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Kirkko kuohujen
keskellä?
Tuomarien kirjan luvussa kuusi on kertomus Herran enkelin ja Gideonin kohtaamisesta:
”Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi: ”Herra on kanssasi, sinä urhea soturi!” Gideon
vastasi: ”Voi, herrani, jos Herra todella on meidän kanssamme, niin miksi kaikki nämä onnettomuudet ovat kohdanneet meitä? Missä ovat kaikki hänen ihmetyönsä, joista isämme
aina puhuivat kertoessaan, kuinka Herra toi meidät pois Egyptistä? Herra on nyt hylännyt
meidät ja jättänyt meidät midianilaisten armoille.” Silloin Herra katsoi häneen ja sanoi:
”Käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene ja pelasta Israel midianilaisten käsistä. Minä
lähetän sinut!” Mutta Gideon vastasi hänelle: ”Herrani, kuinka minä voisin pelastaa Israelin? Minähän olen Manassen heimon vähäpätöisintä sukua ja olen perheemme nuorin.”
Herra sanoi hänelle: ”Kun minä olen sinun kanssasi, sinä kukistat midianilaiset, aivan kuin
vastassasi olisi yksi ainoa mies.”” Tuom.6:12-16

Tuo kertomus Gideonin arkuudesta ja ahdistuksesta
kuvaa varmaan monen kristityn mielialaa kirkossamme käytävästä keskustelusta. Ainakin omalla kohdallani mieli tahtoo vaipua ja rohkeus kadota. Viime
kuukausina käyty julkinen keskustelu ei rehellisyyden
nimessä täytä apostolin meille osoittamaa kriteeriä:
”Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen
rakkautensa suo lohdutusta, jos Henki meitä yhdistää
ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme
kohtaan, niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa
yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu
ja sama mieli. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai
turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin
toista parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain
omaa etuanne vaan myös muiden parasta. Olkoon
teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli.” Fil.2:1-5 Käydyssä keskustelussa ei ole ollut
kyse enää keskustelusta vaan riitelystä, inttämisestä,
toisen yli puhumisesta, huutamisesta ja jopa toisen
mitätöimisestä. Martti Lutherin meille elämänohjeeksi antamat 10 käskyä olisi hyvä jälleen kerrata ja palauttaa mieliin. Vaikka käsky numero kahdeksan: Älä
lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Ja selkokielellä selitettynä tämä merkitsee: ”Älä valehtele, puhu
aina totta. Toisesta ihmisestä ei saa puhua pahaa.
Kerro hänestä hyviä asioita.”
Mikä siis neuvoksi?
Yhteys rohkaisee. Tampereella vietetyissä kesäjuhlissa lauantai-illan Tuomas-messussa saarnasi
piispa Eero Huovinen. Hän nosti esiin Pyhän hengen
ja hänen työnsä, neljä kohtaa. Otan esiin vain yh-

den: Pyhä henki rohkaisee. Tätä me tarvitsemme.
Minä tarvitsen, sinä tarvitset, lähimmäisesi tarvitsee.
Yhteys Kristuksessa ei ole vihaa, huutamista, vähättelyä vaan rakkautta totuudessa. Totuuteen kuuluu
Pyhän hengen läsnäolo, Jeesuksen hengen läsnäolo,
joka paljastaa synnin. Ei se ole minun tehtäväni, se
on Jumalan Hengen työtä. Minun tehtäväni on kertoa, mitä Jumala Raamatussa ihmiselle haluaa sanoa
ja se on hieno asia: Jumala kutsuu Kristuksen kautta yhteyteensä. Lähelle itseään. Totuuteen. Minulle
kristittynä se merkitsee toisen kunnioittamista, pitämistä parempana kuin itseään, asioiden selittämistä
parhain päin, mutta totuudessa pysyen. Kirkossamme on paljon hyvää ja oikeaa, Jumalan sanasta halutaan pitää kiinni, sitä halutaan puolustaa, oikeutta
olla Sanan kirkko. Tästä iloitsen ja tätä yhteyttä ja
rohkaisua kaipaan lisää. Tähän yhteyteen haluan olla
kutsumassa myös kaikkia Elyn jäseniä ja tämänkin
lehden lukijoita.
Matkalla on myrskyjä ja Gideonin tavoin pettymys ja
arkuus voivat vallata mielen, masennus voi iskeä ja
epätoivo vallata mielen. Muista, et ole yksin. Kristukseen kastettuina me olemme yhtä. Kirkkona, kristittyinä, sisarina ja veljinä. Meitä kutsutaan rohkeasti
todistamiseen. Jumalan teoista kertomiseen. Paavali
rohkaisee: Yhteys Kristukseen rohkaisee. Pyhä henki
ottaa Jeesuksen omasta ja jakaa sinulle. Sinä voit olla
heikko ja voimaton, mutta Hän ei ole. Hän ei muutu,
kaikkivaltias on ja pysyy kaikkivaltiaana, tapahtuipa
maailmassa mitä tahansa. Meillä on turvanamme ikiaikojen Jumala, hänen muuttumaton sanansa.
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ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen. Mutta se, joka
tahtoo kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä
ei ole vääryyttä.” Joh.7:16-18.
Sopiva ja sopimaton saarna?

