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ELY on evankelinen:
Me uskomme Raamattuun,
tunnustamme Kristuksen
Herraksemme.
ELY on lähetyksen asialla:
Omassa ympäristössään
jokainen kristitty on myös
todistaja. Lähetystyön kautta
todistus kantaa kaikkialle.
ELY on yhdistys:
Tarjoamme
toimintamahdollisuuden kaikille,
jotka jakavat saman näyn.
Tampereen kesäjuhlien vastuuhenkilöt luovuttamassa ELYtunnusta Kurikkaan, jossa seuraavat kesäjuhlat 16.-17.6.2012.
Kuva vt

Pääkirjoitus

Voihan Venäjä!
Nuoresta iästäni huolimatta, olen saanut olla monessa
mukana Venäjän ja Neuvostoliiton alueella tehtävässä
työssä. Ensimmäinen matkani on ollut jo 1960 luvulla,
kun koko perheemme matkasi ”Mossella” Moskovaan.
Kaitafilmille ikuistetut kuvat niin punaiselta torilta kuin
leirintäalueelta todistavat, että minäkin olin siellä. Sen
jälkeen 1980 luvun alussa omalla autolla Leningrad,
Olgino, Pushkin, Kupanitsa...
Vuosien saatossa reviiri on laajentunut Inkeristä Karjalaan ja nyt yhdistyksemme on keskittymässä erityisesti Vienan Karjalassa tehtävään työhön.
Monenlaista matkaa ja matkakumppania
mahtuu vuosien varrelle, yhteistä kaikille
matkoille on se, että aina on tultu takaisin!
Aikataulut ovat muuttuneet, suunnitelmat
jouduttu heittämään romukoppaan, mutta
aina on tultu takaisin kotiin.
Kodista onkin hyvä lähteä liikkeelle. Kodin
turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri lähettää ja
ottaa tulijan avosylin vastaan. Tätähän lähetystyö on: lähtemistä ja lähettämistä. Kaikki
se oheistoiminta, joka liittyy kotimaassa tehtävään evankeliumin työhön tähtää lähettämiseen. Rukous, myyjäiset, perinteiset ompeluseurat ja Siionin kanteleen lauluseurat,
kaikki tähtäävät samaan: sielun pelastus
kuulijoista alkaen aina maan ääriin asti.
Kristillinen lähetystyö lähtee siitä Raamatun
totuudesta, että ”ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa.” Tai kuten kanteleen laulussa
452 lauletaan: ”Muuta tietä ei ole taivaa-

seen, ikivanha vain armon tie.”

Inkerin kirkko juhlii tänä vuonna 400 vuotisjuhlia. Evankelinen lähetysyhdistys onnittelee sankaria ja toivottaa hyvän Jumalamme
siunausta ja johdatusta edelleen tuleviin
vuosiin. Jumalan Sanan perustalle rakennettu yhteistyö kestää, vaikka eroavaisuuksiakin
on. Ristin saarna yhdistää ja antaa pohjan
yhteiselle työlle. ELYn ja Inkerin kirkon yhteistyö jatkuu ja lokakuun alkupuolella on

Kuva Upi

tarkoitus neuvotella Pietarissa yhteistyön tulevaisuuden suuntaviivoista.
Yllä oleva otsikko kuvaa niitä monenlaisia
kokemuksia, joita suuri itäinen naapurimaamme meissä synnyttää. Yllätyksiä, jännitystä, hämmennystä, pettymyksiäkin. Mutta
me emme lannistu, Jumalan voima ei ole
meissä ihmisissä eikä meidän hyvissäkään
teoissa tai päätöksissä vaan Jumalan voima
on evankeliumi. Sitä haluamme olla julistamassa Venäjälläkin, kutsumme ihmisiä kirkkoon ja Jumalan yhteyteen. Sanan ja sakramenttien kautta Jumala itse tekee pelastavaa työtään ja lahjoittaa ihmisille uskon. Lähetystyöhön kuuluu myös diakoniatyö, lähimmäisten palveleminen. Tätä työtä me
haluamme jatkaa Evankelisessa lähetysyhdistyksessä. Tähän työhön kutsumme
mukaan uusia ihmisiä.
Tässä lehdessä kerrotaan erityisesti kesäjuhlan kuulumisia sanoin ja kuvin ja tällä kertaa
esiteltävä lähetyskohde on venäjä ja Raili
Mäkitalon tekemä työ. Venäjä on iso maa,
avun tarve on suuri, mutta me saamme keskittyä erityisesti Vienan Kemin ja Kostamuksen kirkkoherra Andrei Savolaisen työn tukemiseen. Lehdessä on myös konkreettinen
pyyntö: voisitko sinä olla auttamassa ja antamassa joulun iloa Karjalan lapsille ja vanhuksille? Nyt on aika ”käynnistää kutimet” ja
aloittaa syksyn toimintaa.
Siunausta ja iloa kaikille työmme tukijoille!
Antero Rasilainen, pääsihteeri
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Vuosikokouksen kuulumisia

Yhdistyksen toiminta- ja taloustilanne vuosikokouksen valossa
Taloustilanne syyskuussa 2011: kotimaantyö edelleen ongelmana, sama tilanne monella muulla lähetystyötä tekevällä järjestöllä: lähetystyön tukeminen
aiheuttaa kuluja kotimaassa ja millä ne katetaan?
Kuva Upi

Talous: Tilinpäätös 2010 oli runsaat 4000 euroa
miinuksella. Tuo tappio on lähinnä kirjanpidollinen,
jätimme eräät vuoden 2009 kulut, esim. vakuutukset jaksottamatta, josta johtuen 2009 tilinpäätös
oli todellista positiivisempi ja tosiasiallinen vuoden
2010 tilinpäätös olisi n. 10.000 euroa voitollinen.
Tärkeää on se, että vielä elokuun alussa 2010 yhdistyksen talous oli pahasti alijäämäinen: Yhdistys
oli tuolloin n. 30.000 euroa tappiolla ja tuo vaje oli
kotimaan työssä. Loppuvuonna keskityimme kotimaan toimintaan ja lähes ihme tapahtui. Jäsenkunnan ja ystävien tuella talous saatiin tasapainoon.
Suuri ja sydämen pohjasta lähtevä kiitos kaikille
jäsenille ja työmme ystäville.
Vuoden 2011 budjetti on rakennettu edelleen kasvavalle toiminnalle ja pienelle (n. 14.000 €) ylijäämälle. Tähän taloudelliseen tulokseen pääseminen
on kovan työn, monen juhlan ja muun tilaisuuden
ja sitkeiden ja uskollisten esirukousten takana.
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kun toimintamme kasvaa ja talous vahvistuu ja tasapainottuu niin 2013 voimme ajatella uutta työntekijää. Tämä on puheenjohtajan ns. kontrafaktuaalista pohdintaa eli jossittelua. Mutta eteenpäin ja
ylöspäin katsomme.
Jäsenet: Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuosikokouksen aikaan 618, tätä kirjoitettaessa (19.9.) jäseniä
on 625. Julki lausumattomana tavoitteenamme on
tuhannen jäsenen yhdistys. Nyt se on sanottu ääneen, eiköhän pyritä tähän. Jos jokainen jäsen kutsuu mukaan yhden uuden jäsenen, niin tavoitteemme ylittyy reippaasti. Jäsenmaksu (20€) ei
ainakaan ole esteenä, vuosikokous päätti pitää sen
ennallaan. Ja Elysanomat tulee edelleen maksutta
jäsenille. Nyt kannattaa liittyä yhdistykseen!

Hallitus sai vuosikokouksessa kaksi uutta jäsentä:
Kymenlaaksosta lähetyssihteeri Asta Uutela ja Pirkanmaalta talouspäällikkö Helena Ylikotila. Erovuorossa olleista hallituksen jäsenistä rovasti Päivi ErkELYn kaltaisten yhdistysten talousvuosi on hyvin
kilä halusi keskittyä seurakuntatyöhön ja Sirpa Kesusein sellainen, että alkuvuosi mennään miinuksel- ki-Antila, valittiin 1.2.2011 ELYn työntekijäksi ja
la ja syksy ja vuoden loppu on tasapainottumisen jätti siis hallitustyön. Nuorisotyön johtaja Kari Lähaikaa. Näin näyttää olevan tänäkin vuonna. Tämä desmäki Tampereelta valittiin uudelle kaudelle.
johtuu suurelta osin siitä, että esim. seurakunnat
Näillä valinnoilla ELYn ennestäänkin hyvä alueellimaksavat päätetyt avustuksensa yleensä vasta
nen edustavuus parani entisestään. Toivotamme
vuoden lopulla. Tässä tilanteessa kannattajien ja
uudet jäsenet siunaavin ajatuksin hallitustyöhön.
jäsenten vapaaehtoinen tuki korostuu. TarvitsemVuosikokous päätettiin siirtää pidettäväksi tästä
me toimintamme kehittämiseksi ja turvaamiseksi
lähtien Tampereen vuosijuhlan yhteydessä. Ajatukuusia jäseniä tukirenkaisiin ja toivomme tukirensena on pitää evankelinen kesäjuhla kaikille avoikaissa jo oleville ”turnauskestävyyttä”. Samoin rohmena hengellisenä tapahtumana ja kehittää maakaisemme kaikkia jäseniä osallistumaan aktiivisesti
liskuun Tampereen vuosijuhlaa jäsenistön yhteiELYn tilaisuuksiin ja järjestämään niitä. Yhteisellä
seksi tilaisuudeksi, jossa kehitetään yhdistyksen
työllä ja esirukouksilla saamme taas pieniä ihmeitä
toimintaa, tehdään toimintalinjauksia, mutta jonka
aikaan.
yhteydessä on myös seminaari, jossa yhdistyksemTyöntekijätilanne: ELYllä on nyt 3 kokoaikaista, me evankelista pohjaa edelleen vahvistetaan.
1 osa-aikainen sekä muutama palkkiotoiminen
Näillä päätöksillä menemme taas eteenpäin.
työntekijä. Tällä työntekijäjoukolla menemme vuoSiunausta ja voimia syksyyn.
den 2011 loppuun ja myös vuoden 2012. Jos ja
Pekka Knuutti

Poimintoja piispa Matti Revon raamattutunnista
ELYn kesäpäivillä Tampereella

Jumalan kirkkaat kasvot
nähdään Kristuksessa
Kristuksen kirkastumisen päivän evankeliumissa Jeesus
otti lähimmät opetuslapsensa mukaan vuorelle, missä he
näkivät hänen muuttuvan hohtavan kirkkaaksi ja kuulivat
taivaasta äänen. Ääni sanoi: Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä! (Mark.9:7)
Kirkastussunnuntai ei ole vain kesäinen, auringon hehkua
loistava pyhäpäivä, vaan se on pyhä, joka osoittaa Kristuksen Jumalan Poikana. Tänä päivänä ei evankeliumissa
annettu ohjeita siitä, mikä olisi oikean kristityn elämäntapa, vaan osoitettiin suoraan Kristukseen itseensä. Hänessä onkin koko kristinukon ydin; hänessä Jumala ilmoittaa
itsensä. Siitä evankeliumissa Jumalan sanana onkin kysymys. Se on Jumalan itsensä tulemista ihmisten luokse, ei
heille erilaisten käskyjen ja kehotusten antamista.
Evankeliumi on hyviä uutisia eikä hyviä neuvoja
Tämä pyhä on Kristus-keskeinen eikä kristitty-keskeinen pyhä. Sen sanomaa lähestytään etsimällä
Jumalan kasvoja Kristuksessa, katselemalla Jumalan kirkkautta hänen Pojassaan. Evankeliumia lukiessa huomio kiinnittyy helposti Jeesuksen opetuslapsiin ja heidän kokemuksiinsa, vaikka heidän
oma huomionsa keskittyi Herraan. Samalla tavalla
kirkkokin on jatkuvasti vaarassa kiinnittää huomiota lähinnä itseensä, omiin tuntemuksiinsa omaan
tehtäväänsä ja omaan julkisivuunsa, omaan asemaansa ja mahdollisuuksiinsa. Sille ei kuitenkaan
evankeliumissa Jumalan ääni sano: menkää ja
toimikaa näin, niin kaikki sujuu hyvin, vaan: Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä. Samanlainen taivaallisen äänen tunnustus kerrotaan
myös evankeliumien alussa Jeesuksen kasteen yhteydessä (Matt.3:17). Jumala ei itse paljasta salattua itseään, mutta hän tekee meille itsensä tunnetuksi Pojassaan. Teologian kielellä hän ”ilmoittaa”
itsensä: Tämä on Poikani, kuulkaa häntä.
Olennaista on sen tähden kysyä, kuka hän on. Kuka on tämä Jeesus, jota seuraamme? Nasaretilainen rakennusmieskö?
Vasta kun näemme hänet Jumalan kirkastamana
omana Poikanaan, voimme myös nähdä, keitä itse
olemme. Vain kuunnellessaan Jumalan ääntä Kristuksessa kirkko voi olla kirkko, löytää oman itsensä, ymmärtää oman tarkoituksensa ja löytää
oman tehtävänsä ja tulla lähetetyksi sitä toteuttamaan.

