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Kansien kuvat: Kouvolan kirkkokuoro esiintyy jumalanpalveluksessa keskuskirkossa kesäjuhlassa. Kuvassa on alkavan 
syksyn raikkautta, kirkasta väriloistoa, iloa ja riemua. Tämä lehti keskittyy Evankelisten kesäjuhlien sisältöön ja kuva ker-
too juhlista keskeisimmän ja tärkeimmän: Kuvassa on risti, alttari, palava kynttilä, - rukouksen ja synninpäästön paikka. 
On piispan kaitsijan sauva ja Raamattu, Jumalan Sana. Kaiteella ehtoollispikarit ovat valmiina, kaikki on valmistettu, 
tulkaa…
Takakannen kuvassa loistavat syksyn keltaiset värit. Eeva Takalan runo johdattaa kuvan äärellä ajatukset iankaikkiseen, 
pysyvään kauneuteen. Kuvat Urpo Vuorenoja



Kuluneena kesänä on puhuttu paljon kirkosta kutsutaan palaamaan kotiin, rakkautta kaipaa-
ja kristinuskon kysymyksistä. Monissa valle tarjotaan paikka Isän Jumalan sylissä ja 
puheenvuoroissa on hämmentänyt niistä huolenpidossa. ”Siinä on rakkaus - ei siinä, että 
paljastuva Jeesus-vieraus, jopa Jeesus- me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän 
kielteisyys. Kirkosta haluttaisiin tehdä uskon- rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän 
nollinen punainen risti. Autetaan, rakastetaan syntiemme sovitukseksi.” 1. Joh.4:10
ja palvellaan. Sinänsä hyviä ja tärkeitä, 
kristilliseen elämään luonnollisina kuuluvia Toiseksi. Kaiken keskellä risti tarkoittaa sitä 
asioita. Mutta jos yksi puuttuu, - sanoma elämää, jota sinä juuri tällä hetkellä elät. Ilois-
rististä, silloin emme voi puhua enää kristilli- sa, suruissa, kiitoksessa, pelossa, kaaoksessa-
sestä kirkosta. Sovitus, lunastus, vanhurskaut- kin. Olipa ulkoinen tilanteesi mikä tahansa, 
taminen, Jeesuksen veri, nämä ovat sanoja, voit olla turvallisin mielin. Kaiken keskellä on 
jotka luonnollisina ja kaikkein keskeisimpinä risti. Ei Jumala ole sinua hylännyt. Ei hän ole 
asioina kuuluvat kirkkoon. Ilman niitä kirkko sinua jättänyt. Käsittämättömältä tuntuvan 
olisi vain palvelulaitos, hyvää tarkoittava pimeydenkin keskellä Hän itse on sinun 
mutta ei Jumalan perustama yhteisö, jotta kanssasi. Pitää kiinni, on vierellä, vie perille.

yhteys Jumalaan voisi löytyä, korjautua, tie Tässä lehdessä palataan Kouvolassa pidetyille 
taivaaseen tulla tutuksi ja ihmisen omaksi evankelisille kesäjuhlille. Siellä juhlakansan 
tieksi. silmien edessä oli koko ajan kaiken keskellä 

risti. Alttaritaulu oli puhutteleva, siinä esitel-
Kaiken keskellä risti tarkoittaa meille kahta lään apostolit omin symbolein ja keskellä on 
asiaa: Ensiksi. Jotta usko voi syntyä, täytyy suurikokoinen, punainen risti. Tätä sanomaa 
saada kuulla evankeliumi. Sanoma Golgatan juhlilla julistettiin, kuultiin kaikkein keskeisim-
rististä. Monet odottavat kuulevansa enem- mästä asiasta. Juhlilla kuultiin myös yksi 
män. Saarnaajilla on varmasti halu kertoa hyvä spontaani todistuspuhe. Kun kesäjuhla 
uutinen tuoreesti ja innostavasti, mutta uutta ”kurikkaa” oltiin siirtämässä ensi kesän 
ilmoitusta saarnaajalla ei ole. Palaamme aina juhlapaikkakunnan Alavuden ystäville, toisena 
Golgatalle, muistutamme Kristuksen sovinto- luovuttajana mukana ollut ystävämme sai 
veressä meille syntisille avatusta taivaasta ja yllättäen käteensä mikrofonin ja toiveen: 
kasteen armosta jossa olemme tulleet ”Sano sinäkin jotain.” Yllättävä tilanne, mutta 
Jumalan lapsiksi. Opillisesti vahvalle liikkeelle iloitsin kuulemastamme. Sanoma oli lyhyt ja 
on vaarana joutua ”tulilinjalle” ajankohtaisis- selkeä: ”Golgatan keskimmäisellä ristillä on 
sa, polttavissa kysymyksissä. Silloin on oltava meille syntisille avattu tie taivaaseen. Sinäkin 
tarkkana, ettei meistä tule vain moraalinvarti- saat uskossa Jeesukseen omistaa syntien 
joita, niin, että ohjeistamme ihmisiä, kuinka anteeksiantamuksen ja pääset varmasti 
tulee elää oikein, mitkä ovat oikeita tai vääriä taivaaseen.” Sanoin sydämessäni kiitollisena: 
valintoja. Keskeinen eettinen kysymys kuuluu: Aamen.
Miten minun pitäisi elää oikein, miten toisia Nauti lukemastasi ja omista se uskossa, ole 
ihmisiä tulisi kohdella? Näihin kysymyksiin siunattu ja autuas.
etsimme vastausta Golgatan mieheltä. 

Antero Rasilainen, pääsihteeri
Syntisille tarjotaan armahdusta, tuhlaajalasta 

Kaiken keskellä risti
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Olimme 70- ja 80-luvulla perheenä lähetystyössä Ne- muuriin. Kirkkaana sadekauden jälkeisenä lämpimänä 
palissa, joka silloin vielä oli melko tuntematon paikka aamuna aukiolle tuli mies molemmissa kantokoreissaan 
suurelle maailmalle. Työskentelin Nepalin Yhdistyneen muodoton märkä möhkäle kuuluisaa Kathmandun laak-
Lähetyksen palveluksessa rakentamisen asiantuntijana, son savea. Mies nosti möhkäleet jyrkän kaarteen koh-
ja asuimme työni vuoksi sekä pääkaupungissa dalle peräkkäin, niin että autojen ulommat pyörät lähes 
Kathmandussa että pienessä maaseutukaupungissa poikkeuksetta menivät niiden yli, ja istahti sitten muurin 
Tansenissa, noin 200 kilometriä länteen Kathmandusta. viereen odottelemaan. Jonkin ajan kuluttua asfaltilla oli 

kaksi isoa pyöreähköa savilaattaa, jotka mies nosti 
Tansenin kaupunki sijaitsee ylhäällä vuoren laen tuntu-

muurin viereen. Tästä kuontuneesta savesta hän alkoi 
massa etelärinteellä. Ilmanala oli loistava ympäri vuo-

muovailla pienen kämmenen kokoisia lautasia ja ase-
den. Kaupunkiin johti vain yksi serpentiinitie alhaalta 

tella niitä aurinkoon kuivumaan. Päivän päätteeksi hän 
laakson pohjalta, jossa siihen yhtyi pohjoisesta etelään 

sitten keräsi lautaset kantokoriinsa ja meni matkoihinsa. 
kulkeva ”valtatie”. Jeesuksen käyttämä kuva ylhäällä 

Jäin ihmettelemään, mihin tarkoitukseen lautaset mah-
vuorella olevasta kaupungista tuli hyvin eläväksi, kun 

toivat tulla.
usein pitkän ja uuvuttavan bussimatkan lopuilla jo pi-
meän tultua saavuimme lukemattomien mutkien jäl- Mutaman päivän jälkeen koitti Tiharin juhla, ja mekin 
keen laakson pohjalla kohtaan, josta kaupungin valot lähdimme illalla kaupungin keskustaan temppelialueel-
loistivat. Ne antoivat toivon, että pian olemme perillä le sitä katsomaan. Tultuamme ulos hämärästä kaupun-
kotona. ginosastamme yhdelle temppelialueelle johtavista pää-

teistä lautasten arvoitus ratkesi. Vilkkaimpien teiden 
Viisi vuosikymmentä sitten Nepalissa oli vain muutama 

varsille oli asetettu tuhansittain pieniä öljylamppuja va-
kourallinen kristittyjä. Kristuksen valoa oli vähän, mutta 

laisemaan tietä juhlapaikalle, niin että kaikki juhlaan 
se alkoi lisääntyä voimakkaasti, ja tänään vuorilla 

pyrkivät löytäisivät perille.
säteilee valo valaisten maan kaikki kolkat. Nepalin 
kansan keskellä hengellinen herääminen on ollut huikea Valoksi tuleminen ja valona oleminen on kivuliasta ja 
kappale Kristuksen kirkon historiaa. Kristittyjen luku- kuumaakin touhua. Sen näiden lautasten sanoma mi-
määrästä arviot liikkuvat jopa miljoonanassa. Ei voi vuo- nulle opetti. Tämän saimme nähdä myös monien nepa-
rilla oleva Herran kansan “kaupunki” olla kätkössä. liystäviemme kohdalla. He kärsivät kotien sa hylkäämik-

si joutumista ja yhteiskunnan vainoa aina pidätyksiin ja 
Toinen tekstissä mainittu lamppuun liittyvä kohta tuli 

kidutuksiin asti. Nyt ovat asiat muuttumassa.
erikoisella tavalla eläväksi eräänä syksynä hindujen suu-
ren valonjuhlan Tiharin aikoina Kathmandussa. Työhuo- Valoksi tuleminen ja valona oleminen on Jeesuksen 
neeni ikkunasta avautui maisema kapealle korttelin si- seuraamista. Sen kiteyttää osuvasti kveekareiden teo-
säiselle kadulle, joka tuli vasemmalta ja kääntyi suoraan logia: Jeesuksen seuraaminen on ylenpalttista iloa, 
poispäin toimistomme edestä. Kadun oikealle puolelle suurta rohkeutta ja jatkuvaa vaikeuksissa oloa. Hyvä 
mutkan jälkeen jäi pieni avoin alue, joka rajoittui tiili- juhlavieras, pidä lamppusi kunnossa. Ole siunattu!