Kuva Hannu Kivisaari

Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja
sama mieli.
Aikamoinen vaatimus, laina saarna ja jopa isku kasvoille. Rakkaus, sopu ja sama mieli! Ihmistä, joka
ajattelee ja ymmärtää asiat samalla tavalla kanssasi
on helppo rakastaa, on helppo olla hänen kanssaan
sovussa. Kukapa evankelisissa seuroissa tai juhlissa
ei viihtyisi, ystävien keskellä? Mutta elämässä asiat
eivät ole näin yksinkertaisia. Sopu on koetuksella,
kun kohtaamme eri tavalla ajattelevan tai uskovan
ihmisen. Voisiko eripuraan löytyä ratkaisua, viisautta,
apua? Kyllä löytyy. Ei mitään uutta auringon alla vaan
vanhat hyvät neuvot käyttöön: anteeksiantamus,
siunaaminen, rukoileminen. Näillä muutetaan maailmaa, alkaen omasta sydämestä. Muistatko, mikä
oli Gideonin huolenaihe, kun hän kysyi, ”miksi kaikki
nämä onnettomuudet ovat kohdanneet meitä?” Gideon kysyy: Missä ovat kaikki hänen ihmetyönsä, joista
isämme aina puhuivat kertoessaan? Olemmeko me
muistaneet toimia kuten kristittyjen tulee toimia: kertoa Jumalan ihmetöistä, historiassa ja omassa elämässämme? Niin yksinkertainen asia mutta eihän se
helppoa aina ole. Siinäkin täytyy kasvaa ja olla armollinen itselleen. Mutta otetaan tosissaan tämä haaste:
kertoa lapsille, lapsenlapsille, kummilapsille ja vaikka
naapurille Jumalan ihmeellisistä töistä. Niin vanhan
kuin uuden testamentin kertomukset ovat elävää Jumalan sanaa tämänkin päivän lapsille, ja myös meille
aikuisille. ”Jeesus sanoi heille: ”Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut
lähettänyt. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan,
pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin
Jumalasta vai puhunko omiani. Se, joka esittää omia
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Johannes Kastaja oli monen mielestä ”vähän outo”
saarnamies. Niin olemukseltaan kuin julistukseltaan.
Ja kuitenkin me tiedämme: Jumala oli hänet valinnut,
Jumala antoi hänelle ne sanat, jotka Johannes sanoi
tai jopa huusi maailmalle. Koviakin sanoja. Samalla
tavalla Jumala on valinnut sinut todistajakseen. Samalla tavalla sinulla on Jumalan sana, josta ammennat sanottavasi. Miten sinä todistat uskosta Jumalaan
tai puolustat uskoasi? Kyse ei ole minun sanomastani, minun uskostani tai elämästäni vaan Jumalan
Pojan ristintiestä kertovasta sanomasta. Jos puhut
toista loukaten, halveksien tai vähätellen, kuulija ei
varmasti innostu kuulemastaan ja et ehkä saa toista
mahdollisuutta kertoa Jeesuksesta. Mutta muistatko,
mitä Johannes Kastaja julisti? Jopa hallitsijalle hän
uskalsi sanoa, että sinun ei ole lupa pitää veljesi vaimoa. Toki siitä seurasi myös se, että hänet vangittiin.
Mutta Johanneksen sanat ja opetus olivat herättäneet
Herodeksessa mielenkiinnon. Hän halusi kuulla lisää.
Niin, mitä ajattelet, jos Johannes julisti parannuksen
saarnaa vihassa ja huutaen, rohkaisiko se Herodesta kutsumaan hänet vankilasta luokseen kertomaan
lisää? Tuskin. Evankeliumia ei voi julistaa käsi nyrkissä! Kun asia sanotaan rakkaudessa ja totuudessa,
Pyhä henki toimii, puhuttelee ja avaa sydämen Sanalle. Apostoli Paavalilla oli omakohtainen kokemus:
”Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan vaan ilmensi Jumalan Hengen
voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten
viisauteen vaan Jumalan voimaan.” 1.Kor.2: 3.
Evankelisessa herätysliikkeessä me haluamme painottaa Raamatun merkitystä meille. Se on Jumalan
sana. Kristus itse on tuossa sanassa löydettävänä ja
kuultavissa. Raamattu on elävän Jumalan sanaa ja
puhetta meille, kaikkine puutteineen ja epätäydellisyyksineen, joita emme osaa selittää tai ymmärtää.
Kun puhumme oikeasta opista, puhumme Raamatun
ydinsanomasta, siitä, miten ihminen pelastuu. Yhdellä sanalla, se on vanhurskauttamisoppi. Pelastus
on armosta, uskon kautta, Kristuksen tähden. Kristuksen ristiä ei ole annettu meille esikuvaksi meidän
kuuliaisuudestamme Jumalaa kohtaan vaan risti kertoo Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksen kuuliaisuudesta isälleen, rakkaudesta meitä kohtaan. Risti kertoo sovituksesta ja puhdistavasta anteeksiannosta.
Ja meidän tehtävämme on elää tätä todeksi. Sanoin
ja teoin. Voimia sinulle ystävä, ristin kantaja on kanssasi, myös myrskyn keskellä. Siksi, rauha sinulle.
Antero Rasilainen