Kuva vt

Evankeliumikertomus on pienoiskuva Kristuksen ja
hänen seuraajiensa tiestä
Ensin lähdetään liikkeelle kohti vuorta, kuin pyhiinvaellukselle, rukoilemaan ja etsimään Jumalaa. Vetäydytään ajallisesta hyörinästä, irrottaudutaan ja noustaan Kristusta seuraten jo toiseen
maailmaan. Siellä nähdään vain ohikiitävän hetken
ajan Jumalan kirkkaus, jonka hän on kätkenyt
Jeesukseen. Hänessä nähdään myös, mitä meistä
ei rakenneta, mutta ihmisinä voimme vain hetkellisesti kokea, mitä on elää Jumalan yhteydessä,
mitä on hänen valonsa, pyhyytensä, totuutensa ja
rakkautensa. Meillekin näyttäytyy nyt koko kristityn tie pyhiinvaelluksena, Kristuksen seuraamisena, valon lapsena elämisenä ja kerran kirkkaudessa Jumalan ikuisesta elämästä osallisiksi tulevana.
Kirkastussunnuntai kiinnittää siten huomiomme
Jumalan kirkkauteen Kristuksessa, ei omaan itseemme ja omaan elämäämme muuten kuin tienä, joka johtaa kohti Jumalan kirkkautta. Ilman
sen odottamista me vain katselisimme itseämme
ja omaa synkeyttämme, kiinnittäisimme huomiomme heikkouksiimme ja huoliimme. Kristuksen kirkkaus tekee arkisesta elämästämme pyhiinvaellusta.
Raamattutunti kokonaisuudessaan osoitteessa:
http://www.tampereenhiippakunta.fi/cgi-bin/
linnea.pl?document=00010917
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Pekka Kivirannan saarna Tampereen Tuomiokirkossa
ELYn kesäjuhlilla 7.8.2011

Päivän evankeliumi on
Mark.9:2-8
”Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle
vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen
vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina,
ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan.”

”Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan
Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen
kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi
Jeesukselle: »Rabbi, on hyvä, että me olem-

me täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja
Moosekselle ja Elialle.» Hän ei näet tiennyt
mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan.

Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa,
ja pilvestä kuului ääni: »Tämä on minun rakas
Poikani, kuulkaa häntä!» Ja yhtäkkiä, kun he
katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen
yksin.”
Kirkastusvuorella opetuslapset kokivat jotakin
sellaista, mitä he eivät olleet koskaan ennen
kokeneet. Paljon he olivat Jeesuksen seurassa
nähneet. Ihmiset paranivat, kun Jeesus sanoi
parantavan sanan. Jopa kuollut oli herännyt
takaisin eloon. Muutamalla leivällä ja kalalla
Jeesus oli ruokkinut suuren ihmisjoukon ja
sanallaan käskenyt myrskyn tyyntyä.
Mutta nyt Pietari, Jaakob ja Johannes kokivat
jotakin ainutkertaista. Jeesus otti heidät mukaansa vuorelle rukoilemaan. Siellä Jeesuksessa tapahtui suuri muutos. Kun Pietari myöhemmin tästä kertoi ja Markus hänen kirjurinaan siitä kirjoitti, loppuvat sanat kesken.
Sitä, mitä he näkivät ja kokivat, ei voi ihmissanoin kuvata. He näkivät jotakin samaa kuin
Ilmestyskirjan Johannes, kun hän näki Jeesuksen kirkkauden valtaistuimella.
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Jeesuksen Jumaluus oli ihmisiltä salassa ja
vain harvoin, välähdyksenomaisesti se paljastui. Kastehetkellä niin tapahtui, ja nyt kirkastusvuorella. Jeesuksen vaatteet hohtivat niin
kirkkaan valkoisena, ettei ”kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä voi sellaista saada
aikaan”.
Jeesuksen rinnalla näkyivät myös Elias ja
Mooses. Eivät he voineet sitä järjellä käsittää.
Mutta Pietari halusi toimia: Minäpä voisin tehdä tähän kolme majaa: Sinulle yhden, Eliaalle
yhden ja Moosekselle yhden. Mutta ei nyt
mistään majan rakentamisesta ollut kyse.
Myöhemmin toki Pietarikin sen hyvin ymmärsi.
Kerran Jumala antoi Moosekselle suuren tehtävän. Hänen oli johdatettava Egyptin orjuuteen joutunut Jumalan omaisuuskansa takaisin luvattuun maahan. Ei Mooseksesta siihen
tehtävään ollut, mutta sen hän kuitenkin teki,
koska Jumala toimi hänen kauttaan. Matkan
aikana Jumala antoi myös kansalle lakinsa
kivitauluihin kaiverrettuna. Sen lain, jonka me
tunnemme kymmenen käskyn lakina. Se oli
Jumalan ihmisen kanssa solmiman liiton säädöskirja. Se ikään kuin vahvisti sen liiton, jonka Jumala aikanaan oli solminut Aabrahamin
kanssa: Minä olen teidän Jumalanne ja te
olette minun kansani. Teille minä annan siunaukseni.
Mooses ei siis ollut kuka tahansa ihminen
vaan voidaan sanoa, että Jumalan laki jossa-

kin mielessä henkilöityi juuri Moosekseen.
Mooses edusti kaikkea sitä, mitä Jumalan lakiin oli kirjoitettu.
Elia oli suuri profeetta. Kun kansa oli kääntymässä pois elävästä Jumalasta ja siirtymässä
palvelemaan kanaanilaisten jumalia, käytiin
merkillinen kamppailu Karmel-vuorella. Baalin
profeettoja oli 450, mutta Elia oli ainoa elävän
Jumalan profeetta. Tuossa kamppailussa Jumala osoitti voimansa profeetan kautta. Niinpä Eliaa pidettiin aivan erityisenä profeettana.
Siitä kertoi sekin, että Jumala otti Elian kultavaunuilla taivaaseen eikä Elia kohdannut kuolemaa.
Näin siis tuolla vuorella oli läsnä sekä laki että
profeetat. Mutta Jeesuksen oppilaat eivät sitä
silloin ymmärtäneet.
Tässä me näemme oman tehtävämme kristittyinä. Meidän erityinen tehtävämme ei ole siinä, että me kertoisimme Jeesuksen tekemistä
ihmeistä, tai että me saisimme ihmiset ymmärtämään, kuinka suuri viisaus Jeesuksen
opetuksiin sisältyy. Vaan meidän tehtävämme
on saada ihmisten silmät avautumaan ja näkemään se, mitä opetuslapsetkin Helluntain
jälkeen näkivät ja ymmärsivät.
Jeesus ei ole vain suuri profeetta ja taitava
opettaja. Hän ei ole vain suuri ihmeiden tekijä, vaan hän on paljon enemmän. Hän on se
Messias, josta laki ja profeetat ennustavat.

mahdollisimman monelle tapahtuisi tämä
ihme. Todisteiden kyselijästä, monien ehtojen
asettelijasta tulee rohkea tunnustaja. Sinä
Jeesus olet minun Herrani, minun Jumalani.
Sinun omanasi minä haluan elää ja sinun turvissasi rohkenen kerran myös kuolla.
Mutta tämä ei ole koskaan mahdollista meidän ihmisten keinoin. Meillä ei ole mitään sellaista keinoa, jolla me voisimme avata toisen
ihmisen silmät näkemään Jumalan suuria ihmeitä. Me näemme vain ihmeellisen kirkkauden ja erikoisen näyn ja ajattelemme, että nyt
voisi tehdä majat, jotta tämä säilyisi. Vain Jumala voi tehdä sen ihmeen, että silmät avautuvat näkemään uskon suuret salaisuudet.
Siksi me turvaudumme niihin Jumalan aarteisiin, jotka hän on meille antanut ja joiden
kautta hän tekee elämää luovaa työtään. Me
julistamme Jumalan sanaa, me kokoonnumme
yhteiselle aterialle, ehtoolliselle. Me rohkaisemme muitakin tähän. Tulkaa sanan kuuloon, tule ehtoolliselle. Jumalalla on asiaa sinullekin. Hänellä on sinullekin elämän suuret
aarteet ja lahjat tarjona.
Jumala itse tekee työtään. Ja ihmeellinen asia
on se, kun me saamme huomata, että Jumala
tekee meidänkin kauttamme työtään. Ihmeellisten asioiden ihmettelijästä tulee Kristukseen
uskova, elämän tien kulkija. Joka Tuomaan
tavoin saa havaita ja tunnustajaa: Jeesus on
minunkin Herrani ja minun Jumalani.

Nyt on kyse minusta.
Opetuslapsista Tuomas
kiteytti tämän sanoessaan
Jeesukselle: Minun Herrani ja Jumalani. Hetkeä aikaisemmin hän oli kaivannut merkkejä ja todistuksia. Ilman niitä, hän ei uskoisi ylösnousemuksen todellisuutta. Mutta nyt hän
ei enää niitä kaivannut.
Silmät olivat avautuneet
näkemään. Siksi hän tunnusti: Sinä Jeesus olet
minun Herrani ja minun
Jumalani.
Evankelinen lähetysyhdistys on sitä varten, että

Kuvat vt
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Pirre Saario, Lähetyssanomien toimituspäällikkö
Suomen Lähetysseura

Puhe ELYn lähetysseuroissa
7.8.2011
kesäjuhlilla Tampereella

Olen käynyt Lähetyssanomien toimittajana Angolassa kolme
kertaa. Ensimmäisellä kerralla vuonna 1995 maassa oli vielä
sisällissota.
Parinkymmenen vuoden sotimisen seurauksena
maahan oli kätketty arviolta kymmenen miljoonaa miinaa. Lentokone oli lähes ainoa tapa tehdä pidempiä matkoja, mutta Angolan koneparat
olivat Neuvostoliitosta saatuja, Aeroflotin käytöstä poistamia koneita, ja niitä syöksyi tämän
tästä maahan. Namibian rajalla sijaitsevassa
Ondjivan hallintokaupungissa katujen varsilla oli
räjäytettyjä taloja, eikä kauppoja ollut missään,
koska ei ollut mitään myytävää.
Vietin muutaman päivän Angolan luterilaisen
kirkon raamattuopistolla ja klinikalla Shangalalassa. Opisto kouluttaa pappeja ja evankelistoja,
ja monet olivat tulleet kouluun jopa useamman
päivän matkan takaa. Mieleeni on jäänyt elävästi se, kun opiskelijat lähtivät tiiviin aherruksen
lomassa muutaman päivän lomalle. Oliko heillä
mielessään rentoutuminen? Ei tosiaankaan. He
puhkuivat intoa siitä, että he pääsevät kertomaan evankeliumia kotikyliensä asukkaille ja
opettamaan Raamattua. Niin moni heidän naapurinsa ja sukulaisensa eivät olleet koskaan
kuulleet rakastavasta ja armahtavasta Jumalasta. Raamattuakaan ei ollut monen äidinkielellä.
Opiskelijoiden sydämen palo puhutteli minua syvästi. Miten valmiita me Suomessa olemme
käyttämään vapaa-aikaamme siihen, että välitämme evankeliumia toisille omaan kulttuuriimme sopivalla tavalla? Angolalaiset raamattukoulun opiskelijat joutuivat pakosti kulkemaan miinoitettujen alueiden läpi. Mitä esteitä me olisimme valmiita ylittämään, millaisia riskejä olemme
valmiita ottamaan?
Suomen Lähetysseura on uuden strategiansa
mukaisesti vahvistamassa työtään maissa, joissa
alle 10 prosenttia väestöstä on kristittyjä. Lähetysseura myös tukee yhteistyökirkkoja niiden
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tavoittaessa kansanosia, jotka eivät ole vielä
kuulleet evankeliumia. Tällaisia maita on esimerkiksi Etiopia, jossa evankeliumi on viime
vuosina löytänyt tiensä halveksitun mandsakansan luo.
Suomen Lähetysseuran työ on myös yhä tietoisemmin yhteistyötä. Se ei ole yksittäisten lähetystyöntekijöiden ja asiantuntijoiden uurastusta,
vaan mitä suurimmassa määrin yhteistyötä.
Seurakunnat, Lähetysseuran kumppanuusjärjestöt ja lähetystyön tukijat Suomessa mahdollistavat sen, että Lähetysseura voi toimia yhdessä
paikallisten kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen
kanssa eri puolilla maailmaa. Olemme Lähetysseurassa hyvin iloisia siitä, että Evankelinen lähetysyhdistys on tullut mukaan yhtenä kumppanuusjärjestönä ja tukee yhteistyötämme Angolan ja Malawin luterilaisten kirkkojen kanssa.
Kiitämme teitä sydämellisesti panoksestanne ja
rukouksistanne!
Yhtenä tärkeänä periaatteena Lähetysseuran
työssä on se, että paikalliset ihmiset ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa jo
aivan alusta lähtien, olipa kyse sitten kehityshankkeista tai seurakuntatyöstä. On myös selvää, että lähetystyön suunnat kulkevat nykyään
ristiin rastiin maapalloa. Meillä eri maiden ja
kulttuuripiirien kristityillä on paljon annettavaa
toisillemme.
Ensimmäisellä Angolan-matkallani näin ja kuulin
paljon surullisia tarinoita siitä, millaista elämä
on, kun ei ole lääkkeitä, ravitsevaa ruokaa eikä
monia muita asioita jotka mahdollistavat antoisan elämän. Nepalissa olen nähnyt, mitä on
halveksittujen kastittomien elämä. Heillä ei ole
mitään ihmisarvoa, koska heidän tai heidän vanhempiensa uskotaan ansainneen teoillaan