Kari Punkkinen, puhe Elyn kesäjuhlan aamuseuroissa

VALOKSI JA VALONA

Jeesus sanoi vuorisaarnassaan (Matt. 5:14-16): ”Te 
olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkös-
sä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se 
sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. 
Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin 
loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näki-
sivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, 
joka on taivaissa.”

Juontaja Sirpa Keski-Antilasta vas. Kari Punkkinen. 
Kuva Timo Keski-Antila
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Bachin “Wenn wir in höchsten Nöten sein”-koraalin lähetystehtävässä, myös monina yksinäisyyden ja 
sävelet täyttivät kirkon. Sitten saattoväki yhtyi virteen: ulkopuolisuuden hetkinä kaukana Japanissa. Vappu itse 
“On Jeesus nimi ihanin sielulle uskovalle. Se lohdun tiivisti Toivo Rapelin siunaustilaisuudessa 1995 Toivon 
antaa vaivoihin, tuo rauhan ristin alle”. suhtautumisen lähetystyöntekijöihin sanoilla “kunnioi-

tus, luottamus ja rakkaus”. Nyt saamme kiittää lähettäji-
Kukkatervehdykset arkun ympärillä kertoivat omaisten, 

nä Vappua noilla hänen omilla sanoillaan.
ystävien ja lähettitoverien kaipauksesta ja rakkaudesta. 
Suvun lauluryhmä saattoi Vappu-tätiään matkalle Vapun uskollisuus lähetin kutsumuksessa on meille 
laulaen: “Vie polkuni ylöspäin, käyn vuorille yksinäin. lähettäjille ja läheteille puhutteleva ja velvoittava 
On käsi Herran kädessä, voi sieluni levätä.” Miten esimerkki. Lukuisten tervehdysten myötä olivat ystävät 
lohduttavan kauniisti se koskettikaan. Tämä laulu toi muistaneet ELYn työtä.
tervehdyksen Japanista.

Muistopöydällä oli Vapun japaninkielinen taulu, missä 
Jussi-veli siunasi sisarensa taivasmatkalle. Hilkka-Liisa on kirjoitettuna hänen rakastamansa raamatunkohta. 
Vuori lauloi psalmin 23 “Sinun hyvyytesi ja rakkautesi Sen suomensi meille Hisao Sato: Rakkaus on väkevä kuin 
ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan kuolema.
asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.”

Taivas tuli lähemmäksi.
Kuin taivaan kansi olisi avautunut Heini Katajan soittaes-

Ulla Rapeli
sa urkuparvella: “Siell´ kaunis kannel soi, veisaamme 
virttä uutta, ei koskaan lopu se, ei koskaan 
vanhene”. Siihen oli saattoväen hyvä yhtyä.

Kirkon edestä surusaatto ajoi hiljalleen 
puiden siimeksessä Lapuan joen vartta 
Vapun kodin ohi.

Muistojuhlaa Lapuan kristillisellä opistolla 
vietimme iltaan asti. Kenelläkään ei ollut 
halua lähteä pois. Rakkauden ilmapiirissä 
oli hyvä viipyä. Saimme tutustua Vapun 
elämään veljien ja siskojen kertomissa 
muistoissa sekä nauttia heidän lastensa ja 
lastenlastensa lumoavista musiikki- ja 
lauluesityksistä.

Vappu on saanut elää rikkaan elämän 
rakastavien omaisten piirissä ja ystävien 
ympäröimänä. Jumalan hyvyys on näin 
kantanut häntä koko elämän mittaisessa 

MUISTOJA VAPPU 
KATAJAN JUHLASTA

“Ja valtamerten ääriltä ja maan,
he käyvät juhlaan arvaamattomaan.”

Sydänkesän sunnuntaina kokoonnuimme Lapuan tuomiokirk-
koon ystävämme Vappu Katajan saattojuhlaan. Pyhän 
kosketus tuntui jo kirkon ovella nuorten jakaessa ristein ja 
kirsikankukin kaunistettua ohjelmaa. Arkku lepäsi paikallaan 
alttarin edessä. Hiljennyimme.

Kuva
Ulla Kataja

Kuva Kosti Kallio ja Upi
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Tätä olen omassa elämässäni joutunut kuitenkin vain pään tietona, vaan elämässä.
opettelemaan raskaiden kokemusten kautta. Vaikut- Seuraavassa joitakin itselleni tärkeiksi tulleita näkökul-
taakin siltä, että Jumalan armo ja siihen liittyvä toivo on mia toivoon liittyen:
jotain, jota pitää oppia sydämessä. Siksi asiaa ei opita 

1. Asian ydin on: Jeesus Kristus elää ja on ylimmäi-
nen pappimme Jumalan edessä (Hebr. 8:1)

On tavattoman tärkeää huomata, ettei kristillisessä 
uskossa ole pohjimmiltaan kyse mistään teoriasta, 
uskonnon harjoittamisesta tai edes oikeasta opista. 
Vaikka terveen opin varjeleminen toki tärkeää onkin, 
pohjimmiltaan on kysymys jostakin vielä suuremmasta: 
Elävästä Vapahtajasta ja todellisesta Jumalasta! Hän 
elää ja voi täydellisesti pelastaa. Meidän heikkoutemme 
ei voi tehdä asiaa tyhjäksi. Vaikka kokisimme itsemme 
miten heikoksi tahansa, vielä on jäljellä yksi mahdolli-
suus:
”Hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen 
kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää 
rukoillakseen heidän puolestansa.” (Hebr. 7:25)

2. Jumalan edessä ainoa kestävä perustus on 
lopultakin Jeesuksen täytetty työ ja sovitus
(2 Kor. 5:19, 1 Joh. 2:1-2)

Oman elämän kriisin ja hengellisen kriisin myötä sekä 
Jumalan sanasta ihminen voi lopulta oppia, ettei 
koetusten jälkeen jää jäljelle muuta kuin yksi ainoa 
vaihtoehto. Ei kerta kaikkiaan mitään muuta mahdolli-
suutta kuin Hänen rakkautensa ja armonsa. Vaikka 
meillä ei siis ole mitään omaa tarjottavaa, ansioita, 
onnistumisia, ei edes omaa uskon vahvuutta, on 
kuitenkin olemassa yksi perustus, joka kestää – Jumalan 
ARMO JEESUKSESSA.

Petri Välimäki, raamattuopetus kesäjuhlilla Kouvolassa

On ilo olla puhumassa tälle väelle näin hienosta ja 
tärkeästä aiheesta. Toivo on yksi niistä kolmesta 
asiasta, joiden sanotaan olevan iankaikkisia (1 Kor. 
13:13). Toivo on myös asia, jossa meidän kerrotaan 
pelastuvan (Room. 8:24). Juuri toivoon sisältyy 
suunnattoman arvokas sanoma, suorastaan aarre. 
Siihen sisältyy myös suuri voimavara elämän koette-
lemusten painamalle ihmiselle.

Toivon näköaloja

Jeesus osoittaa suuruutensa Sykarin kaivolla. Kuva on Orpokoti 
Siunaukselan salin seinältä. Kuva Upi

Petri Välimäki

6



3. Jumala on rakkaus (1 Joh. 4:8,16)

Puhuessani tästä itselleni äärettömän tärkeäksi tullees-
ta aiheesta, en tee sitä kertoakseni vain siitä, mitä se 
minulle merkitsee. Olen vakuuttunut, että sama 
perustus on tarkoitettu myös sinulle. Uskon, että juuri 
toivon varman ja lujan ankkurin kautta Jumala voi antaa 
sinun elämääsi parhaan mahdollisen turvan ja perustan. 
Miksi uskon niin? Koska Raamattu sen niin selvästi ker-
too. Tämä vie meidät matkalle itsensä Jumalan olemuk-
sen ja tahdon etsimiseen - ja löytämiseen.

Opettaessaan, että Jumala on rakkaus, Raamattu ei käy-
tä vain adjektiivia, joka kuvaisi yhtä puolta Hänestä. 
Tässä yhteydessä on substantiivi ”agape”, joka vastaa 
kysymykseen, mitä Jumala on. Jumala on rakkaus.

