi ruudukkoon piilotetut sanat. Ne ovat vaakasuorassa,
pystysuorassa tai vinossa. Jotkut voivat olla osaksi päällekkäin, jolloin löydät samasta paikasta kaksi sanaa. Vedä
viiva löytämiesi sanojen yli.

Tehtävät laati Juhana Vaittinen

Aarrearkku-leiri isovanhemmille ja
lapsenlapsille Karstulassa 24.-26.6.2013
?
Saku-vaarin Aarrearkku tuokioita
?
pelejä, leikkejä, askartelua lapsille
?
isovanhemmille myös omaa ohjelmaa
?
yhdessäoloa, rentoutumista
?
saunomista ja uimista
?
lauletaan Siionin Kanteleen lauluja

Mukana mm. Sirpa KeskiAntila sekä Pirjo ja Sakuvaari Nurmesviita.

Hinta: aikuinen 105 €, 6-12-v. 85 €, alle 6-v. 70 €. Hinta sisältää majoituksen (siisteissä, hyvätasoisissa asuntoloissa liinavaatteineen), leiriohjelman
ja materiaalit sekä ruokailut ja saunomiset.
Lisätietoja voi kysellä opiston toimistolta tai Sirpa Keski-Antilalta,
sirpa.keski-antila@evankeliset.net, p. 0400 974 102.
Ilmoittautumiset 3.6.2013 mennessä Karstulan Evankeliselle Opistolle
kansanopisto@keokarstula.fi, p. (014) 5252 200
Kuva Aarne Laasonen

Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville tapahtumille

Kesäkuussa
La 8.6. klo 15 Helsinki, messukeskus, lähetysjuhlat, Siionin kannel
seurat, tila 204. Mukana mm.
Antero Rasilainen.
Evankeliset kesäjuhlat Kouvolassa
15.-16.6. Ks. tarkemmat tiedot s. 17
Aarrearkkuleiri Karstulassa
24.-26.6. Ks. tarkemmat tiedot s. 21
Su 30.6. klo 17 alkaen Maakunnallinen NAISTEN ILTA Härmäin invalidit
ry:n Kesäkoti Ruskorannassa, Haaruskankaantie 216, Alahärmä. Raavaat Miehet, Ulla Tulisalo, Ulla Latomäki, Saru Linko, Sirpa Keski-Antila.

Heinäkuussa
Ke 3.7. klo 19 ELYn ystävien järjestämä iltakirkko Teuvan kirkon sisäpihalla. Henriika Hyttinen-Koponen,
Raili Rantamäki, Sirpa Keski-Antila.

Ma 8.7. klo 13 Kurikan lähetyskerhon ja Keräkerhon yhteinen retki
Keski-Antiloille, Ilmajoen Myllylammelle. Yhteislähtö Kanttuurin pihasta klo 12.45
To 11.7. klo 18 ELY-seurat Lapuan
Seppämestarissa, Miiankuja 3. Ulla
Latomäki, Sirpa Keski-Antila.
Su 14.7. Maakunnallinen Siionin
kannel-messu Ylistarossa alk. klo 10
kirkossa. Raimo Mäki, Marketta
Veikkola.
Su 28.7. klo 15 Siionin Kanteleen
mökki-seurat Hilkka Leskelän mökillä Alajärvellä. Ulla Latomäki, Heli
Karhumäki, Vappu Kangas, Sirpa
Keski-Antila.
Ke 31.7. klo 18 Siionin kanteleen
lauluseurat Kuhmon seurakuntakeskuksen rannassa. Sateen sattuessa
seurakuntasalissa. Raili Mäkitalo,
Veli-Matti Sallinen. Laulut säestää
Larisa Kolehmainen.

Ilmoita
järjestettävistä
tapahtumista
ELYn toimistoon
yhteistä lehteä ja
ELYn kotisivujen
tapahtumakalenteria
varten
ely@evankeliset.net
tai
p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein)
Ke 31.7. klo 19 ELYn kesäkirkko
Kurikassa. Elina Mäki, säestykset
Anna-Kaisa Lahtinen.