tämän kurjuuden. Kaikkein pohjimmaisena ovat
kastittomat, vammaiset tytöt.
Mutta kuulin myös tarinoita evankeliumin muutosvoimasta. Kastiton Bimala Gayak, oman kylänsä ensimmäinen ylioppilastyttö, pääsi suorittamaan lyhyen sosiaalityön kurssin. Mutta kun
hän meni töihin sairaalaan, hänen ei kastittomana annettu syödä toisten kanssa samassa pöydässä eikä hän saanut nukkua sisällä. Sitten hän
tutustui lähetystyöntekijöihin, jotka kutsuivat hänet syömään kanssaan. Tämä meille itsestään
selvä asia teki Bimalaan suuren vaikutuksen.
Ajan myötä hindusta tuli kristitty.
Lähetysseuran periaatteiden mukaan evankeliumin julistamista ei voi eristää vain hengelliseksi
julistukseksi, vaan siihen kuuluu itsestään selvästi ihmisoikeuksien puolustaminen, köyhyyden
syihin puuttuminen ja monenlainen auttaminen.
Julistus, lähimmäisen palvelu ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen liittyvät saumattomasti toisiinsa.
Hyvän elämän luominen on meille Suomen kansalaisille ja seurakuntalaisille tärkeä tavoite.
Lähetystyössäkin tämä on yksi tärkeä tavoite.
Juttumatkoillani Lähetysseuran työalueilla olen
usein miettinyt, onko meillä suomalaisilla jotain
sellaista annettavaa, jota aivan erityisesti kannattaisi pitää esillä lähetystyössä. Mieleeni on
noussut yksi asia: armon korostaminen.
Olen kuunnellut maailmalla monia saarnoja, tietenkin useimmiten tulkattuna, lukuisissa kirkoissa. Monet niistä ovat olleet
luterilaisia. Usein kuitenkin
saarnat ovat kuulostaneet
minun korvaani kovin lakihenkisiltä. Olen silloin tiedostanut selvästi omat evankeliset juureni ja lapsuudessani
syntyneen jumalakuvan.
Mummuni Ester oli veljensä
kanssa Siunaukselan lastenkodin ensimmäisiä lapsia Nokialla, ja vaarini Väinö Lepola
oli Evankeliumiyhdistyksen
matkasaarnaajana lähes 60
vuotta. Monet isäni lapsuudenperheen jäsenet opiskelivat Karkun opistossa, ja vanhempani tutustuivat toisiinsa

evankelisessa ylioppilasliitossa. Meillä kotipappilassa pidettiin Kenian- ja Japanin-lähetyspiiriä ja
laulettiin Siionin kannelta. Itsekin olin mukana
evankelisessa opiskelijatoiminnassa Turussa.
Tältä pohjalta minulle syntyi käsitys Jumalasta,
joka on rakastava ja armahtava ja joka ei suinkaan tee päätyökseen syntikirjanpitoa. Evankeliumi on iloa, mutta ei pinnallista hallelujaa. Se
on sellaista kiitollisuutta, josta Siionin kanteleen
laulut kertovat – kiitollisuutta, joka saa aikaan
toimenpiteitä, tuuppaa saatua hyvää eteenpäin!
Kathmandussa, Nepalissa, vierailin Lähetysseuran työntekijän Kirsti Kirjavaisen kanssa tiibetinbuddhalaisella luostari- ja temppelialueella. Sekä
pienillä ja monen metrin korkuisilla rukousmyllyillä riitti pyörittäjiä, ja temppelissä munkki luki
mantraa ja siunasi pyhällä vedellä halukkaita.
Kirsti keskusteli munkin kanssa nepaliksi ja hän
tulkkasi minulle munkin kertomaa: mitä enemmän rukousmyllyjä pyöritetään tai mitä enemmän pyhiä sanoja toistetaan enemmän, sitä
enemmän saadaan syntejä anteeksi.
Pyysin Kirstiä kysymään munkilta, mikä on tarpeeksi. Kuinka paljon pitää toistaa pyhiä tekstejä
ääneen ja kuinka kauan pitää pyörittää rukousmyllyä, että saa synnit anteeksi?
Munkki vastasi: ”Mikään ei riitä.”
Sydämeni oli pakahtua. Kyllä riittää! Jeesuksen
sovitustyö riittää. Kunpa voisin kertoa sen tälle
munkille ja kaikille niille, jotka tuohonkin
temppeliin tulevat. Ja miljardeille muille.

Kuvat Timo Keski-Antila
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”Oi Jeesukseni, sä oot omani” Siionin kannel-seurat klo 16.15
Evankeliset kesäjuhlat 6.8.2011 Tampereen Tuomiokirkko, Jussi Katajan puhe

Kristus on valo
”Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos
kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja
kointähti koitta teidän sydämessänne” (2. Piet.
1:19)

Jumalan sanaan voimme luottaa lujasti. Näin
apostoli vakuuttaa. Hänellä on pohjaa, kanttia
sanoa näin. Hän perustelee neuvonsa kokemukseen. Hän oli nähnyt omin silmin kirkastuneen
Jeesuksen. Hänelle oli kantautunut Jumalan
ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon

minä olen mielistynyt”

Pyhä kirja, profeetallinen sana piti paikkansa.
Ennustus toteutui: Kristus on tullut maailmaan.
Vaikka hän on ihminen, hän on myös Jumalan
Poika. Raamattu oli ennustanut hänestä luotettavasti. Oli aihetta sanoa: Me voimme entistä
lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan.
Apostoli vertaa profeetallista sanaa eli Raamattua pimeässä loistavaan lamppuun. Raamattu
on lamppu ja samoin sen keskus Jeesus Kristus
on valaiseva lamppu. Hän sanoo itsestään:
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”Minä olen maailman valo.”
Ellei olisi valoa, niin me olisimme pimeässä.
Pimeässä olo tarkoittaa Raamatussa jumalanvastaisuutta ja pahan tekemistä.
Vai että pimeydessä ollaan. Mutta enhän minä
mikään pimeän veikko ole, ihminen puolustautuu. En ole rikollinen. Kyllä minä pärjään ilman
Raamattua ja kirkkoa. Mutta ei asia ole näin. Jokainen ihminen on syntinen. Meissä on taipumus ajatella ja puhua pahaa ja näin teemme
syntiä. Jokainen ihminen rikkoo Jumalaa vastaan. Me olemme kansa, joka pimeydessä vaeltaa. Raamatun valon puuttuessa olemme harhailijoita, eksyneitä.
Synti on valloittanut maailman ja pitää sitä pimeässä otteessaan. Siellä täällä se purskahtaa
oikein voimakkaasti esiin, kuin kuolettava happovirta tulivuoren juurella. Syntyy niitä pahan
hengen eli lihan hedelmiä: viha, kateus, väkivalta, sodat. Pimeyden tekojen tähden itketään
valtavasti tälläkin hetkellä.
Me olemme syntiin taipuvaisia ja siihen lankeamme. Mutta meille, pimeän väelle, kuuluu

Urpo ”Upi” Vuorenoja Hedbergin laulujen äärellä ”Oi Jeesukseni, sä oot omani” Siionin Kanteleen seuroissa ELYn kesäjuhlilla Tampereen
tuomiokirkossa lauantaina 6.8.2011.

ilosanoma: Jumala haluaa pelastaa meidät.
Apostoli Paavali kysyy: ”Kuka pelastaa minut
tästä kuoleman ruumiista?” ja vastaa. ”Kiitos

Jumalalle Herramme Jeesuksen Kristuksen
tähden.”

Jumala armahtaa meitä Jeesuksen Kristuksen
tähden. Tätä hyvää, valoisaa evankeliumin sanomaa ihminen sisimmässään kaipaa. Tässä on
Raamatun ydinsanoma. Raamattu ja sen keskus
Jeesus Kristus on se lamppu, jota meidän tulee
katsoa.
Jeesuksesta tietämätön tai ahdistunut ihminen
tulee ohjata tämän valon luo. Saamme kehottaa
toisiamme: Katsokaa häneen, hän on valo, katsokaa Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään.
Herätysliikkeemme, evankelisuus on omalta
osaltaan muistuttanut kirkkoa ja kanssaihmisiä
siitä, että tässä on Jumalan antama pääasia. On
Kristus valo – on Jumalan kirkas evankeliumi. Se
parantaa, se ruokkii, se tyynnyttää sielun janon.
Kenellekään syntiselle ja ahdistetulle ei saa jäädä epäselväksi, että Jeesus on sinun edestäsi
kärsinyt ja kuollut. Sinut on kastettu hänen nimeensä. Sinulle on varattu sielun pelastus ja taivasmatka. Älä hellitä. Suuntaa katseesi tähän
valoon. Kulje se tie jonka Jeesus on sinulle raivannut. Tarkista joka päivä, että sinulla on Jeesus valon tielläsi. Ota vastaan joka päivä hänen
armonsa.
Näin meitä kutsuu evankelisen liikkeen isä Hedberg: ”Tulkaa syntiset, sillä apostoli kutsuu teitä

sanoen… :’Meillä on Kristuksen lunastus hänen
verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen.’
Tulkaa rukoilemaan … jokapäiväistä ja jokahetkistä syntien anteeksiantamusta Kristuksen veressä, eikä vain rukoilemaan, vaan vastaanottamaan, uskomaan ja toden totta Jumalalta
saamaan.”

Erimielisyydet eivät saa hämmentää pääasiaa.
Pääasian rinnalla Pyhästä kirjasta löytyy paljon
muutakin, paljon mietittävää, on opillisia kysymyksiä. Hyvä kun mietitään, kirjoitetaan ja keskustellaan. Keskustelun luonteeseen kuuluu, että
esitetään erilaisia näkemyksiä. Mutta ne näkemykset eivät saa puhjeta riidaksi, joka hämmentää kaikkein tärkeimmän: meillä on lunastus,
sielun pelastus Jeesuksessa Kristuksessa.