Jumalan tahdosta taas Raamattu sanoo, että meillä on 
Jumala ja Vapahtaja, joka ”tahtoo, että kaikki ihmiset 
pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” eikä tah-
do kenenkään hukkuvan. Sen sijaan Hän tahtoo, että 
kaikki tulevat parannukseen. (1 Tim. 2:4, 2 Piet 3:9)

Ottaessamme aivan yksinkertaisessa uskossa vastaan 
meille tällaisen sanoman, johon heikoinkin saa turvau-sen, mitä Jumala sanassaan sanoo saamme siis tietää, 
tua. Ehkäpä vahvaksi itsensä kokeva ei tarvitse tällaista että Hän tahtoo meidän jokaisen pelastusta ilman min-
vakuutusta, mutta Jumalan kiitos, Hän välittää meistä käänlaista erotusta. (Room. 10:12)
heikoimmista, jotka niin usein todella kipeästi tarvit-

4. Turvallisin ja luotettavin tae meidän toivollemme semme sitä.

ovat Jumalan omat varmat lupaukset
5. Hän on sen myös täyttävä (Fil. 1:6)

Jumala tahtoo ja voi pelastaa, mutta pienen ja haavoit-
Joskus me ihmiset ajattelemme, että pelastuksen tuneen ihmisen kokemus on kuitenkin usein kovin toi-
ovesta sisälle tulo on Jumalan tekoa, mutta sitten senlainen. Sisäiset haavamme, kokemamme hylkäämi-
meidän pitää itse huolehtia uskossa pysymisestä. Ei se set ja muut elämän koetukset ovat synnyttäneet usein 
kuitenkaan niin mene. Hän on uskon alkaja ja täyttäjä. suurta epävarmuuden tunnetta ja pelkoa sisimpääm-
(Hebr. 12:2) Siksi Hän on myös antanut monia erilaisia me. Ihminen etsii turvaa usein hätäpäissään kovin mo-
tapoja, joilla suojelee ja vahvistaa meitä. Me saamme nenlaisista yhteyksistä. Niin olen itsekin tehnyt hädässä-
vain ottaa vastaan.ni.

Saamme kiittää upeista sakramenteista, kasteesta ja Suuri lohdutus on, etteivät meidän kokemuksemme tai 
ehtoollisesta. Voimme osallistua Herran armopöytään inhimillinen heikkoutemme voi tehdä tyhjäksi Jumalan 
ja muistaa lupaukset, jotka Herra itse on lausunut (Joh. lupauksia millään tavoin. Ehkäpä juuri siksi Jumala on 
6:54-56, Hebr. 10:10-17).antanut niin selkeät ja varmat lupaukset, jotta kipeä 

sisimpämmekin voisi saada todellisen ankkuripaikan Itse asiassa meille ei tapahdu mitään taivaallisen 
vaikka heikkonakin. Psalmissa 2:12 Isä itse kuvaa Isämme sallimatta (Luuk. 21:18). Jopa silloin, kun itse 
Poikaan liittyen, miten ”autuaat ovat kaikki, jotka olemme uskottomat, Hänen uskollisuutensa kestää (2 
Häneen turvaavat”. Pyhä Henki ilmaisee apostolien Tim. 3:13). Ajallisetkin asiamme saamme jättää Hänelle 
Pietarin ja Paavalin kautta: ”Jokainen, joka huutaa (Fil. 4:4-7).
avuksi Herran nimeä, pelastuu” (Apt. 2:21, Room. 

Näin uskon. Olen kokenut Jumalan antaneen minulle-10:13). Myös Jeesus opettaa: ”Minä olen portti, se joka 
kin, äärettömän heikossa tilassa olleelle ihmiselle, tulee sisään minun kauttani, pelastuu.” Tässä meillä 
turvan ja uuden elämän sisällön. Uskon, että se on ovat selkeät ja täysin yhtäpitävät Isän, Pojan ja Pyhän 
tarkoitettu jokaiselle. Siinä on toivon ankkuri, joka Hengen lupaukset.
kestää. Sen takeena ovat Jumalan omat lupaukset 

Voisimmeko edes kuvitella, mikä olisi varmempi turva ja (Sananl. 30:5). Meidän osaksemme jää loppujen lopuksi 
suoja kuin Jumalan omat sanat? (Vrt. 1 Joh. 5:11-13) On kiitoksella vastaanottaa sulaa lahjaa ja armoa heikkoina 
tavattoman hienoa, että Hän itse on tahtonut antaa tai vahvoina, juuri sellaisina kuin olemme.

Jeesus nou-
see taivaa-
seen rakkaim-
pien opetus-
lastensa 
seuratessa.
Kuva on
St. Pietarin 
Marian 
seurakun-
nan kirkon 
alttaritaulu. 
Kuva Upi
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Päivänsankarin ehdoton toivomus oli, että mahdol- katsoessaan, että pöydässä oli riittävästi tarjotta-
liset muistamiset osoitettaisiin ELYn työlle, Raili vaa koko ajan. Karjalanpiirakat, pulla ja Impin 
Mäkitalon työn tukemiseen. Juhlaa suunnitelles- leipomat piparit sekä pienet suolaiset ”bogatsot”, 
saan hän toisti usein: ”Mitä minä teen tavaralla, unkarilaisen ystävän leivonnaiset, tekivät hyvin 
kun minulla on kaikkea mitä tarvitsen. Kunpa kauppansa. Täytekakku kruunasi kahvinautinnon.
ihmiset ottaisivat toivomukseni todesta ja antaisi-

Juhlan aloitti lähetyspastorimme Tarja Laurila vat lahjansa lähetykselle.” Myös sotaveteraanityö 
seurakunnan tervehdyksellä ja rukouksella. Sitten on lähellä Impi Anttilan sydäntä. Siksipä Varsinais-
seurasi ohjelmaa. Oli laulua ja soittoa, tervehdyksiä Suomen Sotaveteraanipiiristäkin oli juhlassa 
ja runoja. Välillä seurakuntasalin täytti raikuva tervehdys.
nauru Impin vastatessa nokkelasti ja sanavalmiisti 

Kellon lähestyessä iltakuutta seurakuntatalon onnitteluihin.
eteinen alkoi täyttyä vieraista. Kahvipöytä oli 

Päätöspuheenvuorossaan Antero Rasilainen katettu, ja vieraat ohjattiin sen kautta etsimään 
muistutti lähetystyön tärkeydestä:istumapaikkoja. Impi Anttila oli itse hyörinyt 
”Kunpa mahdollisimman moni voisi tulla tunte-keittiössä emäntänä, ja nyt oli kahvinkaatajilla 
maan rakastavan Isän, saisi kokemuksen Jumalan hienoinen kiire täyttäessään kaikkien kupit ja 
läheisyydestä niin, että voisi kuulla Hänen sydä-
mensä lyönnit…” Siksihän me lähetystyötä teem-
me.

Jos sallit, Isä, vanhaksi ja heikoksi mun tulla,
myös silloin ole tukeni ja sauva vahva mulla.
Vihollinen petollinen kasvosi tahtoo peittää
ja kiusatun, ahdistetun niin epätoivoon heittää.

Ken hyvyyttäsi milloinkaan voi mitata maan päällä!
Sen tahdon muistaa ainiaan ja kiittää siitä täällä.
Hyvyytesi, totuutesi nyt sydämeeni paina,
niin että myös väkevät työs voin julki tuoda aina.
Virsi 382:3,5

Hilkka Lähdekorpi

Iloa 90-vuotiaan syntymäpäivillä

Kesäkuun 11. päivänä saimme olla viet-
tämässä harvinaista syntymäpäiväjuh-
laa Salon seurakuntatalolla. Impi Antti-
la, lähetystyön ja monen muunkin tär-
keän asian toimelias tukija, täytti 90 
vuotta. Ikä ei tuntunut häntä painavan, 
ja hän olikin halunnut järjestää juhlan 
sukulaisille ja ystäville, läheltä ja kau-
kaa saapuville. Vieraita olikin juhlassa 
lähes kaksisataa.

Impi ottaa vastaan Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin onnitteluita.

Kuvat Matti Lähdekorpi
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Mitä on Suomen kesä parhaimmillaan? Aurinkoa, Mukavaa oli myös vain olla yhdessä kaverin kanssa, 
lämpöä, hiekkarantaa, saunaa ja uimista, monenlaista piirtää, kikatella, kertoa juttuja, syödä hyvää ruokaa, 
ohjelmaa ja upeaa ruokaa? Lapset ja isovanhemmat nauttia tuoreista pullista, ihan meitä varten leivotuis-
yhdessä, jännittävää tekemistä, hiljentymistä, luon- ta. "Miksi pitää siunata ruoka, kun on noin hyvät 
nosta nauttimista, naurua ja leikkiä... Kaikkea sitä oli kokit?" kysyi yksi leiriläisistä ruokalaulun jälkeen.
isovanhempien  ja lastenlasten leirillä Karstulassa Tai vierailla Wanhojen wehkeiden museossa, jossa 
juhannuksen jälkeen. Vain yksi puutos: kovin vähän isovanhemmille tuli niin kotoisia muistoja omasta 
lapsia, kovin vähän isovanhempia. Mutta leiri järjestet- lapsuudesta ja nuoruudesta ja lapsille riitti ihmettele-
tiin ja sekä lapset että aikuiset nauttivat, niin osallistu- mistä. Myös retki komeaan näkötorniin ja lyhyt 
jat kuin leirin vetäjätkin! leirijumalanpalvelus sen juurella olevassa leirikirkossa 

viimeisenä aamuna jäivät 
Viisi lasta, kahdet serkuk-

leiriläisten mieleen.
set isovanhempiensa kans-
sa saivat valita mieleistään Tänä vuonna leiriläisten 
ohjelmaa: pienille pojille joukko kutistui pieneksi 
kalastusretki ponttooni- sairastumisten vuoksi, mut-
lautalla oli yksi leirin ta ensi kesänä jatketaan, 
kohokohdista. Kun vielä kutsutaan uusia isovanhem-
retken viime minuuteilla pia ja lastenlapsia mukaan 
nuorimman kalamiehen, leirille: tartu tilaisuuteen 
Mikin uistimeen tarttui viettää todellista "laatuai-
kilon painoinen kuha, retki kaa" omien lastenlastesi 
oli täydellinen. Kanootit ja kanssa ja mukavia kesä-
melonta helteisellä, tyy- päiviä ilman ruoanlaiton 
nellä järvellä.... "Tästä voisi vaivaa ja miettimistä: mitä-
tulla minulle harrastus" oli hän ohjelmaa keksisin lapsil-
yhden leiriläisen ajatus. le seuraavaksi? "Mulla ei ole 
Saunominen ja uinti - ve- mitään tekemistä" on kovin 
den riemua ei mikään voita usein kuultu lasten suusta - 
Suomen kesässä. tällä leirillä sitä ei kuule. 