Elyn kesäjuhlat, Tampere 9.6.2019, raamattuopetus Tuula Sääksi

Elämän aarteet
Joitakin viikkoja sitten
osallistuin Euroopan hengellisten ohjaajien kokoukseen. Yhdessä aamupäivähetkessä meitä opastettiin
hiljaisuuteen, avoimuuteen
Jumalan edessä. Istuimme
suuressa piirissä, silmät
suljettuina, kädet avoimina polvien päällä. Hetken
vetäjä hiljensi mielemme
muistamaan Jumalan rakastavaa läsnäoloa. Meille
luvattiin, että jokainen saa
käteensä lahjan. Hiljaisuus
jatkui.
Ohjaaja opasti niitä meistä
avaamaan silmänsä, joiden
käsiin jo oli laskettu lahja.
En kuulunut joukkoon. En
ollut tuntenut saaneeni mitään. Pettymys ja pienoinen epäilys alkoi kalvaa sisintä. Sitten kehotettiin kaikkia avaamaan silmänsä.
Ja kas! Siinä se oli, yllätyslahja – kevyt höyhen kämmenelläni, höyhen jokaisen mukana olleen kädessä.
Lahja oli annettu enkä huomannut mitään. Kokemus
oli koskettavuudessaan puhutteleva.
Tämä kokemus palasi mieleeni ajatellessani päiviämme, ELÄMÄN AARTEET.
Elämä itse on se aarre
Mitä enemmän olen aihetta ajatellut, sitä selkeämmin minulle on alkanut avautua, että elämän aarre
on elämä itse, Elämä - isolla alkukirjaimella. Elämä,
minun elämäni on minulle annettu lahja. Jumalan
antama lahja. Se on hyvin henkilökohtainen ja sen
ihmeellisyys avautuu syvimmillään vain minulle.
Voimme jakaa toistemme kanssa kokemuksiamme,
mutta viime kädessä vain minä itse pystyn oivaltamaan, mitä merkitsee, että Jumala on minut luonut,
omaksi kuvakseen. Minut on luotu elämään Jumalan
yhteydessä, tämä elämä maan päällä ja ikuinen elä-

mä kirkkaudessa. Jumalan luomana minut on
myös kutsuttu Kristuksen opetuslapseksi ja
seuraajaksi.
Kristus minussa

Kuva Virpi Tuominiemi

Elämän aarteen ihmettely alkaa kasteesta. Useimmat meistä
saimme kasteen lahjan
omaksemme silloin, kun
emme sitä itse huomanneet tai ainakaan emme
ymmärtäneet,
mitä
merkitsi veden valelu
päähämme.
Saimme
siunauksen ristinmerkillä ja sisimpäämme läsnä olevan Kristuksen ja
kaikki häneen kätketyt
siunaukset ja aarteet.