Jussi Kataja

Evankeliumi synnyttää ilon. Ja ilon lisäksi se tuo
mukanaan muita hyviä asioita, jotka helpottavat
ja virkistävät meidän kaikkien elämän matkaa
toistemme kanssa. Ne ovat asioita, joiden yhteisenä piirteenä on rakkaus. Sellaisia asioita kuin
toinen toisensa kunnioittaminen, joka tarkoittaa,
että jokaisella on ihmisarvo. Sellainen arvo, että
häntä tervehditään ja hänellä on hyvä olla toisin
ajattelevan kanssa. Että saa nostaa katseensa ja
katsoa ystävällisesti lähimmäistä silmiin. Hyviä,
evankeliumin mukanaan kuljettamia asioita ovat
sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Tämä kaikki
on seurausta Jumalan suuresta rakkaudesta,
joka on tullut ilmi Kristuksessa. Rakkauden seurausta on kaikki elämäämme sulostuttava toiminta.
Vielä silloinkin, kun maallinen matka päättyy ja
maalliset valot sammuvat, Kristus valo pysyy.
Kristuksen valo loistaa aina. Tästä hyvästä tulevaisuudesta me iloitsemme yhdessä jo perille
päässeen Fredrik Gabriel Hedbergin runon sanoin: ”Jos sammuu valot maailman, näen toisen

valon loistavan. On aurinkona minulla kirkkaus
Isän huoneesta.” (SK 75:6)
Kuvat vt
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Sirpan matkassa syyskuussa 2011

Harazoo – terveisiä Vennään maalta
Voi hyvänen aika! Onko siitä jo kuukausi, kun
palasimme viiden päivän retkeltä Vienan–Karjalan puolelta (18.-22.8.2011). Niin paljon on tapahtunut tässä välissäkin, että täytyy ihan istahtaa muistelemaan päällimmäisiä tunnelmia.
Torstaina aamulla otimme kyytiin Kurikasta ensimmäiset matkalaiset: Annikin, Leenan ja Pentin, Marjatan, Pirkon ja Ritvan. Timo, erinomainen ja palveleva kuljettajamme ja minä olimme
jo valmiiksi kyydissä - eihän tuo Rannan Liikenteen iso bussikaan nyt niin viisas ole, että ilman
kuljettajaa olisi osannut ainakaan oikeita matkalaisia mukaan poimia. Seinäjoelta kyytiin nousivat Aino, Lahja ja Kauno, Manu, Pirkko-Liisa,
kaksi Tuulaa, Salmen ja Alajärven tien varrelta
otimme matkaan vielä toisen Ainon. Näin olivat
sitten kaikki Etelä-Pohjanmaan alueelta – ansiokkaasti kolmella helsinkiläisellä täydennettynä –
aloittamassa matkaa kohti itää.

pysähdyksen jälkeen Siilinjärvelle asti. Siellä
saimme ruokaa. Nurmeksesta poimimme kyytiimme ilopilleri-Railin, toisen matkan vetäjän ja
varsinaisen Venäjäntyön monitaitonaisen. Matka
jatkui kohti rajaa ja TULLIA.

Timoa taas vähän mietitytti - toki parinkymmenen Venäjän tullin kokemusten opettamana, että
mitenkähän tällä kertaa selvitään. Kaikki sujui
kuitenkin kuin elokuvissa - ei tuskan nujua seinäjokisten lahjoittamien 18 ihanan Äiti-Teresa-villapeittojen ja runsaan ruokatavaramääränkään
kanssa. Salme toki viisaasti hoksasi, että levitetään ne ihan näkyviin, ikään kuin auton istuinten
suojaksi. Kiitos Isä-Jumalalle nerokkaista ja kokeneista matkalaisista! Niin ajoimme Kostamukseen, tankkasimme ja majoittauduimme melkoisen säheltämisen jälkeen FREGAT-hotelliin, osa
eri tasoisiin mökkeihin. Osa meistä ei osaa Suomessakaan nukkua ekaa yötä kunnolla oudossa
paikassa. Väkemme oli kuitenkin tyytyväinen hoMatka taittui toisiimme tutustuen, Kanteleen lau- tellin tasoon ja hyvään palveluun vieläpä ihan
luja laulellen ja hyviä juttuja kertoillen/kuunnel- omalla kielellä. Olimme ajaneet Kurikasta lähtien
len, iloisen puheensorinan tai tasaisen hiljaisen 632 km.
nukku-tuhinan ja Kyyjärven Paletin aamukahvi-
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Vienan-Karjalan retkeläiset

Solowetskin luostarin sipulikattoja.

KALEVALA-VIENAN KEMI
Perjantaina aamupalan jälkeen seuraksemme
koko loppuajaksi saimme Andrei (Antti) Savolaisen, Kostamuksen alueen pastorin. Andrei
oppi kanssamme taas paljon uusia Suomen
sanoja. Railin opastuksella löysimme Vuokkiniemelle, Vuonnisiin ja Kalevalaan (ent. Uhtua) vievän tien. T I E N sanan varsinaisessa
merkityksessä. Taisi tulla hitausennätys, kun
145 km:n matka kesti 4½ tuntia. Lujempaa
ei yksinkertaisesti voinut ajaa, ettei auto olisi
särkynyt. Andreilla oli toki huumori kotona.
Kun täristi niin, että tuntui viimeistenkin
amalgaamien putoavan hampaista, Andrei
ravisteli lisää itseään ja sanoi: ”Harazoo –
normalnja, normalnja!”
Iltapäivällä, n. puolituntisen Vuokkiniemen
pysähdyksen jälkeen tulimme pari tuntia odotettuina todella kauniiseen Kalevalan kirkkoon. Andrei ja Raili pitivät hartauden, lauloimme useamman virren ja sitten olivat odotetut kahvit. Tämän jälkeen Andrei piti suunnittelukokousta paikallisten aktiivi-naisten kanssa - yhtään paikallista miestä ei ollut läsnä. Me
menimme Timon ja erinomaisten avustusjoukkojen kanssa kehittelemään suolapalaa, koska oli
jo selkeästi sen aika. Mukanamme oli kaikki käristeet, jotka olivat jääneet myymättä Tampereen juhlassa ja paljon erilaista voileipävärkkiä.
Ja kyllä maistui! Pyysimme vielä tekemään kunnon eväätkin loppumatkaksi, kohti Kemiä. Kalevalassa saimme iloisen hymyn ja palvelun myötä
vaihdetuksi ruplia todella hyvään kurssiin.
Raili soitti matkalta monta puhelua. Tarkisteli,
että meitä on odottamassa monin kerroin varattu ja varmistettu illallinen Kemin kaupunginhotellin ruokasalissa. Ei ollut, kun väki ei ollut halunnutkaan jäädä enää illaksi töihin, tai näin asia
meille selitettiin. Pysähdyimme sitten Muurmanskin tien varren huoltoasemalle juomaan kahvit ja
”tsajut”. Ja sitten Kuzova-hotelliin majoittumaan.
Tämä oli vähän vaatimattomampi paikka, kuin
Kostamuksessa. Puolityhjän vatsan viereen sitten kellahdimme pötkölleen tietoisina siitä, että
kaksi seuraavaa yötä olemme tässä ja aamulla
6.30 on kömmittävä aamupalalle. Hyvää yötä,
Jeesus myötä, kiitos tästä päivästä toivotuksin
nukahdimme ansaittuun uneen. Tänään ajoimme 348 km.

SOLOWETSKIIN
Lauantaina aamupalan jälkeen läksimme kohti
Papinsaarta, josta otimme kyytiin Andrein, Railin
ja Raisan. Raili oli jo aamun tunteina keitellyt
”asunnollaan” mukaan otettuihin termareihin
retkipäivän kahvit ja vedet teetä ja Lämmin-Kuppi-ateriaa varten saarella. Sitten satamaan, jossa
meidät ohjattiinkin pieneen ”METELI”-laivaan,
vaikka hotellilla oli luvattu paikat monta kertaa
isompaan. Laiva lähti liki saman tien, kun täyttyi.
Aavalla Vienan merellä keinutti ihan riittävästi,
jopa niin, että jotkut kävivät ruokkimassa kaloja
kaiteen yli. Minäkin läksin juuri pahimmassa
”merenkäynnissä” selittämään jotakin Railille ja
hups! – yht`äkkiä makasinkin parin venäläismiehen sylissä poikittain ja kyllä kehtasivat nauraa –
lähimmäiset, varsinkin Timo.
Parin kilometrin kävelyn jälkeen pääsimme pieneen puistoon, jonka kiviaidalla nautimme kahvit
ja keittoaterian - ihan omatoimisesti ja retkimeiningillä. Tuli opas, jota laumana seurasimme vajaan parituntisen, kuullen nähden ja kokien todella mieliin painuvia asioita saaren historiasta.
Paluumatkalla poikkesimme Papinsaaren ”apteekki-kirkkoon” laittamaan itsellemme ruokaa
(rakennus on entinen apteekki). Samalla ahkerat
matkalaiset touhusivat jo seuraavaa päivää. Aino
harjoitteli messun lauluja, jotkut kuorivat ja pilkkoivat perunoita, makkaroita, salaattitarpeita ja
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Iltahartaus Kalevalan kirkossa, Railin puheenvuoro.

jotkut kattoivat pöytää. Täysin vatsoin, tyytyväisinä varjeluksesta merellä ja puolirankoissa kiipeilyharjoituksissa luostarisaarella kellahdimme
tuttuun hotelliin yöksi. Kilometrejä kertyi tänään
linja-autoon vain 30.
RUKAJÄRVI-TIIKSA-KOSTAMUS
Aamupalan, kauniisti hoidetun Messun ja makkarasopan jälkeen hyvästelimme Kemin ystävät.
Erityisesti kaksi Raisaa jäivät mieleen pyyteettömästä, iloisesta touhuamisesta seurakunnan hyväksi. Muutama elämänkokemuskin vaihtoi kuulijaa paikallisten ja matkalaisten kesken. Ja eiku
taas menoksi Rukajärven kautta kohti Tiiksaa,
jossa tiesimme seurakuntalaisten meitä odottelevan. Matkalaisissamme oli paljon tietoa sodan
ajalta ja muusta alueen elämästä. Ylitimme mm.
Onta-joen, johon viimeisen sodan aikana pysähtyi suomalaisten ”idän valloitus”. Rukajärvellä
emme ehtineet poiketa. Tiiksan raikuvan punainen kirkko kutsui seurakuntalaisten iloisella odotuksella meitä n. tunnin mittaiseen hartauteen
Andrein, Railin ja minun selittäessä sanaa. Viereisessä pappilassa odottivat kauniisti katetut
pöydät ja erinomaisen ystävälliset emännät. Menimme tuntemattomina YSTÄVIEN vieraiksi.
Reilu parituntinen Tiiksassa vierähti hujauksessa
ja matka Kostamukseen saattoi alkaa. Hyvästelimme Andrein, jätimme villapeitot hänen perheensä jäsenille, pienen, Pentin kunnostaman
polkupyörän hänen pojilleen sekä ruokatavarat,
mitä vielä oli jäljellä seurakuntiin jaetuista. Oli
mukava palata jo tutuksi tulleeseen Fregatiin,
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saunoa, kenellä mökissään oli siihen mahdollisuus ja lähteä nukkumaan 348 km:n ajomatkan
jälkeen.
Maanantaina aamupalan jälkeen läksimme kohti
kotimaata. Tullissa taas kaikki sujui ilman hämminkiä. Pysähdyimme Kuhmossa ostamassa
kuuluisia ”rönttösiä” ja todella maukasta Kuhmon ruislimppua. Jotkut löysivät muutakin.
Joimme kahvit ja valmistauduimme jättämään
Railin kimpsuineen-kampsuineen taas Valtimon
tien risteykseen. Helsingin ystävät jätimme halaten ja haikeudella Kuopion Linja-autoasemalle.
Satojen kilometrien matka sujui turvallisesti, nyt
jo tuttujen kanssa ajatuksia vaihtaen, laulellen,
elämän iloisia hauskuuksia vaihtaen, välillä kiitos-hartauteen hiljentyen, välillä nukkuen. Kun
Timon kanssa palautimme siistin auton Rannan
talliin Kurikkaan, ajopiirturin kiekot kertoivat
meidän tehneen matkaa 2056 km. Ja ainakin
noin monta kilometriä muistoista ja kokemuksista rikkaampina. Kiitos taivaan Isä suojelusenkeleistä matkalla!
Sydämellinen kiitos jokaiselle mukana olleelle.
Olitte unelmaporukka ja vaikka huomenna teidän kanssanne lähtisin uudelleen. Railille aivan
erityiskiitos rakkaudellisen mallin antamisesta
tähän Karjala-työhön. Saimme sinulta uskomattoman paljon tietoa ja elämänkokemusta ja viisautta. Oli myös iso ilo tutustua Andreihin, ahkeraan ja hyväsydämiseen Inkerin pappiin. Samoin kaikkiin ystäviin matkan varrella.
Teitä kaikkia siunaten ja halaten Sirpa

”Meillä on täällä hyvä olla”
Nämä sanat ovat kirkastusvuorikertomuksessa ja meille
hyvin tutut.
Mikä voisi olla sanoma meille tästä kertomuksesta?
Ajattelen kahta asiaa:
Ensiksi: kirkastusvuorelle ei voinut jäädä.
Pietari olisi ollut valmis tekemään majat
Jeesukselle, Moosekselle ja Elialle. Näin ei
kuitenkaan voinut tapahtua, vaan heidän oli
palattava arki-elämään, jossa heitä odottivat
monenlaiset ongelmat.
Kaikkivaltias Jumala voi antaa joskus meillekin
”kirkastusvuori”-hetkiä elämäämme, mutta
niistäkin on aina palattava arki-elämään.
Meidän tehtävämme on elää Jumalan lapsina
tässä maailmassa ja olla Hänen todistajinaan
ympäröivässä yhteiskunnassa.
Toiseksi: kertomus päättyy Jeesuksen
sanoihin: ”tätä lajia ei saa lähtemään muulla
kuin rukouksella”. Tässä tapauksessa Jeesus

tarkoitti pojan
sairautta, mutta me
Kuva Ulla Kataja
voimme ajatella samaa
monesta aikamme ilmiöstä. Ajatelkaamme
vaikkapa monenlaisia ongelmia
yhteiskunnassamme ja kirkossamme. Me
voimme vaikuttaa niihin usein vain
rukouksella. Paavali antaa kirjeissään tästä
hyvän neuvon. Hän pyytää esirukousta, jotta
hänellä olisi oikeat sanat virvoittaakseen
kuulijoitaan ja samalla hän kehottaa
rukoilemaan ”kaiken esivallan” puolesta.
Tällaista rukousherätystä kaivataan tämän
päivän Suomessakin.
Pentti Nurminen
Hämeenlinna