Lähde mukaan syventy-
Yhteiset leikit ja pelit 

mään ja hiljentymään lap-
kuuluivat myös ohjelmaan: 

senlapsesi kanssa Raama-
aarteenetsintä vanhanai-

tun kertomusten ja yhteisen 
kaisesti aarrekartan avulla 

laulun ja leikin maailmaan!
oli isovanhemmille tuttua, 
mutta frisbeegolf eli met- Järjestämme ainakin Kars-
säfrisbee ja geokätköily tulan evankelisella opistolla 
aivan uusia tuttavuuksia. Muutama tunti kului rat- lastenlasten ja isovanhempien leirin kesällä 2014, 
toisasti metsän siimeksessä frisbeetä koreihin heitel- tervetuloa mukaan joko omien lastenlasten tai 
lessä, aarteita opeteltiin etsimään nykyaikaisella kummilastenlasten tai naapurin lasten kanssa, tai 
tavalla GPS-laitteiden avulla, tehtiinpä leirin päätteek- vaikkapa ihan ilman lapsiakin!
si uusi geokätkökin opiston lähistölle.

Kiitos Karstulan evankeliselle opistolle hienoista puit-
Iltaohjelmissa saunan takkahuoneessa tulen loimussa teista järjestää leiri, herkullisesta ruuasta ja koko hen-
naurettiin ja leikittiin, Saku-vaari kertoi Afrikan kilökunnan ystävällisyydestä. Kiitos taivaan Isälle on-
eläimistä ja Raamatun tapahtumista, hiljennyttiin ja nistuneesta leiristä, varjelusta ja upeasta kesäsäästä!
hiukan jännitettiinkin melkein oikean leijonan vierail-
lessa luonamme illan mittaan, laulettiin ja rukoiltiin. Pirjo Nurmesviita

Lastenlasten ja isovanhempien leiri 
Karstulan evankelisella opistolla

Kuva
Pirjo Nurmesviita

Kuva Sirpa Keski-Antila
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Kouvolan keskuskirkon alttaritaulu

Apostolien symbolit

JUUDAS TADDEUS (laiva), PAAVALI (miekka),
PIETARI (avain)

KYYHKYNEN 
Viattomuuden ja puhtauden vertauskuva. Pyhän Hengen symboli.

ANDREAS (vinoristi), JOHANNES (myrkkymalja), 
FILIPPUS (T-risti), MATTEUS (tappara)

BARTOLOMEUS (veitsi), JUUDAS ISKARIOT 
(rahakukkaro), JAAKOB NUOREMPI (puunuija)

SIMON KIIVAILIJA (saha), TUOMAS (suora-
kulmio), JAAKOB VANHEMPI (simpukka)
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Evankelinen lähetysyhdistys sai jokin aika sitten mer- Yhteistyösopimus määrittelee myös yhteistyön tar-
kittävän testamenttilahjoituksen. Koska varoja ei voitu koituksen siten että ”Työn tavoitteena on seurakun-
välittömästi käyttää lahjoittajan määrittämällä tavalla tien tukeminen niin, että missionaarinen toiminta niis-
lähetystyöhön, varat sijoitettiin siksi, kunnes sopiva sä vahvistuisi ja yhteistyön avulla kristillisen kirkon toi-
kohde löytyy. Koko ajan pääsihteeri ja hallitus kuiten- minnan ulkopuolella olevia voitaisiin saavuttaa evan-
kin tekivät työtä, jotta sopiva käyttötarkoitus löytyisi ja keliumin sanalla. Työ on luonteeltaan pitkäjännitteistä 
varat voitaisiin siirtää haluttuun tarkoitukseen. sitoutumista yhdessä sovittuihin hankkeisiin.”

Viimeisessä kokouksessaan elokuussa hallitus sitten Näin uusi yhteistyösopimus on luonteva jatko sille, mi-
päätti testamenttivarojen käytöstä. Viron kirkko oli et- tä jo on yhteistyössä Viron kirkon ja sen seurakuntien 
sinyt yhteistyökumppania, joka voisi tukea kasvavia kanssa toteutettu. Kiteen Evankelisen Kansanopiston 
seurakuntia taloudellisesti. Kevään 2013 aikana käy- kanssa ELY on ollut kehittämässä koulutusta, jonka 
tiin neuvotteluja ja asiat etenivät suotuisasti. Niinpä tarkoituksena on edistää uskonnon opettamista niin 
hallitus saattoi päättää yhteistyösopimuksesta Viron päiväkodeissa kuin kouluissakin. Raili Mäkitalo on ollut 
evankelisluterilaisen kirkon kanssa ja testamenttiva- mukana toteuttamassa lasten leiritoimintaa ja niissä 
roilla päätettiin palkata työntekijä Tarttoon, Maarian Raamatun opettamista.
seurakuntaan. "Tämä on elämän merkki, yhdistyksem-

Suhteellisen pienelle lähetysjärjestölle on luontevaa me työ kasvaa ja laajenee" kertoo pääsihteeri Ra-
etsiä yhteistyökumppaneita läheltä ja näin Viron kirk-silainen innostuneena. Testamenttilahjoitus mahdol-
ko on mitä luontevin yhteistyökumppani Inkerin kirkon listi uuden avauksen mutta tarvitsemme paljon 
ohella. Yhteydenpito on helppoa ja kohtuullisen pienin rukousta ja ystäviemme tukea, jotta voimme vastata 
kustannuksin voidaan saavuttaa suuria asioita. ”Eri-kaikista tekemistämme sopimuksista. Etsimme myös 
tyisesti olemme halunneet pitää huolen siitä, että uusia seurakuntia yhteistyöhön tukemaan yhdistyk-
saatu testamenttilahjoitus voidaan lyhentämättömä-semme tekemää lähetystyötä. Sopimus kattaa runsaat 
nä käyttää lahjoittajan toivomuksen mukaisesti lähe-kolme vuotta, jonka ajan ELY maksaa paikallisen 
tystyöhön”, toteaa pääsihteeri Antero Rasilainen.työntekijän palkan sosiaalikuluineen. Mahdollinen jat-

ko riippuu tilanteiden kehittymisestä, paikallisista 
Tarton Maarian seurakunnan kirkkoherrana toimii ro-

tarpeista ja myös ELYn taloudellisista mahdollisuuksis-
vasti Joel Luhamets ja pastorina Joona Toivanen. Viron 

ta.
kirkon lähetyskeskuksen johtajan Leevi Reinarun suo-
situksesta kohteeksi on sovittu juuri Maarian seura-Viron kirkon kanssa solmittu yhteistyösopimus 
kunta ja sen alueen nuorisotyön tukeminen.määrittelee sen, että ”Yhteistyön tarkoitus on luoda 
Evankelinen lähetysyhdistys luonnollisestikin pitää tii-yhteyksiä Virossa asuviin ihmisiin ja viestittää heille 
vistä yhteyttä uuteen yhteistyökumppaniin ja tulevina sanoin ja teoin Kristuksen evankeliumia ja näin 
vuosina varmasti myös järjestetään ystäväretkiä Tart-johdattaa heitä uskomaan Kristukseen. Luterilaisen 
toon.kokonaisvaltaisen lähetysnäkemyksen mukaan 

toimintaan kuuluu julistusta ja palvelua sekä osapuol-
ten välistä vuorovaikutusta.”

Pekka Kiviranta

Uusi avaus Tarttoon
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Kuvia kesäjuhlilta
Kouvolasta 15.-16.6.