Elokuussa
Su 4.8. klo 18 pihaseurat Näkillä,
Näkintie 362, Annikki ja Paavo Erelä, pastori Elina Rajala, kanttori Kai
Huopainen.
To 8.8. klo 18 Siionin Kanteleen pihalauluseurat Kauhajoella Kirkkomuseon edessä (sateen satuessa
kirkossa). Sirpa Keski-Antila.
Su 11.8. klo 17 alkaen Maakunnallinen MIESTEN ILTA Härmäin Invalidit

Impi Anttila 90 vuotta
11.6.2013
Syntymäpäiväseurat Salon seurakuntatalolla,
Torikatu 8, tiistaina 11.6. klo 18.00
Tervetuloa!
Mahdolliset muistamiset Raili Mäkitalon
työn tukemiseen
tili FI06 5114 0220 0380 63
viite: Impi Anttila 90 v.
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ry.n Kesäkoti Ruskorannassa, Haaruskankaantie 216.
Mm. Esko Ylinen, Ulla Latomäki, Sirpa Keski-Antila, Untamalan kyläkuoro, joht.
Maija Laasala.
Su 18.8. klo 10 Hyvinkään
kirkko ja srk-keskus, ELY:n
kirkkopyhä. Pekka Kiviranta.
Su 25.8. klo 16 Siionin Kannel-seurat Seinäjoen srkkeskuksessa.
La 31.8. Isovanhempi lapsenlapsi-leiripäivä, srk/
ELY, mukana Sirpa KeskiAntila.

Syyskuussa
Ma 9.9. klo 13 ELYn Lähetyskerho Kurikassa, srk-keskuksen Pikkusalissa. Sirpa KeskiAntila.

Kuva Upi

To 12.9. klo 13 Siionin Kan-nelseurat Kauhajoen srk-keskuksessa.

Su 15.9. klo 16 Siionin kanteleen
lauluseurat Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasalissa,
Bulevardi 16.B 2.krs. Mukana pastori Ermo Äikää.

Ma 23.9. klo 18.30 MYYJÄISHUUTOKAUPPA Kurikan srk-keskuksen kahviossa. Leipomaan ja muihin valmisteluihin keittiölle tarvitaan väkeä jo
klo 9 alkaen. Ilm. Sirpalle.

Su 15.9. klo 15 Siionin kanteleen
lauluseurat Hyvinkään Vanhassa
kirkossa. Tapio Turunen.

Su 22.9. klo 10 alk. Maakunnallinen
kirkkopyhä Seinäjoella Lakeuden
Ristissä, saarnaa Antero Rasilainen.

Ti 24.9. klo 13 ELYn Lähetyspiiri
Alavuden Kansalassa.

Hilkka Lähdekorpi
1.3.2013 60 vuotta
Syntymäpäiväkeräys tuotti lahjoituksia
yhteensä 1187,50 euroa Venäjäntyön
ja Paulasaarten lähettiperheen työn
hyväksi.
Lämmin kiitos muistamisesta.
Taivaallinen Isämme siunatkoon Teitä,
sekä lahjan, jonka annoitte lähetystyön
tukemiseen.
"Ylistä Herraa, minun sieluni,
älä unohda, mitä hyvää Hän on sinulle tehnyt.” (Ps 103:2)
Nöyrästi kiitollisena Hilkka Lähdekorpi

HUOM!
ILMOITATHAN
KAIKKI PIENETKIN
POHJANMAAN
ELY-TILAISUUDET
JA JÄSENTIETOMUUTOKSET
SIRPALLE!
KIITOS!
ELYn aluesihteeri
Sirpa Keski-Antila
Lahdentie 152, 60800 Ilmajoki
sirpa.keski-antila@
evankeliset.net
tai p. 0400 974 102

Katso päivitetyt
tapahtumatiedot osoitteesta
www.evankeliset.net/kalenteri
Minikokoinen Pippa-koira löytyy sivuilta
7, 15 ja 20.