Tampereen tuomiokirkko ELYn kesäjuhlilla 6.-7.8.2011. Kuva Timo Keski-Antila.
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Annikki Erelä

ELYn hallituksen uudet jäsenet esittäytyvät
Kesällä pidetyssä ELYn jäsenkokouksessa hallitukseen valittiin uusina vastuunkantajina lähetyssihteeri Asta Uutela Haminasta ja talouspäällikkö Helena Ylikotila
Tampereelta.
Tervetuloa hallituksen työskentelyyn ja yhteisen vastuun kantamiseen!
Asta Uutela haluaa ELYyn
lasten ja nuorten
toimintaa
Asta Uutela on Haminan seurakunnan lähetyssihteeri.
Perheeseen kuuluu puoliso ja
kolme aikuista poikaa sekä
yksi lapsenlapsi.
Uusi vastuunkantajamme kertoo, että olisi
voinut jo tänä vuonna jäädä eläkkeelle, mutta haluaa hoitaa loppuun osuutensa ensi kesän Lähetysjuhlien valmistelussa. Onhan tapahtuma jo tähän mennessä vaatinut monen
vuoden valmistelun, ja lähetyssihteerin ympärille muodostunut verkosto on tärkeä juhlien
onnistumiselle.
Myös Evankelinen lähetysyhdistys on Lähetysjuhlilla mukana. Siellä on mm. Siionin Kannelseurat, ja ELY näkyy juhlilla muutenkin, onhan
Hamina-Vehkalahti vanhastaan evankelista
seutua.
Lähetystyö on tullut rakkaaksi Asta Uutelalle
jo lapsuudessa ja on ollut mukana elämän eri
kuvioissa sekä kotona että työssä ja myös vapaaehtoistehtävissä. Työkokemusta tälle hallituksen jäsenelle on tullut maatalon emäntänä,
päiväkotityössä ja sitten lähetyssihteerinä
usean vuoden ajalta. Aikaisemmin Haminan
lähetyssihteeri toimi myös seurakunnan vahtimestarina. Silloin kappelien tilaisuudet ja siunaukset tulivat Astalle tutuiksi.
- Olen enemmän ruohonjuuritason työläinen.
Tykkään touhuta vapaaehtoisten kanssa.
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Lähetyssihteerin työ on laajentunut seurakuntaliitosten johdosta. Työ on ollut samaa, vaikka seurakuntana on ollut ensin Vehkalahti, sitten Hamina-Vehkalahti ja nyt Hamina. Työssäni pidän tärkeänä kouluvierailuja. Viime syksynä Raili Mäkitalon kanssa kävimme Haminan
ala-asteilla, ja siitä on saatu erittäin hyvää
palautetta.
ELYn toiminnasta Asta Uutela toteaa:
- Minulle evankelisuus on sopiva paikka, ja
ELYn tilaisuuksiin on mukava tulla vapain mielin. On lämmin ja kodikas tunne. Herätysliikkeen jakautuminen tuntui pahalta, kun taidot
eivät riitä ymmärtämään syitä. Kiistat ovat surullisia. ELYyn haluan tuoda lisää ruohonjuuritason työtä. Ajattelen itse asioita käytännön
kautta. Siionin Kannel-seurat ovat hyviä, siinä
laulaminen ja Sana ovat yhdessä.
Lasten ja nuorten toimintaa pitäisi rakentaa ja
huolehtia sillä tavalla yhdistyksen ikärakenteesta ja tulevaisuudesta. Lapsiperheitä tulisi
huomioida nykyistä enemmän.
Nuorten puolelta Lähetysjuhliin tuli sellainen
viesti, että nuoret toivoisivat yhteisiä tilaisuuksia. Vuorovaikutus on tärkeää ja ELYnkin työssä pitäisi saada väkeä vauvasta vaariin samaan tilaisuuteen. Siinä kysytään sopeutumista. Vanhemman väen pitäisi tulla vastaan.
Kuitenkin jossain tilanteessa nuoret ja vanhat
voisivat olla erillään. Avoimuutta toisia kohtaan tarvitaan. Yhdessä tekeminen on ollut
minulle aina tärkeää. Ei käskijänä vaan
tekijänä.

Tarkoituksenamme on viipyä täällä viisi
kuukautta.
Olen kasvanut evankelisessa kodissa. Kotonani Keskitalossa pidettiin evankeliumijuhlia, ja useat maallikkosaarnaajat ja piirisihteerit saivat yösijan meiltä.
Jossain vaiheessa mieheni ja minä etsimme hengellistä kotia Kansan Raamattuseurasta. Kun kuulimme uudesta evankelisesta
yhdistyksestä, olimme innokkaina mukana
perustamassa ELYä. Itse tunnen Elyn toiminnan luontevaksi jatkoksi Sleyn tilalle.

Helena Ylikotila lisää hallitukseen
talousasioiden tuntemusta
Helena Ylikotila on tullut lehtemme lukijoille tutuksi kirjoittamistaan kolumneista. Nyt tapaamme hänet uudessa roolissa, Evankelisen lähetysyhdistyksen hallituksen uutena jäsenenä.
Taustastaan hän kertoo näin:
- Jos minun pitää puhua itsestäni, niin haluan
aina puhua perheestäni.
Ilman rakkaitani en olisi mitään. Olen ollut naimisissa Paulin kanssa yli 40 vuotta. Hän on ollut
pyyteetön ja vilpitön tukijani koko yhteisen elämämme ajan. Meillä on kaksi aikuista lasta ja
viisi vilkasta ja eläväistä lastenlasta. On opettavaista katsella asioita lasten tasolta, lasten
silmien kautta.

Kenttätyön kautta saadaan evankelista liikettä tunnetuksi ja evankeliumin ilosanomaa levitetyksi mahdollisimman laajalle. Meillä
on intoa ja halua tehdä tätä rakasta työtä, mutta
taloudelliset resurssit on suhteutettava toimintaan.
Hallitukseen tulin keskipohjalaisten esityksestä,
ja siksi koen tärkeäksi yhteyden paikkakunnalla
asuviin evankelisiin. Pyrin toimimaan viestinviejänä hallituksen ja jäsenistön välillä. Evankelisen
ilon, avoimuuden ja rakkauden pitää olla itsestäänselvyyksiä evankelisessa yhdistyksessä.

Syntyisin olen Keski-Pohjanmaalta, Toholammilta. Monien mutkien kautta tieni on vienyt Tampereelle.
Työurani aloitin Lestijokilaakson Kansanterveystyön kuntainliitossa kirjanpitäjänä. Koko ikäni
olen työskennellyt talousasioiden parissa, kirjoittanut hallinnollisia esityslistoja ja pöytäkirjoja.
Toimistopäällikkönä ja talouspäällikkönä kuntainliittojen, sairaalaliittojen ja viimeksi Someron
seurakuntayhtymän talouspäällikkönä. Lopuksi
vaihdoin raskaan esimiesaseman kirjanpitäjän
työhön tilitoimistossa.
Maaliskuun alusta olen ollut eläkkeellä. Olemme
Paulin kanssa toteuttaneet kaksi unelmaamme:
koko kesän olimme Virroilla Vermasjärven rannalla ja nyt parhaillaan olemme Fuengirolassa.
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Railin nurkka

Syksyn haasteet
”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän.” Tämän asian tiedostaminen on tuomassa samalla lisähaasteita vaikka elämän rytmin pitäisi
kaiken järjen mukaan esim. iän puolesta rauhoittua. Voimme joutua, kuin opetuslapsi turhan yön jälkeen toteamaan: ”Sinun käskystäsi
minä heitän verkot!” Herran selvä käsky kuuluu kuin Gennesaretin kalastajille: ”Heittäkää
verkot oikealle puolelle!” Laskelmoivaa pohtimista kuten ”ei kannata”, ”turha vaiva”, ”kaikki on jo tehty”, ”kalasaalis saamatta” tai ”nostan verkot ja lähden kotiin”-mielialaa silloin
kerran ei kuulunut Herralta saadun kutsun jälkeen. - Eikä aina tuollainen laskelmoiva pohdinta viime kädessä ole hyödyllistä nytkään.
Vain oma taito, oma viisaus, oma into, oma
halu kun ei kuitenkaan aina riitä tehtävistä
suoriutumiseen. Tarvitaan enemmän. Jos ja
kun rukouksessa varmistumme, että Herra
tahtoo antaa uusia toimintatapoja, uusia ohjeita ihmisten kalastamiseksi Kristukselle, on
hyvä vastata myöntävästi ja olla kuuliainen
siinä tehtävässä, mihin meidät on asetettu.

Lapsityö Suomessa ja Venäjällä
Olen tiedostanut, että mitkä verkot on minunlaiseni ihmisen käyttöön uskottu. Silloin mi-
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nunkaan ei tarvitse vähätellä, että nämä minun verkot ovat vain sellaisia mitättömiä, ei
niistä juuri kalastuksessakaan apua ole. On
turvallista huomata, että saan levosta ja rauhasta käsin suostua heittämään ihka omat
verkkoni sinne suuntaan minne Herra ohjaa.
Näin koen tällä hetkellä oman roolini ja tehtäväni niin Karjalassa kuin kotimaankin työsyksyn käynnistyessä. Suurin rukoukseni tällä
hetkellä onkin, että voisin tehdä edes likiarvon
verran sitä mihin Jumala on antanut voimat,
rakkauden, kokemuksen kautta
hankittua rutiiniakin jne. Silloin
jaksan myöntävästi vastata uusiinkin haasteisiin. - Niin, olen jo periaatteessa vastannutkin myönteisesti Venäjän puolella tapahtuvan lapsityöntekijöiden/pyhäkoulunopettajien kouluttamiskysymykseen, sikäli
kuin asiat muuten aikanaan siihen
suuntaan ohjautuvat. – Myös Suomen puolella minulla on mahdollisuus kohdata koulutuksen merkeissä Kiteellä ainakin eräs virolainen
lapsi- ja koulutyöhön ”työkapuloita”
hakeva ryhmä. - Niin, vaikka en
ehkä olekaan kaikkien silmissä ns.

Pastattipuurolla Salon kotiseuroissa mm. Impi Anttila (vas) ja Raili. Kuva Tarja Laurila.

kouluttajatyyppiä, enkä itsekkään ajattele itseäni kokonaan virallisena kouluttajana, niin
”nitsivoo” - ei se mitään, sillä tavallisetkin kalastajat saivat Herransa käskystä mahdollisuuden omalla tutulla ”pläntillään” yrittää verkkojensa laskemista. Siis, vaikkapa välillisesti, lapset näyttävät joka tapauksessa olevan edelleen minulle uskottu ”apaja”. Tahdon tehdä
työtä heidän hyväkseen ja heidän iankaikkiseksi parhaakseen.