^ Raili Mäkitalo ja Mirja 
Kekäle lähetysjuhlassa lau-
antaina 15.6. Kuva Upi

> Leijonankesyttäjät piispa 
Aarre Kuukauppi ja pääsih-
teeri Antero Rasilainen. 
Kuva Upi

v Siionin Kanteleen lauluja 
Kouvolan keskuskirkossa 
kesäjuhlilla alkaen klo 20. 
Kuva Timo Keski-Antila

v Hiidenvuoren yökonsertti Iitissä 
klo 23 alkaen. Lilli Paasikivi ja 
Mika Pohjonen laulu, Johannes 
Piirto piano. Kuva Upi

^ Lauantain lähetysjuhlan puhu-
jia (vas) ELYn puheenjohtaja Pek-
ka Knuutti, piispa Aarre Kuu-
kauppi ja kirkkoherra Jari Penna-
nen sekä ELYn pääsihteeri Antero 
Rasilainen. Kuva Timo Keski-
Antila



> Aamuseurat 
Maria-salissa 
sunnuntaiaa-
muna klo 9.
Kuva Timo
Keski-Antila

< Kesäjuhla-”kurikan” siirto ensi kesän juhlapaikkakunnan 
Alavuden ystäville. Kirkkoherra Timo Kumpunen (vas.) ja 
Matti Teppo Alavudelta, Marjatta Kurki Kouvolasta ja 
Anneli Näkki Haminasta.

Kari Pokelan Raamattuopetus ”Taivas 
näköaloja” seuraavassa Elysanomissa.

^ Sunnuntaiaamun messu klo 10 alkaen. Kuvassa (vas.) 
pastori Lasse Karppela, rovasti Jouko Vaherniemi, piispa 
Seppo Häkkinen, pastori Saija Sarkasuo, pastori Matti Aho 
ja kirkkoherra Keijo Gärdström. Kuva Timo Keski-Antila

v Kilpikonna ja tyttö.
Kuva Timo Keski-Antila



Olen pieni, istun äidin pyörän päällä sälynpitimellä, Musiikki, usko ja kädentaidot yhdistävät
uimapyyhe pyllyn alla ja paljain varpain. Pitää varoa 

Hyväntuulisuus, valoisuus, asioista sopiminen, loistava 
ettei jalat lipsahda pyörän pinnojen väliin. Martti istuu 

huumorintaju, sosiaalisuus, hyvät seurustelutaidot ja 
pyörän edessä istuimessa. Äiti polkee Niemelään. On 

leikinlasku kuvaavat Niemelän sukua. Erityisesti mie-
kesä, aurinko paistaa, matka on pitkä ja kestää kauan. 

leen tulevat kädentaidot käsitöineen ja rakentamisi-
Mauno ajaa omalla aikuisten pyörällä edessä. Tie on 

neen. Myös musikaalisuus - laulaminen ja soittaminen -
mutkainen ja hiekkainen. Äiti sanoo, että kohta Niemelä 

yhteiskunnallisten asioiden hoito ja hengellisistä tar-
näkyy. Mäen päällä on punai-

peista huolehtiminen 
nen iso talo ja paljon muitakin 

yhdistävät sukuamme. 
taloja ja rakennuksia kuin 

Riidanhaluisia ei joukos-
kokonainen kylä. Vain yksi talo 

tamme taida löytyä. 
on keltainen, se on Ellin ja Kal-

Pohjalaisuutta kylläkin. 
len talo. Olemme perillä punai-

Viittaan sukukirjaamme 
sen talon edessä. Talon seinus-

Pentti Niemelän mai-
taa nojaa pitkät veistetyt rap-

nintaan ”sen verran 
puset, niillä pääsee katolle. Me-

Lohtojalta, että olehen 
nemme ovesta sisään pors-

pystyy.” Vaikeiden aiko-
tuaan. Siellä on pimeää. Pää-

jen aikana, kuten sota-
semme isoon tupaan. Lattialla 

aikojen, jaksettiin elää. 
pitkät raitaiset räsymatot, on 

Turvauduttiin Jumalan 
iso ruokapöytä, penkki oven-

johdatukseen ja huo-
pielessä. Iso hella ja uuni ja uu-

lenpitoon.
nin panko. Siellä lojuu iso kissa. 
Tuvasta pääsee tien puoleisiin Hengellisyys Lohtajalla 
kamareihin ja hellan vierestä on ollut evankelisuutta, 
peräkamariin ja ovesta porstu- Hedbergiläisyyttä. Kok-
an kamariin. Ikkunoilla on punaiset pelargoniat. kolan ympäristö on ollut liikkeen keskuspaikkoja juuri 
Keinutuoli on keskellä lattiaa ja harmoni seinustalla kaksikielisyyden ansiosta. Evankelisuus rantautui 
ikkunoiden välissä. On rauhallista ja hyvä olla. Niemelän sukuun jo varhain 1850-luvulla, kertoo 
Ihmisiäkin on, Hilma-täti istuu keinutuolissa ja Emma sukukirjassamme Pentti Niemelän teksti. Kasteen 
häärää hellan edessä ja Ahto istuu tuolissa. Juhanin ja armoa korostava valoisa evankelisuus on ollut niemelä-
Anjan koti on nurkan takana. Me lapset kuuntelemme läisten ja muidenkin lohtajalaisten henkisenä eväänä 
aikuisten puhetta, emme yhtään villeile. Tuntuu niin sieltä alkaen. Seuroja on pidetty Niemelässä ja Jukkolan 
juhlalliselta. Istumme ruokapöydässä, jossa on isot mäellä. Kirkonkylälle rakennettiin vuonna 1933 seura-
valkoiset lautaset ja maitolasit. paikaksi Evankeliumiyhdistyksen nuorisoliitto-osaston 

rukoushuone. Ovesta astuessaan tulijan silmiin osuu 
Äiti vie meidät lapset vielä ennen kotiin polkemista 

sivuseinässä isoilla kirjaimilla ”Armo teille ja rauha. 
uimaan Jäneskarille Kiiskiskiven viereen. Matkalla on 

”Edessä isäni maalaamassa alttaritaulu kuvaa taivas-
monta krintiä ja ne pitää avata ja sulkea. Uimme. Sitten 

matkalaisia, johon myös toivottavasti kaikki me kuulum-
Äiti vie meidät kotiin ja pyörän päällä alkaa nukuttaa.

me. Raamatusta Matteuksen evankeliumista on taulun 
alla lause: Jeesus sanoo: Tulkaa minun isäni siunatut ja Niemelän sukuun on ollut hyvä syntyä. Olen Aili 
omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettu-Niemelän ja Eemil Erkkilän toiseksi nuorin lapsi. Olen siis 
na maailman perustamisesta asti. Huolehtikaamme kolmatta polvea Liisa ja Jaakko Niemelän suvussa.
jokainen kohdallamme tästä lupauksesta.

Niemelän suku koolla

Entisajan sukupolvilta turvallisen
elämisen malli

Ilona Rasila ja juhlan juontaja Anna-Liisa Tilus. Kuva Hannu Rasila
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Siionin kannel kului käytössä seen silloiseen Evankeliumiyhdistyksen nuorisoliitto-
osaston johtokuntaan samoin kuin isänikin. Presidentti 

Siionin kanteleen lauluilla on ollut aina tärkeä merkitys. 
Urho Kekkonen myönsi vuonna 1979 äidilleni Suomen 

Äiti kertoi, että iltaisin Niemelässä laulettiin ja opeteltiin 
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I Luokan mitalin kultaris-

uusia lauluja. Äitikin opetteli soittotaidon harmonilla 
tein hänen kasvatustyöstään suurperheen äitinä.

nuorena. Kansakoulu oli hänen pitänyt jättää kahteen 
luokkaan, koska kotona täytyi hoitaa navettatyöt. Ajattelen, että Niemelän suvussa on paljon hyväntahtoi-
Myöhemmin nuorena naisena hän sai olla vuoden sia ihmisiä, joille on annettu moninaisia lahjoja ja 
evankelisessa kansanopistossa Kauhajoella. osaamista. Siksi heistä voi hyvillä mielin sanoa kuin 

enkeleistä Niina Hakalan runossa:
Vanhempi polvi on opettanut meille nuoremmille 

”On ihmisiä, joiden lähellä sauna alkaa lämmetä 
iltarukoukset ja -laulut. Tutuin on ”Ilta on tullut luojani, 

itsestään, jurot hohtimet ja jakoavaimet puhkeavat 
armias ole suojani.” Lauluja, joita äitini mielellään lauloi 

kukkaan. Nämä ihmiset suostuvat hiljaisiksi varaosiksi, 
meille lapsille olivat esimerkiksi: ”Pikkulintu riemuis-

paikkaavat polkupyörän puhjenneen kumin tai hanka-
saan, Jeesus sä ainoisin, Synnit poissa autuutta oi, Niin 

lan olon. He ojentavat itkevälle sadetakin. He ovat 
kuin muuttolintusen tie, On hyvä veisata Jeesuksesta, 

taustalla äärettömän läsnä. Heidän avullaan muodos-
Taas päivä ajan virtahan…” Esiäitimme ja esi-isämme 

tuu rinki, jossa valo vierii kasvoilta kasvoille. Heidän 
olivat ahkeria rukoilijoita. Siinä meille tämän polven 

käsiinsä voi unohtaa itsensä, nähdä rauhallisesti.”
jälkeläisille on iso haaste ja velvollisuus.

Ilona Rasila
Lapsuuden kodissani oli paljon hengellistä kirjallisuutta. 
Ainoa kuvallinen kirja oli iso Raamattu. Kirjaa säilyte-
tään edelleen Mäntylässä. Äidin ja isän voimanlähteenä 

Puhe Niemelän suvun hengellisestä perinnöstä heinä-
oli Jumalan sana. He ohjasivat myös meitä lapsia tuolle 

kuussa Lohtajalla.
lähteelle. Vanhemmat olivat iloisia, huolten ja murheit-
ten keskellä heillä löytyi aihetta iloon ja kiitokseen. 