”Kaikki te, jotka olette kastettuja, olette pukeneet
Kristuksen yllenne.” Gal. 3:27
Sinut on siis puettu Kristukseen!

”Miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille
ilmaistava salaisuus: Kristus teidän keskellänne, kirkkauden toivo – tai toinen käännösvaihtoehto: Kristus
teissä, kirkkauden toivo.” Kol. 1:27
Kirkas salaisuus – mikä mysteeri!
Kasteessa olemme saaneet lahjaksi kaiken sen armon
ja Jumalan rakkauden, mitä Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi syntyminen, maan päällä eläminen, hänen
opetuksensa ja toimintansa, hänen kuolemansa ja
ylösnousemuksensa on ihmiskunnalle tuonut mukanaan.
Ymmärtääksemme, mistä lahjassa on kysymys, oppaaksemme on annettu Pyhä Henki. Hän tekee eläväksi Kristuksen läsnäolon meissä. Kristus ja hänen
elämänsä ja työnsä ei ole jotakin meidän ulkopuolel5

Entä tämän päivän maisema? Näetkö
sinä pelkkiä pelon aiheita oman elämäsi taivaalla? Varjostavatko ympärilläsi,
maassamme ja koko maailmassamme
näkyvät uhkakuvat ajatuksiasi? Kärsimys, pelko ja ahdistus on aina ollut osa
ihmisen elämää. Sen Luojamme tietää
ja sen vuoksi hän on myös antanut tienviittoja säilyttääksemme elämän punaisen langan.
Palautan mieliimme yhden ohjeen satojen vuosien takaa.

”Älkää unohtako Herraa, Jumalaanne,
joka vei teidät pois Egyptistä, orjuuden
maasta. Hän johdatti teidät suureen
ja pelottavaan autiomaahan, joka on
täynnä myrkkykäärmeitä ja skorpioneja. Mutta tuossa kuivassa ja vedettömässä maassa hän antoi veden virrata
esiin kovasta kalliosta ja ruokki teitä
mannalla, jota isännekään eivät tunteneet. Hän kuritti teitä ja koetteli teitä,
mutta kaiken jälkeen hän osoitti teille
hyvyytensä.
Muistakaa Herraa, Jumalaanne. Hän
yksin antaa teille voimaa hankkia vaurautta. Herra täyttää lupauksensa, jonka hän valalla vannoen antoi esi-isillenne.” 5 Moos. 8:14-18

Kuva Hannu Kivisaari

lamme olevaa, etäältä tarkasteltavaa, vain joissakin
erityishetkissä konkretiaksi tulevaa. Kristus on läsnä
arkemme jokaisessa hetkessä.
Kristus meissä, Kristus minussa, Kristus sinussa –
elämän aarteen suurin salaisuus ja suurin siunaus.
Tämän aarteen ihmettelemistä, etsimistä ja esiin kaivamista riittää koko elinajaksemme, siihen asti, kunnes siirtyessämme uuteen elämään Kristuksen kanssa näemme aarteemme täydessä kirkkaudessaan.
Muistakaa
Näenkö Kristuksen elämäni arjessa? Miltä elämäni
matka näyttää? Vuosien ja vuosikymmenten aikana
mutkat ovat lisääntyneet, päämäärä on voinut olla
hukassa, kauneuden keskellä näkyy usein rumuutta,
ihanteiden sortuminen voi verottaa uskoa kykyyni
kantaa vastuutani elämässä, virheitä on tullut tehdyksi ja paljon kaduttavaakin löytyy.
6