Aikuisten parissa

- Joka tapauksessa siunauksen kohteena on
aina ihminen, joka uskaltaa avautua, kysyä ja
pyytää rukoustukea kanssasisarilta tai -veljiltä!
Esirukousten ja välittömän rukoustuen saattelemana meillä jokaisella on enemmän toivoa
kuin aivan yksin taapertaessa tässä repaleisessa ja vajavaisessa maailmassa.
Hengellisessä laulussa lauletaan: ”Silloin kun
en itse jaksa rukoilla, kun on sydämeni tyhjä
sanoista, tule sinä Jeesus - hiljaa kosketa, sydämeni täytä taivaan valolla!” Oletko kenties
sinä tällä hetkellä laulun tekijän kuvaamassa
tilanteessa? - Osaltani rukoilen, että voisin olla
”Kristuksen kirjeenä” silloin, kun hyvä lukijani
ja tukijani, siellä missä kohdataan, pyydät
rukousapua elämäsi kysymyksissä. Nykäise
hihasta, soittele ja kirjoita. Lähiaikoina liikun
lähetystilanteissa, päiväkerhoissa, kouluissa,
kotiseuroissa, kirkoissa, raamattuluennoilla,
työtoverini tehtävään asettamisessa jne. Ts.
ainakin Salossa, Keravalla, Kiteellä, Elimäellä,
Karjalan eri kylillä, Petroskoissa ja Vienan Kemissä, Pietarissakin. Olen valmis heittämään
verkkoja Herran käskystä, sillä todella ”eloa on
paljon, mutta työmiehiä vähän…”

Jossakin pienessä rukoushetkessä olen saanut
toisen ihmisen kautta kehotuksen sanoja, joiden mukaan armolahjaani voisin käyttää aikuisten parissa tehtävässä työssä, esim. lohduttaminen, sairaan puolesta rukoileminen
jne. voisivat hyvin tulla kysymykseen aikuisten
ihmisten keskellä liikkuessa. Tulevana syksynä,
ainakin kalenterisuunnitelmien mukaan käyn
seurakunnissa, joissa tapaan aikuisia seurakuntalaisia. Uskon, että samalla tulen kohtaamaan myös niitä ihmisiä, joilla on monenlaista
hätää, sairautta, murhetta, ehkä myös erityisiä
kiitos- ja rukousaiheita. Toivon ja rukoilen, että voisin olla herkällä korvalla ja sydämellä ih”Rukoilkaa siis Elon Herraa…” samalla, kun
misten keskellä liikkuessani. Kansan parantamuistatte minua ja työtäni Elyssä, ilossa,
jaksi minusta ei ole, eikä siksi minua ole tartyössä ja vaivassa.
koitettukaan, mutta eteen tulevissa tilanteissa
haluan virittää sen armolahjan palavaksi, miRaili
hin Herra armossaan minuakin kehottaa ja on
valmistava.
Kotiseurat Salossa Impi Anttilalla 15.9.2011. Kuva Salon srkn kansainvälisyys- ja lähetyspastori Tarja Laurila
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Antero 13.8.2011

Pääsihteerin juhlassa
Elokuisen auringon lämpö hyväili Kouvolan
kaupunkia, kun kokoonnuimme viettämään
pääsihteerimme Anteron 50-vuotisjuhlaa.
Seurakuntakeskus täyttyi iloisesta puheensorinasta, kun vieraat päivänsankaria
onniteltuaan alkoivat vaihtaa kuulumisia.

Juhlakahvien äärestä oli vaivatonta siirtyä viereiseen Keskuskirkkoon, jossa Vesa Erkkilä ja
Hannu Niemelä olivat jo äänensä avanneet ja
sopineet laulujensa järjestyksen.
Syntymäpäiväkonserttiin moderniin, mutta
samalla viihtyisään kirkkoon saapui kelpo
joukko kuulijoita.
Lähes neljän vuosikymmenen ajan yhdessä
esiintynyt nuorekas duo aloitti Vesan & Hannun 1970-80-luvun ohjelmistolla. Mikko Himangan ja Vesa Erkkilän laulu Joonasta
valaan vatsassa sai yleisön +/- 50 v
tuntemaan itsensä - ah - niin nuoreksi ja –
voih - niin vanhaksi samalla kertaa!
Ensimmäisen puheen piti Mikko J. Mukkala.
Hänen sanansa kumpusivat pitkäaikaisesta

ystävyydestä ja työtoveruudesta. Mikko nosti
Anteron julistuksen keskipisteeksi Jeesuksen
sovituskuoleman ristillä. ”Antero on aina ollut
sananjulistajana ristin mies”, hän kiteytti.
Vesan ja Hannun toinen lauluosio koostui
heidän uuden yhteisen levynsä hedbergiläisistä lauluista. Niissä tutut virsisävelmät
yhdistyvät rohkeiden sovitusten kautta F.G.
Hedbergin vahvaan evankeliseen julistukseen.
Puheessani ELYn hallituksen edustajana
käytin havaintomateriaalina kelloa, jossa oli
teksti ”Armon aikaa”. Nuo sanat eivät ole
uhkaus vaan lupaus. Jokainen elämämme
päivä on armoa. ”Herran armoa on se, että
vielä elämme, hänen laupeutensa ei lopu
koskaan.” (Valit. 3:22)
Evankelisena julistajana Antero
on paitsi ristin myös armon mies.
Antero puhuu jyrisevällä äänellä,
mutta armon sanoja. Siitä kiitos
sinulle Antero!

Rovasti Päivi Erkkilä
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Tapahtukoon sinun tahtosi

Toistan papin perässä mekaanisesti Isä meidän rukouksen sanat. Rukous tulee rutiininomaisesti, lähes selkäytimestä. Tarkoitanko
todella mitä sanon? Kun kaikki on hyvin, mielelläni ajattelen, että se on Jumalan tahto. Rukoilen itselleni, rakkailleni ja ystävilleni terveyttä ja hyvää elämää. Entä, kun tulee sairautta
ja menetyksiä. Sanonko silloinkin ”tapahtukoon sinun tahtosi” ja taivun siihen. Ei, haluan
oman tahtoni, oman haluni, omien tavoitteineni toteutuvan. Yritän maanitella Jumalaa taipumaan omaan tahtooni.
- Nyt voin vihdoinkin rukoilla täydesti, sydämeni pohjasta, tapahtukoon sinun tahtosi, sanoi
tv-haastattelussa nainen, jonka mies oli sairastanut rajun leukemian. - Aikaisemmin en uskaltanut. - Jumalan tahto tapahtuu, paranen
tai en, kirjoitti nuori sukulaiseni viestissään
rankkojen hoitojen keskeltä. Hän ei parantunut. Vaikka elämänhalu oli voimakas ja oli paljon minkä vuoksi elää, hän pystyi hyväksymään, että mitään ei tapahdu ilman Jumalan
tahtoa.
Isä meidän rukous ja uskonnontunnus kaikuu
pienessä kirkkosalissa aurinkorannikolla, kuin

missä tahansa
suomalaisessa
kirkossa. ”Minä
uskon Jeesukseen
Kristukseen,
Jumalan ainoaan poikaan... Meillä on sama
usko, sama Jumala, yhteinen Jeesuksen uhri.
Illalla seisomme mieheni kanssa asuntomme
parvekkeella. Taivaalle kiemurtelee sankka
savupilvi, ilmassa on palon haju. Seuraavana
aamuna luen lehdistä: Mijasin vuoristokylässä
tulipalo, ilmeisesti tahallaan sytytetty, noin
900 joutui kodittomaksi. Päivällä ihmiset kokoontuvat läheisellä aukiolla rukoukseen
menetyksen kokeneiden puolesta. Kuolema,
tuho, terrorismi ja raakuudet saavat meidät
kääntymään hädissään Jumalan puoleen.
Siksikö Jumala sallii kaiken pahan ja
ahdistuksen.
Jumalan tahto tapahtuu kaikkialla. Jumala on
salattu jumala, siksi emme ymmärrä hänen
tekemisiään. Hänen tahdollaan on aina jokin
merkitys.
On lohduttavaa, kun saan rukoilla:
”tapahtukoon sinun tahtosi niin maanpäällä
kuin taivaassa.” Tänään ja
jokaisena päivänä saan olla
varma, että Jumalan tahto
tapahtuu. Hän suojelee ja
varjelee minua, rakkaitani,
sukulaisiani ja ystäviäni.
Minulta ei vaadita paljon,
mutta sen mukana kaikki, usko
Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan poikaan.
Fuengirolassa 15.9.2011
Helena Ylikotila

Fuengirolan rannalla. Kuva Helena Ylikotila.
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Pertti Ruponen

Armenian kirkon katotkin kukkivat

Olimme ystämatkalla toukokuussa Armeniassa,
joka on hyvin kaunis maa vuoristoisessa Kaukaasiassa. Maan verinen historia on monella tapaa hyvin järkyttävä. Armenia sijaitsee islamilaisten maiden kainalossa. Rajat ovat kiinni
Turkkiin, Iraniin ja Azerbaidzaniin. Pohjoisessa
ortodoksiseen Georgiaan raja on auki. Maa kuului entiseen Neuvostoliittoon, josta irtautui v.
1991 loppuvuodesta. Neuvostoaikana maassa
oli paljon raskasta teollisuutta, jonka jäljiltä ovat
vielä pohjoisessa suuret vanhat teollisuushallit.
Maa on maatalousvaltainen, vaikka viljeltävää
maata on vähän vuoristoisessa maassa. Karjaa
on paljon, erikoisesti suuret lammaslaumat paimenineen kiinnittävät matkailijan huomion.

too. Kirkollisen tradition mukaan apostoleja
Taddeusta ja Bartolomeusta kunnioitetaan kirkon ensimmäisinä johtajina. Perimätiedon mukaan Taddeus surmattiin vuonna 50 Etelä-Armenian Artazissa ja Bartolomeus vuonna 68
Albanoliksessa (nyk. Derbend). Oletetaan että
Armeniassa oli kristittyjä jo ensimmäisellä vuosisadalla. V. 301 kristinusko julistettiin valtionuskonnoksi. Rooman kirkkoa ei silloin vielä ollut.
Neuvostoaikana uskonnon asema heikkeni mutta nyt itsenäisen Armenian aikana oppaamme
Artem (armenian kirkon teologi) kertoi, että
kirkon asema on vahvistunut ja kirkkoon kuuluu
96 % kansasta. Tieto lienee mututietoa, koska
maassa ei ole virallista väestörekisteriä.

Vierailimme Armenia kirkon keskuksessa
Etsmiadzissa 15.5. Messu oli hyvin vaikuttava ja
erikoisesti kuorolaulu ja pappien messuaminen
oli hienoa. Kirkkoa johtaa Katolikos. Kirkko on
vuosisatojen saatossa kokenut paljon vainoja
islamilaisen maailman keskellä. Kirkon historialla
on apostoliset juuret, kuten kirkon nimikin ker-

Kun Suomessa käydään katsomassa vanhoja
kirkkoja, ovat ne yleensä noin 1600 luvulta. Armeniassa vanhimmat kirkot ovat 300 luvulta.

Luostari. Kuva Pertti Ruponen
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Suomalaisena tulkkina meillä oli Hämeenlinnasta
Antonina. Hänen vanhempansa olivat kannakselaisen Kyyrölän venäläiskylän evakkoja. Hän puhui kotikielenään venäjää ja oli ortodoksikristitty. Matkan hienointa antia oli hänen ja Artemin
aloittamat retket yhteisellä rukouksella. Kuulimme myös heidän runojaan ja Antoniinalta päiväkirjakertomuksen Ukrainasta naisluostarista,
jossa hän oli viettänyt viikkoja tehden kuuliaisuustehtäviä. Saa hämmästellä kuinka kaupallinen matkatoimisto voi järjestää näinkin hengellisesti rikkaan matkan.
Vierailimme 16.5. Harbertin vammaisten lastenkodissa Jerevanissa. Laitoksessa on noin 260
vammaista lasta. Anneli Turja on lähetysjärjestö
Patmos ryn lähettämä suomalainen kuntohoitaja, joka on tehnyt uranuurtavaa työtä siellä olevien vammaisten lasten parissa. Lisäksi Suomen
valtion varoilla on Jerevaniin rakennettu päivätoimintakeskus, jossa lapset pääsevät kuntoutukseen. Harbertin lastenkodin osa henkilökuntaa ja lapsia oli järjestänyt meille konsertin pihalle. Pyhäpukeiset lapset lauloivat meille suomeksi, englanniksi ja armeniaksi hengellisiä las-

Lastenkodin lapsia, henkilökuntaa ja vierailijat. Kuva Kullervo Vähätalo

ten lauluja. "Jeesus mua rakastaa" oli niistä tunnetuin ja "Herran nimi on vahva torni", johon
kuului myös leikki. Sain käyttää konsertissa yllättäen puheenvuoron jossa toin heille lyhyen todistuksen. Anneli Turja on ollut siellä 20 vuotta
ja olimme toinen ryhmä Suomesta, joka vieraili
lastenkodissa. Suomesta turisteja vierailee keväisin ja syksyisin. Veimme heille tuliaisina Patmos
väen lähettämiä pelejä ja värejä. Lisäksi veimme
muutamia karamellipusseja ja palapelejä. Vierailimme myös kodikkkailla osastoilla, joissa tapasimme hyvinkin vammaisia, lähes liikuntakyvyttömiä lapsia. Pidimme vielä pienen hetken henkilökunnan kanssa. Tarjoilun ja keskustelun jälkeen pidimme yhteisen rukoushetken.
Vierailimme samana päivänä varhaisen kristityn
Grigor Valontuojan kirkossa ja kuilussa, jossa
Grigor oli virunut vankeudessa 13 vuotta. Kertomukset olivat koskettavia ja rohkaisevia. Onkohan aikamme kristittyjen jälkeen mitään kerrottavaa meistä.
Viikon aikana kävimme eripuolilla maata erilaisissa kirkoissa ja luostareissa. Monissa lauloimme
yhdessä. Kirkot olivat kivestä ja useat hyvin vaatimattomia, vaikka monet olivat myös seurakunnan käytössä. Johtuikohan kivilaadusta ja iästä
että kirkon katotkin paikoin kukkivat.