Lisää lapsuudestamme Mäntylän mäellä kerrotaan Ka-
Entisajan sukupolvet ovat jättäneet meille mallin 

tariina Hietamäen ja Laila Honkasen kirjassa: Eero 
tasapainoisesta ja turvallisesta perhe-elämästä. 

Erkkilä - arpa lankesi minulle.
Vastuunsa he kantoivat kodin asioista niin kodinhoidos-
ta ja toimeentulosta. Opettivat meidät lapset työnte-
koon. Hoitivat rukoushuoneen asioita muiden vastuun-
kantajien tavoin. Äiti ja Antti-setä kuuluivat ensimmäi- Niemelän sukua koolla Lohtajalla. Kuva Hannu Rasila
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Saarna Evankelisten kesäjuhlien messussa 
16.6.2013 Kouvolan keskuskirkossa

Ihmisen huoli, 
Jumalan ilo

Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo Niiden sisältönä on ollut hämmennys, ahdistus ja 
kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat hätä siitä, mihin kirkkomme on menossa. Var-
sanoivat paheksuen: "Tuo mies hyväksyy syntiset sinkin viime viikonlopun tapahtumat Suomen Lä-
seuraansa ja syö heidän kanssaan.” hetysseuran vuosijuhlilla ovat entisestään lisän-

neet monien huolta kirkon tulevaisuudesta. Yksi Silloin Jeesus esitti heille vertauksen: "Jos jollakin 
yhteydenotto oli otsikoitu SOS-viestiksi. Useassa teistä on sata lammasta ja yksi niistä katoaa au-
viestissä puhuttiin, kuinka päällimmäisenä tiomaahan, niin totta kai hän jättää ne yhdek-
tunteena on suru kirkon puolesta. Muutamassa sänkymmentäyhdeksän, lähtee sen kadonneen 
kannettiin huolta siitä, onko kirkon sanoma ja perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää 
varsinainen tehtävä kadonnut. Yhdessä kyseltiin, lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen, ja 
miksi kirkko tuntuu tyystin omaksuneen tämän kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja 
maailman arvot ja menettäneen oman olemuk-naapurinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa kanssani! 
sensa kirkkona. Pohtipa joku, onko tämä kirkko Minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa.' Minä 
enää minun kirkkoni.sanon teille: näin on taivaassakin. Yhdestä syn-

tisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin Minä ymmärrän syvästi heitä, jotka ovat halun-
yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä hurskaasta, neet purkaa huolestuneisuuttaan piispalle. Olen 
jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. oikeastaan kiitollinen näistä yhteydenotoista, sillä 

ne kertovat rakkaudesta kirkkoon. Samalla yhdyn Tai jos naisella on kymmenen hopearahaa ja hän 
saamieni viestien huoleen siitä, mihin suuntaan kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää 
kirkkomme on menossa. Siksi on yhä uudestaan lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes 
tuotava esille kirkon varsinaista perustehtävää vä-löytää sen. Ja rahan löydettyään hän kutsuu 
littää evankeliumia. ”Tunnustuksensa mukaisesti ystävättärensä ja naapurin naiset ja sanoo: 
kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakrament-'Iloitkaa kanssani! Minä löysin rahan, jonka olin 
teja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman kadottanut.' Yhtä lailla, sen sanon teille, iloitsevat 
levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteut-Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee 
tamiseksi.” (Kirkkolaki 1:2) Perustan ja oikeu-parannuksen." (Luuk. 15:1-10)
tuksen tälle tehtävälle antaa Jumalan sana. Siitä 

Viime aikoina, erityisesti kuluneella viikolla, olen meidän on pidettävä ennen kaikkea kiinni. 
saanut paljon huolestuneita yhteydenottoja. 

Piispa Seppo Häkkinen. Kuva Upi
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Uskollisuudesta ja luottamuksesta Jumalan sa- vastasi fariseusten ja kirjanoppineiden nurinaan 
nalle riippuu kirkon tulevaisuus. kolmella vertauksella. Niistä vertaukset eksynyt 

lammas ja kadonnut raha ovat tänään evankeliu-
Viime aikojen yhteydenottoja voisi nimittää otsi-

mitekstinä. Kolmas vertaus seuraa niiden jälkeen 
kolla ”ihmisen huoli”. Monenlaisia huolia meillä 

ja on tuttu tuhlaajapoikakertomus. Vertauksilla 
tuntuu riittävän elämässä muutenkin. Tämän sun-

on meille tänään kaksi viestiä.
nuntain evankeliumiteksti on tälle päinvastainen. 
Sen otsikoksi voisi kirjoittaa ”Jumalan ilo”. Se nou- Vertausten ensimmäinen sanoma on selvä: Juma-
see siitä evankeliumista, joka kutsuu yhteyteensä lan rakkaus kadonneisiin ja syntisiin. Kummassa-
kaikki ja kaikenlaiset ihmiset. Se nousee siitä, kun kin vertauksessa tulee selkeästi esille evankeliu-
syntinen ihminen löytää evankeliumin ilon. Sen min ydinsanoma. Jumalan tahto on, että kaikki 
vuoksi tänään on tärkeää kuulla, mitä Jumala siinä pelastuisivat. Hän itse etsii kadonneita. Jumala 
meille sanoo. etsii ihmisiä samalla kärsivällisyydellä, jolla lam-

maspaimen etsii eksynyttä, tai samalla tarkkuu-
Jeesus on matkalla Jerikon kautta Jerusalemiin. 

della, jolla talon emäntä etsii pudonnutta hopea-
Tuon tuostakin hänen matkaansa tuli pysähdyksiä 

rahaansa.
ja poikkeamia, kun hän paransi sairaita tai jäi 
keskusteluihin erilaisten ihmisryhmien kanssa. Evankeliumin aluksi kuultiin: ”Publikaanit ja muut 
Tällä kertaa hän pysähtyi keskustelemaan ja syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä.” 
aterioimaan publikaanien ja syntisten kanssa. He siis tulivat Jeesuksen luo, eivät vain kuljek-
Jeesuksen keskustelukumppanit oli suljettu sineet kuin eksyneet lampaat eivätkä piileskelleet 
seurakunnan ulkopuolelle ilmeisten paheidensa kuin lattian rakoon kierinyt kolikko. Mutta 
takia. Siksi Jeesuksen ateriointi heidän kanssaan toisaalla Jeesus sanoo: ”ei kukaan voi tulla minun 
oli pahennuksen aihe fariseuksille ja kirjanoppi- luokseni, ellei Isä, joka minut on lähettänyt, vedä 
neille. Selkkaus oli selviö. ”Fariseukset ja lainopet- häntä” (Joh. 6:44). Eivät nämäkään ihmiset olisi 
tajat sanoivat paheksuen: ’Tuo mies hyväksyy syn- itse tulleet Jeesuksen luo, ellei heitä olisi joku 
tiset seuraansa ja syö heidän kanssaan.’ "Jeesus vetänyt. Heitä veti Jumala, joka teki työtään ihmi-

Kirkkokuoron esitys sunnuntaiaamun messussa kesäjuhlilla Kouvolan keskuskirkossa. Kuva Upi



siltä salatulla tavalla. He tiesivät kuulevansa Jee- tekijöitä on helluntailaisella Fidalla, vasta sitten tu-
sukselta elämän sanaa. Jeesuksen kutsu veti heitä levat meidän kirkkomme lähetysjärjestöt. Kertoo-
seuraansa. Heidät kutsui rakkaus, jota he toivoivat ko tämä hengellisestä puutostaudista, joka kirkko-
Jumalan osoittavan heidän kaltaisiaan halveksittu- amme vaivaa? Sen muina osoittimina ovat lähetys-
ja ja syntisiä kohtaan. Jumala etsi heitä ja löysi hei- määrärahoista käydyt kiistat ja leikkaukset sekä lä-
dät. Siitä syntyy Jumalan ilo. Syntisen kääntymi- hetystyön asettaminen ylipäänsä kyseenalaiseksi. 
sestä iloitaan taivasta myöten. Päivän evankeliumi nostaa esille toisenlaisen näkö-

alan. Jumala lähettää omansa etsimään ja kutsu-
Jokainen ihminen on Jumalalle äärettömän arvo-

maan.
kas. Hän tahtoo, ettei yksikään joutuisi kadotuk-
seen. Luukkaan evankeliumin vertausten sanoma Lähetys on kirkkomme eloonjäämiskysymys. Siksi 
on sama kuin tuttu Johanneksen evankeliumin pie- kirkko ei saa kääntyä sisäänpäin pyörimään omissa 
noisevankeliumi: ”Jumala on rakastanut maailmaa ongelmissaan. Kirkon elämä ei ole myöskään vain 
niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei uskovien keskinäistä yhteyttä ja iloitsemista. Se on 
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, lähetettynä olemista sen vuoksi, että ihminen 
vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16) löytäisi armollisen Jumalan. Syvin ilo löytyy sieltä, 

missä toisten ihmisten ja Jumalan hylkäämäksi it-
Toiseksi vertaukset antavat esikuvan siitä, miten 

sensä kokeva löytää toivon evankeliumin sano-
Jumalaan uskovien on toimittava tässä maail-

masta. Huoli muuttuu iloksi siellä, missä synnin ja 
massa. Nimittäin eksyksiin juossut lammas ei omin 

syyllisyyden masentama löytää luottamuksen Ju-
neuvoin löydä takaisin paimenensa luo eikä 

malan rakkauteen Jeesuksessa Kristuksessa.
hukkaan kierinyt kolikko hyppää itse takaisin 
kukkaroon. Ei ihminenkään voi itse pelastaa itseään 

Seppo Häkkinen
eikä omasta päätöksestään tulla Jumalan luo. 
Tarvitaan joku, joka kutsuu, etsii ja löytää. Jumala 
itse etsii. Hän myös lähettää omansa etsimään 
kadonneita. Lähetys on kirkon ja kristityn perusteh-
tävä. Lähetys ei ole jokin valinnainen tai vapaaeh-
toinen työmuoto muiden 
joukossa. Kyseessä on kris-
tillisen seurakunnan kes-
keisin ja tärkein tehtävä. 
Kirkon koko elämä on lähe-
tettynä olemista. Kristuk-
sen kutsumina ja valtuut-
tamina hänen seuraajansa 
vievät todistusta Herras-
taan kaikkeen maailmaan.