Vierailimme myös kansanmurhan muistomerkillä
Jerevanissa. Museosta tuli mieleen Jerusalemissa
oleva vainojen museo. Armenialaiset muistelevat
1915-1922 ollutta kansanmurhaa, jossa lähes 2
miljoonaa Armenialaista kuoli Turkkilaisten toimesta. Ensimmäisen maailmansodan varjossa
tapahtunut kristittyjen hävittäminen jäi Euroopassa lähes huomiotta. Valokuvat, joissa kuvattiin joukkohautoja ja kuljetuksia olivat vaikuttavia. Armenialaisia kuljetettiin suurissa ryhmissä
pois Turkista. Ilman vettä ja ruokaa vanhukset
ja heikommat naiset ja lapset menehtyvät. Vain
harvat selviytyneet ovat kirjoittaneet muistelmia
näistä kuolemankulkueista. Harva maa on tunnustanut kansanmurhan tapahtuneeksi. Siksi
siellä mielellään näytetään tätä museota ja
kerrotaan näistä traagisista historian vaiheista.
Armeniassa kannattaa käydä, jos siihen tulee
mahdollisuus. Maassa on paljon historiaa ja elävää todistusta kirkon taistelusta ja säilymisestä
elävänä todistuksena tähän aikaan. Maa on turvallinen turisteille. Palvelu on hyvää ja henkilökohtaista erilaisille ryhmille. Ruoka oli hyvää ja
sitä voi turvallisesti syödä.
Harbertin lasten iloinen ja voimakas todistus jäi
vahvistamaan matkalaisten sydämiä.
Lisätietoja Armeniasta
Munkki Serafim: Araratista itään Armeniaan, Kirjapaja 2007
tai Lomalinja Tampere, Matkamieli Helsinki
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Hengellinen kansanooppera kertoo evankelisen liikkeen vaikutuksista yhden henkilön ja perheen
elämässä

MAAN KORVESSA KULKEVI
Hengellinen kansanooppera, Maan korvessa kulkevi, kertoo vammaisen, Martti Myllyharjun, tarinan.
Lahjakkaana oppilaana hänen tarkoituksenaan oli
opiskella papiksi, mutta sairastuttuaan 17-vuotiaana "leiniin" ja tultuaan lähes liikuntakyvyttömäksi,
ajatus papin urasta raukesi. Opettajansa kehotuksesta hän ryhtyi keräämään muisti- ja murretietoutta. Kaikki hänen yli 12 000 lipuketta on tallennettuna Sanakirjasäätiön toimesta (nyk. suomen
kielen tutkimuskeskus). Tuo valtava urakka on
edelleen erityisesti tutkijoitten käytössä. Aamulehti
totesikin 1946 hänen 60-vuotishaastattelussaan,
että häntä voidaan verrata Lönnrotiin ja Paulaharjuun ja tulevat vuodet tulevat osoittamaan hänen
paikkansa muiden tunnettujen perinteen kerääjien
rinnalla.
Martti Myllyharjun perhe oli voimakkaasti uskonnollinen, evankelinen liike oli saamassa jalansijaa
paikkakunnalla. Alettiin puuhata rukoushuonetta
ja talkoovoimin Pentinmaahan nousi noin 100henkeä käsittävä rukoushuone. Martti oli yhdistyksen sihteerinä keskeisessä roolissa. Koko perheen
elämää sävytti voimakas evankelisuuden henki ja
kaikki osallistuivat myös käytännön töihin. Perheen jäsenten keskinäiset suhteet olivat lämpimät
ja ilmapiiri rakkauden läpitunkemaa. Epäilemättä sillä
oli vaikutuksensa myös
Martin elämään, se kannatteli vaikeissakin paikoissa.
Martti Myllyharju oli kylän
"henkinen johtaja". Hän
laati kyläläisille asiakirjoja,
teki heille tallukoita, peittoja, seinävaatteita jne.
Erityisesti hän rakasti puutarhanhoitoa, vaikka kulku
kolmijalkaisen jakkaran
avulla olikin kivuliasta.
Sairaudestaan huolimatta
hän suoritti kirjeopiston
välityksellä keskikoulun,
erityisesti ruotsin- ja saksankielet kiinnostivat. Eräät
sukulaiset muistelevat
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vieläkin, kuinka Martti oli auttamassa mm. ruotsinkielen ehtojen suorittamisessa.
Martti Myllyharju oli myös musikaalinen. Hän
hankki kanteleen ja viulun, osti tarvittavat oppikirjat ja opetteli soittamaan. Vain isänmaalliset laulut
ja hengellinen musiikki kiinnostivat. Martti oli pyhäkoulun opettajana noin 40 vuotta ja eräät hänen pyhäkoululaisistaan muistelevat edelleenkin
kuinka pyhäkoulu päättyi aina hengelliseen lauluun, jota Martti viulullaan säesti.
Maan korvessa kulkevi-hengellisen kansanoopperan libretosta ja ohjauksesta vastaa Tapio Parkkinen, sävellyksestä ja sovituksista Pentti Tynkkynen, musiikin johtamisesta Arto Nieminen ja tuottajana on Kauno Perkiömäki. Kokonaisvastuu oopperan tuottamisesta on Heiska ry:llä.
Oopperan pääsolisteina ovat Inga Sulin, Ahti Jokinen, Taisto Polvi ja Matti Hannula, kaikkiaan solisteja on noin 10. Lisäksi oopperassa on neljä kuoroa, Kyröskosken mieskuoro, Tays:n Tinnitus-kuoro, Sekakuoro Saurion Sävel ja Parkanon Korsukuoro, lapsiryhmä ja 10-henkinen orkesteri, josta
vastaa Heikki Löytty. Kaikkiaan esiintyjiä on noin
70.
Kauno Perkiömäki

Oopperan ensi-ilta oli Hämeenkyrön
kirkossa la 24.9.

Muut esitykset ovat
la 1.10. klo 15 Parkanon kko
su 2.10. klo 14 Hämeenkyrön kko
la 15.10. klo 15 Ikaalisten kko
su 16.10. klo 14 Tampereen tuomiokirkko
su 30.10. klo 14 Ylöjärven kko
la 12.11. klo 15 Hämeenkyrön kko
su 13.11. klo 14 Hämeenkyrön kko
Kevätkaudella näytännöt jatkuvat muualla
ja neuvotteluja käydään mahdollisista
vierailuista Pohjanmaan kirkoissa.
Tarkempia tietoja näytöksistä ja ryhmäalennuksista saa
www.heiskary.fi/tapahtumat tai
www.pirkankylat.fi/events

Kuva Seija Annola

Uusi karaoke-dvd

Laula kanssamme
Ilmestyy Evankelisen Opettajaliiton tuottamana lokakuussa 2011

Useimmat laulajat ovat kouluikäisiä, mutta
monipuolinen lauluvalikoima palvelee kaikkia
ikäryhmiä.
Dvd on uutta kokeileva. Levy sisältää Pekka ja
Arja Simojoen lauluja live-esityksestä tallennettuina.
Sen musiikillinen toteutus on useiden tahojen
yhteistyötä. Esiintyjinä on lauluryhmiä Vaasasta, Kokkolasta ja Seinäjoelta. Mukana on maahanmuuttajia ja yksi laulu lauletaan arabian
kielellä.
Laula kanssamme-dvdllä on pyritty toteuttamaan muusikko Turo Skogbergin ja kanttori

Tuomo Viherjuuren saamia kokemuksia ja laulutoivomuksia vierailuista päiväkodeissa, kouluissa sekä monissa hoitolaitoksissa.
Laula kanssamme-karaoke-levyä (laulujen sanat etenevät kuvassa musiikin tahdissa, joten
voit laulaa mukana) saa käyttää julkisissa tilanteissa. Sen tavoitteena on kertoa evankeliumin sanomaa laulujen välityksellä ja rohkaista
kaikkia lapsista vanhuksiin laulamaan yhdessä.
Näin myös vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Laula kanssamme-levy on apuna yhteislaulutilaisuuksien järjestämisessä.

Laulunäytteisiin voi tutustua osoitteessa www.laulakanssani.net
Tiedustelut:

Evankelinen Opettajaliitto, Seija Annola p. 040 736 3202, seija.annola@gmail.com
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Evankelisen lähetysyhdistyksen työ Venäjällä

Vienan Kemin seurakunta
Etäisyys Suomen rajalta Vartiuksesta: 200km
itään ja 118 km pohjoiseen, Vienan meren
lounaispohjukassa.
Asukkaita n.16.000 - 20.000 riippuen
laskutavasta.
ELYn ensimmäinen Venäjän lähetti:
Raili Mäkitalo, 1.1.2010 alkaen
Kohde: Vienan Kemin seurakunta
Kirkkoherra: Segezan seurakunnan kirkkoherra
Olavi Raassina
Jäseniä: 36
Pyhäkoulunopettaja: Olga Krasnopeorova
Pyhäkoululaisia 30
Vienan Kemin seurakunta sai Keravan ystäviltä lahjoitukVierailevina saarnaajina mm. Taisto Mäkitalo, sena uuden ehtoolliskaluston. Keravalaiset toivat ehtoolliskaluston kesäkuun matkan yhteydessä, jolloin ehtoolAntero Rasilainen, Pekka Kiviranta, Timo
lisvälineet siuanttiin seurakunnan käyttöön. Siunaamisen
toimitti rovasti Timo Löytty. Kuva Hannu Räsänen
Löytty, katekeetta Reino Väisänen, Kimmo
Heinilä ja Lauri Haapala. Työtä tukevat myös
Raahen rovastikunta ja Siikasalon seurakunta
Nimikkosopimuksin työtä tukevat Tuusulan, Elimäen, Salon ja Valtimon
seurakunnat.
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Kuvia Vienan Karjalan matkalta 17.-20.6.2011. Kuvat Hannu Räsänen. Myös viereisen sivun lapsikuva.

Kostamuksen seurakunta ja kirkkoherra Andrei Savolaisen työ
ELY tukee työtä 4.000 € summalla
vuonna 2011, taloudellisen tuen lisäksi järjestetään seuroja ja jumalanpalveluksia mm. Kostamuksessa, Tiiksassa ja Mujejärvellä. (Muezerski)
Lastenleiri pidettiin Tiiksassa, ohjaajina Raili Mäkitalo, Larisa Kolehmainen
ja Riitta Ojala.
Andrei Savolainen vieraili Suomessa
elokuussa 2011 ja osallistui mm. Tampereella järjestettyihin ELYn kesäjuhliin.
Tänä syksynä järjestetään vielä Inkerin kirkon juhlavuoden merkeissä Tiiksassa ja Mujejärven koulussa juhlat.
Jokainen kyyti Venäjälle ja takaisin on
Kolehmainen ja Andrei Savolainen ELYn kesäjuhlien Avajaissuurten kiitosten arvoinen. Sydämel- Larisa
seuroissa Tampereen tuomiokirkossa 6.8.2011. Kuva Upi
linen ja sylikaupallinen kiitoksia kaikille
työtä tukeville, mukana oleville ja työn ilot ja kuormat jakaville
matkakumppaneille! Työ jatkuu, kohtia uusia haasteita, Herra kanssamme!

”Yhdess ollen ennenkin, voitot suuret saatihin, kunniaksi Herran.”

Kiinnostuitko?
Haluatko tietää
enemmän?
Lähtisitkö joskus
mukaan?
Ota rohkeasti yhteyttä
Raili Mäkitalo,
p. 0440 298 108
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JOULUKERÄYS KARJALAAN
Evankelinen lähetysyhdistys järjestää joulukeräyksen Vienan Kemin ja
Karjalan seurakuntien hyväksi.
Voit osallistua keräykseemme viereisen sivun pankkisiirrolla (tili IBAN FI06
5114 0220 0380 63 ja viestiksi Joulukeräys) tai kutomalla sukkia, lapasia
tai pipoja, lahjoittamalla kynttilöitä tai esim. vohvelikankaasta tehtyjä
käsipyyhkeitä joulupakettiin laitettavaksi.
Valmiit neuleet toimitetaan Raili Mäkitalolle, joka vastaa joulupakettien
valmistamisesta. Lisätietoja Raililta, p. 0440 289 108.
Kiitos lahjastasi!

ELYn

Joulun Valo
-joululehti ilmestyy marraskuun alussa.
Lehti lähetetään ilmaiseksi
ELYn lehden joulunumerona jäsenille.
Tilaa ennakkoon myyntiin tai
joulutervehdyksenä ystäville!
Hinta 5 eur/kpl
yli 10 kpl ...4 eur/kpl
yli 20 kpl ...3 eur/kpl
yli 30 kpl ...2 eur/kpl
Tilaus: ELYn toimisto, Virpi Tuominiemi
puh. 040 415 9416
sähköposti: ely@evankeliset.net
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Kolehtien ja lahjoitusten tilitys

Ilmoita

Huom! Muistathan merkitä viestiin tuen kohteen ja maksajan seurakunnan.

Työntekijöiden ja työmuotojen tukirengastili:
Tilinumero IBAN FI24 5114 0220 0375 45

järjestettävistä
tapahtumista
ELYn toimistoon
yhteistä lehteä
ja
ELYn kotisivujen
tapahtumakalenteria
varten

Kolehti– ja lahjoitustili:
Tilinumero IBAN FI28 5114 0220 0343 69

ely@evankeliset.net
tai
p. 040 415 9416

ja viestiksi alla olevasta listasta haluamasi tuen kohde
Antero
Raili
Sirpa
Kotimaan työ
Aarrearkku
Laula kanssani

ja viestiksi joku alla ol. (merkitse tilaisuus ja pvm, tuen kohde sekä maksajan srk)
ELYn kotimaantyölle
Lähetykselle yleisesti (= Venäjä tai käytettäväksi johonkin alla ol. kohteista)
Angola (= Angolan kirkon tuki, SLS)
Malawi (= Malawin kirkon tuki, SLS)
Tansania (= Holmströmien lähettiperhe ja maasai-työ Tansaniassa, SLS)
Sat7 (= arabiankiel. TV-kanavan tuki, Sansa)
Kristiina (= Kristiina Erelän kannatus, SLS)
Tedite (= Tedite-hanke Sambiassa, Towards equality, democracy and economical growth by IT-education)
TA-avustukset (merkitse TA, tuen kohde sekä maksajan seurakunta)

(myös tekstiviestein)

Levymyyntitilitykset:
Tilinumero IBAN FI46 5114 0220 0380 22

Kuninkaan lapset DVD/CD (= viestiksi levyjen tilityksiin)

Kuva vt

Kiitos kaikille teille, jotka olette tukeneet ja tuette
ELYn työtä! Jumala lahjanne siunatkoon.
Haluatko liittyä kannatusrenkaaseen? Ota yhteyttä ELYn toimistoon tai työntekijöihin. Yhteystietoja
löytyy tämän lehden sivulta 2 sekä Elyn kotisivuilta http://www.evankeliset.net/yhteystiedot
Elysanomat on ilmainen jäsenlehti, jota jaetaan muillekin kiinnostuneille. Tilausmaksua ei ole, mutta kiittäen
otetaan vastaan vapaaehtoisia lahjoituksia ELYn työtä varten.

: kohde ja seurakunta

Rukoilemme siunausta tuleville järjestettäville tapahtumille
Lokakuussa
Su 16.10. Maakunnallinen kirkkopyhä alk. Messulla Kauhajoen
kirkossa. Lounas ja päiväjuhla
Kauhajoen ev. opistolla.
Su 16.10. klo 10 Maakunnallinen kirkkopyhä Jalasjärvellä, alk.
messulla, saarna A. Rasilainen,
lit. Kari Lauri, kanttorina Raimo
Kössö. Keittolounas. Päiväjuhla.
Arpoja, kirjoja, kahvit.
Su 16.10. Maakunnallinen kirkkopyhä Kurikassa. Sakari Nurmesviita, Heikki Sariola.
Su 16.10. klo 14 SK-seurat
Kokkolan srk-talo. E. Murtomäki.
Su 16.10. klo 16 Siionin Kanteleen lauluseurat Vartiokylän srkn
Puotilan kappelissa, Puotilantie
5, klo 15.30 kahvit. Karolina Vidgren, Timo Reuhkala SANSAsta,
säestykset srkn kanttori. ”Oi
Jeesukseni, sä oot omani”

Su 16.10. klo 15 Siionin Kanteleen lauluseurat Hyvinkään Vanhassa Kirkossa.
Su 16.10. klo 16 Siionin Kanteleen seurat Seinäjoen srk-keskuksen alasalissa, alk. klo 15.30
kahvilla srk-salissa.
Su 23.10. klo 18 (alk. tarjoilulla, arpoja, kirjapöytä) Siionin
Kannel-ilta Kortesjärven srk-talolla. Marketta Veikkola, Sirpa
Keski-Antila, kanttori Piret Stepanof, kirkkokuoro, Esko Försti.

Ke 26.10. klo 18.30 SK-seurat
Jalasjärven srk-talolla. R. Lehtinen, M-M Rinta-Harri, S. KeskiAntila, A-M Potinkara.
To 27.10. klo 18.30 Forssa,
seurakuntatalo, Siionin kannelseurat, Heikki Toivio, Antero
Rasilainen.
La 29.10. klo 9-16 Raamattupäivä Kiteen Ev. Kansanopistolla.
Mukana Raili Mäkitalo ELYstä,
joka luennoi Raamatun pyhistä
miehistä.

Su 23.10. klo 10 messu Kuusankosken kirkossa, saarna Pekka Kiviranta, messun jälkeen
kirkkokahvit ja päivätilaisuus
pylvässalissa, P. Kiviranta, srk:n
työntekijä.

Su 30.10. klo 13 Siionin Kanteleen seurat Ilmajoen Myllylammella, Keski-Antiloilla Lahdentie
152, alkaen tarjoilulla. Musiikkia,
kanttori ja srkn edustaja. Arpoja,
kirjapöytä.

Ke 26.10. klo 18 "JIK-ELYn (Jalasjärvi-Ilmajoki-Kurikka) Tiimin
kokous Ilmajoen Myllylammella
(Lahdentie 152).

Su 30.10. klo 18 Siionin Kannel-lauluseurat Kaukajärven seurakuntatalolla, Keskisenkatu 20.
Lauha Peltola ja Valto Käkelä.
Aluksi kahvit.

Syntymäpäiväseuroja

Tule mukaan laulamaan!
70-vuotiaat Annikki Erelä ja Taru Törrönen juhlivat syntymäpäiviään
Siionin Kannel-seurojen yhteydessä

Su 30.10. ELYn perinteinen kirkkopyhä Puistolan kirkolla,
Tenavatie 4. Klo 10 Messu, Markku Arola, Minna Valtonen, Ulla
Pesonen, Elina Vaittinen laulu; Messun jälkeen Siionin Kanteleen
lauluseurat ja syntymäpäiväkahvit. Puhe Minna Valtonen, säestykset Ulla Pesonen. Rautatieasemalta Bussit 75 ja 76A Puistolan
kirkon pysäkille.

Mahdolliset muistamiset Aarrearkku-toiminnan hyväksi
tilaisuudessa kerättävään kolehtiin tai ELYn tilille FI06 5114 0220
0380 63, viesti Annikki 70. ”Herrassa toivoni, turvani vahva”
Ke 28.12. Munkkivuoren kirkon seurakuntasali, Raumantie 3,
klo 18.30 Siionin Kanteleen lauluseurat ja Taru Törrösen
syntymäpäiväkahvit. Avaus Elise Rinne, puhe Ulla Kataja, säest.
seurakunnan kanttori
Mahdolliset muistamiset ELYn toiminnan tukemiseen kolehtina
juhlapaikalla tai ELYn tilille FI06 5114 0220 0380 63, viesti Taru 70

”Taas laulakaamme armosta Jeesuksen”
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Su 30.10. klo 10 jumalanpalvelus Elimäen kirkossa, saarna Raili
Mäkitalo. Kirkkokahvit.
Ma 31.10. klo 18 Siionin kannelseurat Janakkalassa, Turengin
kirkossa. Khra Pekka Riikonen,
Katajat. Yksinlaulu Tuula Sailio.
Su 31.10. klo 18.30 SK-seurat
Teuvan srk-talolla. Salme RintaKomsi, säestys Aino Siljamäki,
Sirpa K-A arpoja, kirjapöytä.

Marraskuussa
Ti 1.11. klo 18 Siionin Kanteleen
lauluseurat (Kírkkopuiston srk.
koti, Riihimäki). Tuula Sääksi,
Timo Korpinen. Kahvitarjolilu
Su 3.11. klo 15 Siionin kannelseurat (Elyn piiri) Tikkurilan kirkossa, Asematie 12. Tuula Sääksi, Tapio Turunen ja Pirjo Kettu.
Aloituskahvit klo 14.30 kirkon
neuvotteluhuoneessa.
Su 6.11. Maakunnallinen kirkkopyhä Laihialla alk. klo 10 messulla Laihian kirkossa. Saarna Antero Rasilainen. Keittolounas. Päiväjuhlassa Antero Rasilainen,
Sirpa Keski-Antila. Kirjapöytä,
arvat.
Pe 11.11. klo 14 Iitti, Kausala,
kahvitupa, päivähartaus Antero
Rasilainen.
Su 13.11. klo 16 Siionin Kanteleen lauluseurat Töölön kirkon
seurakuntasali, Topeliuksenk. 4,
klo 15.30 kahvit. Avaus ja päätös
seurakunnan pastori, puhe ELY:n
pääsihteeri Antero Rasilainen,
säestykset seurakunnan kanttori.
”Halki yön ja epäilyksen Herran
kansa vaeltaa”
Ti 15.11. klo 14 Siionin kanteleen lauluhetki ja iltapäiväkahvit
Forssassa, Ystävänkammarilla.
Mukana mm. Arja Hätinen.
Kahvitarjoilu.
To 17.11. klo 19 Lähetysseurat
Lapualla Marketta ja Asko Veikkolalla, Härsiläntie 155.

Pääsihteeri Antero Rasilaisen 50v.
syntymäpäiväkeräys tuotti 6.210€
Sydämellinen kiitos kaikille keräykseen osallistuneille ja
pääsihteeriä henkilökohtaisesti muistaneille.

Iloista antajaa Jumala rakastaa. Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki
mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää.
2. Kor.9:7-8

Su 20.11. klo 14 Siionin Kanteleen lauluseurat, Mahlakankareen seurakuntatalo, Palomäenkatu 2. Annikki ja Paavo Erelä,
seurakunnasta pappi ja kanttori.
Su 20.11. klo 16 Siionin Kanteleen seurat Seinäjoen srk-keskuksen alasalissa, alk. klo 15.30
kahvilla srk-salissa.
Ma 21.11. klo 14 Kouvola, srkkeskus, Martta-sali, ELYn piiri,
Antero Rasilainen.
Su 27.11. klo 15 ELYn adventtijuhla Hyvinkään Vanhassa Kirkossa. Seppo Suokunnas.

Su 27.11. Maakunnall. kirkkopyhä Evijärvellä, alk. messulla kirkossa klo 10. Liturgi Virpi Laakso, saarna Matti Aho. Keittolounas ja päiväjuhla srk-talolla, em.
lisäksi Sirpa Keski-Antila.
Ma 28.11. klo 18 Siionin kannelseurat Rengon seurakuntatalossa. Soili Juntumaa, Tuula Jauhiainen runo ja juonto, Jussi Kataja säestykset.

Katso päivitetyt
tapahtumatiedot osoitteesta
www.evankeliset.net/kalenteri

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

Tänä aamuna
Tänä aamuna värejä säihkyy
punamarjainen pihlajapuu..
Sitä katselen, ihmettelen.
Sinä, Jumala, Isä ja Luoja,
olet hyvyys ja kauneus,
olet rakkaus tuhlaavaisin,
olet anteeksiantamus.
Oksa painava marjoineen taipuu,
kohti maata se kumartuu.
Sitä katselen näin rukoillen:
Sinä, Herrani, näytä tänään,
mikä paikkani täällä on.
Sinun tahtosi vain tapahtukoon,
myös kun viet läpi ahdingon.
Sato valmis on Jumalan ihme,
seisoo nöyränä pihlajapuu..
Sitä katselen taas pyytäen,
että sinuun saan oksana kasvaa,
että minua kannatat.
Aamutuuli soi kaukaista virttä,
taivaat kiitosta laulavat.
Eeva Takala

Kansikuva Urpo ”Upi” Vuorenoja: ”Aapo puussa”, takakannen kuva Virpi Tuominiemi