Jokin aika sitten julkistet-
tiin tiedot viime vuodelta 
lähetystyönteki jö iden 
määrän kehityksestä. Se 
on jatkanut kirkkomme lä-
hetysjärjestöjen osalta las-
kuaan. Tiedän toki, että 
syitä on monia, muun mu-
assa lähetyksen muuttu-
minen yhä enemmän kirk-
kojen väliseksi toimin-
naksi. Silti on oireellista se, 
että eniten lähetystyön- Juhlaväki ehtoollisella kesäjuhlilla Kouvolassa. Kuva Timo Keski-Antila
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Hannun kaalikääryleet

Kaksi keskikokoista kaalia
n.1 kg jauhelihaa
1 sipuli
1-2 kananmunaa
2 dl puuroriisiä
tummaa siirappia paistovaiheeseen
2 lihaliemikuutiota murusina tai liotettuna
suolaa, pippurimausteita oman maun mukaan 
taikinaan
liraus makeaa chilikastiketta

Sekoita taikinaseos notkeaksi
Tarvittaessa liraus ruokakermaa

Koverra kaalin kantaosa pois.
Keitä kaalia välillä kepeästi käännellen kattilassa.
Kaalikerän pehmennyttyä haarukan pistolle 
sopivaksi kaada kaalit altaaseen jäähtymään.
Pienen osan keitinvettä voi jättää
paistovaiheeseen tarpeen mukaan.
Irrota kaalinlehdet pinoksi.
Suuresta lehdestä riittää kahteenkin kääryleeseen,
jos viiltää puukolla varovasti keskiosan kovikkeen.
Paketoi käärylelehti ruokalusikalliseen jauheliha-
seosta.
Lado kääryleet uunipellille.
Valuta siirappipurkista siirappiraidat kääryleiden 
päälle.
Paista noin 200 asteessa, kunnes kääryleet saavat 
väriä.
Käännä jokainen kääryle lusikan avulla varoen
ja lisää siirappia.
Nautitaan puolukkahillon kera.

Kesäkaalista saa herkullisimmat kääryleet.
Kuvat Hannu Rasila
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Kiitos tehtävistä!

Marjatta Kurki on ELYn puuhanainen Kouvolassa, mämme työntekijöiden ja talkoolaisten kanssa, 
hiljainen puurtaja evankeliumin ja lähetystyön hy- joista osa oli Kymenlaaksosta, osa kauempaa. Teh-
väksi. Meidän perhe sai oppia tuntemaan Marjatan tävistä ottivat vastuuta eri ihmiset ja ryhmät. 
lastemme opettajana Keniassa lähetystyössä. Nyt Tärkeää oli myös rukoilla kaikkien järjestelyiden 
tapaan Marjatan puistoseuroissa ja kiinnostun puolesta. Ensi kesän juhlaa valmisteleville vapaa-
kyselemään ELYn kesäjuhlan jälkeisiä tuntoja ja ehtoisille haluankin sanoa: Rohkeasti joukolla 
mikä hänet saa touhuamaan niin määrätietoisesti. mukaan! Tehtäviä on monenlaisia.

- Olen ihan hyvillä mielin ELYn kesäjuhlista Kouvo- - Evankelinen toiminta on minulle vanhastaan tut-
lassa. Olen myös helpottunut, sillä jonkin verran ne tua. Kun ELY oli perustettu, mietin itsekseni noin 
jännittivät etukäteen, vaikka vastuun saakin jakaa vuoden verran ja sitten aloitin Kouvolassa evankeli-
toisten kanssa. Saimme valmistella ja toteuttaa sen lähetyspiirin ELYn työn tukemiseksi. Mu-kaan 
juhlat yhdessä Antero Rasilaisen, seurakuntayhty- tuli evankelisia lähitienoilta, Elimäeltä ja 

Kuusankoskelta. Kouvolassa loppui kaksi muuta 
lähetyspiiriä ja niistä tuli muutama ihminen 
mukaamme.

Olet ollut lähetystyössä Keniassa. Mikä sai sinut 
lähtemään ja millaisia muistoja tuosta ajasta on?

- Innostukseni lähetystyöhön olen saanut evan-
kelisesta lapsuudenkodista ja juhlista. Ajattelin, 
ettei opettajan ammatti sovi lähetyskentälle, 
mutta lähetystyöhön lähteminen tuli yllättäen 
eteeni, kun minua pyydettiin Keniaan suomalai-
sen koulun opettajaksi. Niinpä sitten lähdin ja 
sain mieluisia muistoja opettajan työstä suoma-
laisten lasten parissa. Oppilaat olivat yhteistyö-
haluisia ja oppivat itsenäisen työskentelyn 
ryhmässä, jossa oli eri luokkien opetusryhmiä 
yhtaikaa. Yhdessä valmistelimme koulun kevät- 
ja joulujuhlat ohjelmineen ja usein myös tarjoilui-
neen koko lähettikunnalle. Juhlimme yhdessä 
aikuisten ja lasten merkkipäiviä. Kun kaksi 
luokkahuoneparakkia oli Matongon mäellä, 
saattoi ovesta kurkistaa kenialainen ohikulkija 
tai pihalta ruohoa syövä lehmä. Iltapäivisin 
pidimme erilaisia kerhoja. Monia muistoja 
nousee mieleeni, kuten se, kun kahden tulevan 
lääkärin kanssa avasimme lintua pari kolme 
päivää, kunnes se mätäni käsiimme.

Marjatta Kurki. Kuva Annikki Erelä
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- Opettajana toimiminen lähetyskentällä lisäsi laa- koukerot sekä kiperät että mukavat tilanteet.
jemminkin lähetystyön tuntemusta ja innostusta. 

- Armo kantaa. Sanoma Jumalan armosta ja Jee-
Sain jakaa toisten lähettien ilot ja surut ja oppia 

suksen sovitustyöstä minunkin kohdallani antaa 
tuntemaan heitä tavallisina ihmisinä. Lähetystyön 

voimia lähteä uuteen päivään ja sen haasteisiin. 
arjessa voi nähdä konkreettisesti esirukouksen 

Olen saanut Jumalan johdatuksesta tehtäviä, joista 
merkityksen. 

en nuorempana edes unelmoinut. 

Miten lähetystyöhön lähteminen on vaikuttanut 
Marjatan terveiset elyläisille:

myöhempään toimintaasi?
- ELY on pieni ja kotoisa yhteisö, jossa saa olla 

- Muuttaessani sitten Kouvolaan pääsin sisään seu-
mukana niillä lahjoilla ja kyvyillä, joita kukin on 

rakunnan toimintaan lähetystyön kautta. Monesti 
saanut. ELY pitää esillä evankeliumia ihan tavallisil-

uudella paikkakunnalla joutuu etsimään kauankin 
le kaduntallaajille. Lapsia ja nuoria ihmisiä olisi 

paikkaansa ja kontakteja. Nyt olen lähetyspiirin 
tärkeää saada mukaan heidän itsensä takia sekä 

vetäjä, osallistun lähetysrukouspiiriin ja lähetyksen 
ELYn jatkuvuuden takaamiseksi. Muistelen 

askartelupiiri on minun vastuullani. Keitämme 
Aarrearkku-ohjelmaa erinomaisena työmuotona.

myös kirkkokahveja lähetyksen hyväksi.

- Kun jonkin verran olin oppinut suahilia Keniassa, Marjatta Kurkea haastatteli Annikki Erelä
siitä oli seurauksena, että sain tutustua burundilai-
seen maahanmuuttajaperheeseen ja ryhtyä heidän 
tukihenkilökseen. Olen saanut käydä myös kouluis-
sa kertomassa lähetystyöstä ja ystävyyskoulutoi-
minnasta. Lähetit ovat edelleen kuin sukulaisia, kun 
heidän kanssaan saa jakaa monenlaiset elämän Matongon suomalainen koulu luokkaparakin edessä opettajiensa Mar-

jatta Kurjen (takarivissä toinen oikealta) ja Irja Aro-Heinilän kanssa.
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Elokuussa

Syyskuussa

Lokakuussa

Ma 9.9. klo 13 ELYn Lähetyskerho 
Kurikassa, srk-keskuksen Pikkusa-

To 29.8. klo 18 alk mökkiseurat Ulla lissa, Sirpa Keski-Antila.
ja Pekka Latomäen mökillä Lapuan 

To 12.9. klo 13 Siionin Kannel-seu-Kauhajärvellä, Herneshuhdantie 60. 
rat Kauhajoen srk-keskuksessa.Mukana mm. Ulla Latomäki ja Sirpa 

Keski-Antila. Klo 16 Pohjanmaan 
La 14.9.-Su 15.9. Raamattu- ja lähe-

tiimin kokous.
tysviikonloppu Kiteen ev. opistossa, 
Antero Rasilainen.La 31.8. Isovanhempi - lapsenlapsi-

leiripäivä Alavudella, srk/ELY, 
Su 15.9. klo 15 Siionin kanteleen Päiväjuhlassa mukana mm. piispa mukana Sirpa Keski-Antila.
lauluseurat Hyvinkään Vanhassa Peura.
kirkossa. Tapio Turunen. 

Su 22.9. klo 14 Siionin Kanteleen-
Su 15.9. klo 16 Siionin Kannel-seu- lauluseurat Salon seurakuntatalo, 

Su 1.9. klo 12 Kiitosjuhla Korian kir- rat Helsingin tuomiokirkkoseura- Torikatu 8, seurakunnan pappi ja 
kossa, Alakouluntie 23. Messu klo kunnan Bulevardin seurakuntasalis- kanttori. 
12 liturgia Tuula Ylikangas, kanttori sa, Bulevardi 16 B 2. krs. Mukana  
Kõllo, kirkkokahvit ja päivätilaisuus. past. Ermo Äikää, säestys seurakun- Su 22.9. klo 15 Elyn piiri eli Siionin 
Antero Rasilainen. nan kanttori. kannel-seurat Tikkurilassa, iloisia 

lauluja ja rukiisia seurapuheita Be-Ti 3.9. klo 18 Siionin Kanteleen lau- Su 22.9. klo 10 alk. maakunnallinen 
tanian kokoushuoneessa, Unikkotie luseurat Riihimäellä Kirkkopuiston kirkkopyhä Seinäjoella Lakeuden 
5 aA, 4.krs.srk-kodissa. Mukana Raimo Vire- Ristissä, saarna Antero Rasilainen, 

kunnas ja Antero Rasilainen. lounas ja päiväjuhla srk-keskukses- Su 22.9. klo 18 Hamina, Kannus-
sa ELYn 5-v JUHLIEN MERKEISSÄ. järvi, lauluseurat Osmo Näkillä, Nä-

kintie 387, seurakunnan kanttori.

Ma 23.9. klo 18.30 MYYJÄISHUUTO-
KAUPPA Kurikan srk-keskuksen kah-
viossa. Leipomaan + muihin valmis-
teluihin keittiölle tarvitaan väkeä jo 
klo 9 alkaen. Ilm. Sirpalle p. 0400 
974 102.

Ti 24.9. klo 13 ELYn Lähetyspiiri 
Alavuden Kansalassa.

Ma 30.9. klo 18 Siionin Kannel-seu-
rat Hauhon pappilassa, lääninrovas-
ti Tapani Vanhanen, Tuula Jauhiai-
nen, Katajat.

Ti 1.10. klo 18 Lauluseurat Kirkko-
puiston srk-kodissa Riihimäellä. Mu-
kana Erkki Helle ja Pirkko Arola.

Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville tapahtumille

Ilmoita
järjestettävistä
tapahtumista

ELYn toimistoon
yhteistä lehteä ja
ELYn kotisivujen

tapahtumakalenteria
varten

ely@evankeliset.net
tai

p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein)

Hilda Piirainen 80 vuotta 
 

Syntymäpäiväseurat
Korson seurakuntatalolla, 

Merikotkantie 4

torstaina 19.9 klo 16.00

Tervetuloa!

Mahdolliset muistamiset ELYn lähetystyön hyväksi 
tili FI06 5114 0220 0380 63  Viesti: Hilduri 80v. 

Tarjoilun järjestämiseksi, ilmoittautumiset 
antero.rasilainen@evankeliset.net tai p. 045 134 4634
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Su 6.10. ELYn kirkkopyhä Espoossa, 
Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, 
klo 10 messu, saarna Antero Rasi-
lainen, liturgia Hannu Mäenpää. 
Kirkkokahvit ja Siionin kanteleen 
lauluseurat.

Su 6.10. klo 11.30 Kirkkokahvit ja 
Siionin kannel-seurat Hämeenlin-
nan keskusseurakuntatalossa. "C.O. 
Roseniuksen usko", Pekka Keränen, 
musiikki ja loppuhartaus Heini 
Aronkoski ja Jyrki Toivanen, juonto 
Ulla Kataja.

Ma 7.10. klo 13 ELYn Lähetyskerho 
Kurikan srk-keskuksen Pikkusalissa. 
Sirpa Keski-Antila.

To 10.10. klo 13 Siionin Kannel-seu-
rat Kauhajoen srk-keskuksessa.

To 10.10. klo 18 Siionin Kannel-seu-
rat Lapualla Saarenpää-kodissa, 
Saarelantie 3, Sirpa Keski-Antila.

Su 13.10. klo 16 Siionin kannel-seu-
rat Seinäjoella, srk-keskuksessa.

Su 13.10. klo 16 Siionin kannel-seu-
rat Helsingissä, Roihuvuoren kirkon 
seurakuntasalissa, Tulisuontie 2. 
Mukana past. Anja Nurminen, säes-
tys kanttori Hannele Filppula. seurat Lapualla, Marketta ja Asko 

Veikkolan kotona, Härsilantie 155. Su 20.10. Maakunnallinen kirkkopy-
Antero Rasilainen, Marketta Veik-hä Lohtajalla alk. klo 10 kirkossa, 
kola, Sirpa Keski-Antila.saarna Antero Rasilainen, lit. Tuo-

mo Jukkola. Päiväjuhla, Antero Ra- Su 27.10. klo 14 Siionin Kanteleen-
silainen, Sirpa Keski-Antila. lauluseurat Salon seurakuntatalo, 

Torikatu 8, seurakunnan pappi ja Su 20.10. klo 15 Elyn piiri eli Siionin 
kanttori.kannel-seurat, iloisia lauluja ja ru-

kiisia seurapuheita Betanian koko- Ma 28.10. klo 18 Siionin kannel-
ushuoneessa, Unikkotie 5 aA, 4. krs. seurat Janakkalassa, Turengin kir-

kossa. Seurakunnan työntekijä, Su 20.10. klo 15 Siionin kanteleen 
Katajat, viulu ja iltahartaus Erkki lauluseurat Hyvinkään Vanhassa 
Ikonen.kirkossa.

Ti 29.10. klo 13 ELYn Lähetyspiiri Su 20.10. klo 19 Iltamessu Kortes-
Alavudella Kansalassa.järven kirkossa, saarna Sirpa Keski-

Antila. To 31.10. klo 13-17.30 Myyjäiset 
Hämeenlinnassa, Poltinahon seura-Ma 21.10. klo 13 ELYn Lähetyskerho 
kuntatalossa. Käsitöitä, leivonnaisia.Kurikan srk-keskuksen Pikkusalissa.

Ma 21.10. klo 18 Siionin kannel-

HUOM!
ILMOITATHAN

KAIKKI PIENETKIN
POHJANMAAN

ELY-TILAISUUDET
JA JÄSENTIETOMUUTOKSET 

SIRPALLE!

ELYn aluesihteeri 
Sirpa Keski-Antila

Lahdentie 152, 60800 Ilmajoki
sirpa.keski-antila@

evankeliset.net
tai p. 0400 974 102 

KIITOS!

Katso päivitetyt
tapahtumatiedot osoitteesta
www.evankeliset.net/kalenteri

”Kiitän hyvää Jumalaa kaikista teistä, joiden myötä minä vuo-
rollani pysähdyin iloon, sukelsin kukkamereen, muistoihin, 

unelmiin". (Maija P.)

Te kaikki rakkaat ihmiset olitte vaikuttamassa siihen,
että 90 v. syntymäpäivästäni tuli ikimuistoinen.

Kiitos teille kaikista huomionosoituksista.

Kiitos teille upeasta lahjastanne lähetykselle.
"Lahjapaketti" sisälsi 2000 € ja pankkitilillä oli 1600 €.

Sydämellinen kiitos, Impi Anttila



Tänään keskellä
koivujen kultaa
minä Kuninkaan
lapsena kuljen.
Aarteet maailman
ovat vain multaa,
niiltä mieleni,
sieluni suljen.

Sillä katsopa
peiliä vetten,
katso loistetta
vaahterain!
Miten kaunista kaikki, 
niin etten
muuta tahdo
kuin iloita vain!

Minä omistan
jokaisen tähden,
avaruuksien
kaukaisen soiton.
Luokse Kuninkaan
vihdoin kun lähden,
rajan ylitän siintävän,
loiton.

Vielä matkalla
myrsky voi tulla,
viedä lehteni kultaiset,
mutta kirkkaammat
armahdetulla
ovat asunnot
taivaalliset.

Eeva Takala