Tunnistamme nämä sanat Israelin kansalle annetuksi kehotukseksi. Ehkä
muistat, että Jumala joutui tavan takaa, yhä uudestaan sanomaan kansalleen: Katsokaa
taaksenne, elettyä elämäänne, muistakaa, että olen
pelastanut teidät.
Katsele siis sinäkin elämääsi
- katsele yhdessä Kristuksen kanssa
Pysähdy ja mieti oman elämäsi taivalta. Koitko olleesi
joskus umpikujassa? Tunsitko kaikkien voimiesi hiipuneen? Olet kuitenkin tässä tänään. Tie avattiin eteesi
tavalla tai toisella, ehkä eri tavalla kuin odotit. Ehkä
sait yllättävää tukea, jota et edes osannut toivoa.
Yksi rohkaiseva ystävän sana, laulun säe, Raamatun
lupaus. Tulit yllätetyksi kuin israelilaiset manna-aterialla. Mannan maku oli outo, mutta se piti heidät
hengissä. He saivat uuden voiman.
Mietipä ihmisiä, joita elämääsi on annettu. Kuka on
antanut sinulle turvallisen sylin? Kuka on tarjonnut
tukevan olkapään siihen nojataksesi? Kenen kanssa
olet pohtinut elämän suuria tai pieniä kysymyksiä?
Kuka on sanonut rohkaisun sanan oikealla hetkellä?

Nämä ihmiset ovat sinulle annettuja lahjoja, heidän
kauttansa Jumalan rakkaus on kantanut sinua. Heissä asuu Kristus ja vaikuttaa salatulla tavalla kantaakseen sinua.
Elämäsi aarteita ovat ihmiset ympärilläsi.
Katsele siis elämääsi, ihmisiä ja tapahtumia. Tarkkaa,
millä tavalla Kristus on sinua hoitanut. Pyydä Kristuksen apua tunnistaaksesi hänen läsnäolonsa elämäsi
eri vaiheissa. Saat siinä rohkeutta myös uskoa, että
Kristus on kanssasi tänäänkin, juuri siinä, mikä nyt
on meneillään.
Kristus hakeutui aina niiden ihmisten luokse, joilla oli
vaikeata, jotka olivat sairaita ja yksin, toisten halveksimia ja hylkäämiä. Häntä itseään pilkattiin, hän sai
kärsiä ihmisen julmuuden tähden. Siksi hänelle ovat
tuttuja myös meidän sairaskammiomme, kärsimyksemme ja toivottomuutemme. Juuri niissä hän on
kanssamme, lähempänä kuin aavistammekaan, kantaen meitä ja taakkaamme.
Sain konkreettisen osoituksen oman elämäntaipaleen muistelemisen siunaavuudesta, kun kävin läpi
koko diavarastoni. Tavoitteeni oli valita kuvista veljieni lasten lapsille, jokaiselle neljälletoista, materiaali kuvakirjaa varten. Elin uudelleen monet elämäni
ilot, surut, haasteet ja koettelemukset. Koin vahvasti,
kuinka viisaasti Jumalan johdatus on ollut läsnä elämässäni.
Aarteen etsintä on jännittävää
Elämäämme kätkeytyvän aarteen etsiminen on jännittävää, sillä elämä ei välttämättä etene suoraviivaisesti pisteestä A pisteeseen B. Mutkia tulee matkaan, eksymistä, harhapolkuja, paluuta takaisin ja
uudelleen aloittamista. Aarre ei löydy, jos hukkaamme suunnan, unohdamme elämän punaisen langan,
matkakumppanuuden Kristuksen kanssa, kasvamisen hänen yhteydessään.
Voi tulla vastaan täydellinen haaksirikko tai pelkkä
tyhjyys.
Palautan mieliimme tutun Jeesuksen vertauksen veljeksistä ja heidän isästään. Sen salaisuuksiin voit palata kotona lukemalla Luukkaan evankeliumin lukua
15.
Kummallakin pojalla oli lahjaksi saatuna lapsen asema ja kaikki isän kodin rikkaudet. Muistamme, kuinka
pojille kävi. Kumpikin menetti kaiken. Toinen halveksi
saamaansa rikkautta ja lahjoja, tuhlaamalla kaiken,
heittämällä kaikki rikkaudet menemään vierailla mailla. Toinenkin menetti saamansa aarteen, vaikka asui
isänsä kodissa rikkauksien keskellä. Hän ei vain elänyt
todeksi lapsen oikeuksiaan, ei käyttänyt saamaansa

rikkautta, eli kuin orja ja antoi mielensä myrkyttyä
kateudesta ja ulkopuolisuuden tunteesta.
Aarteen etsintä on yllättävää, sillä siinä joutuu katsomaan itseään ja tekemisiään peilistä. Se ei aina
olekaan kaunista katseltavaa. Ehkä huomaan hukanneeni aarteen, en ole kelpuuttanut Kristusta matkakumppaniksi arkeni askeliin. Kristus ja hänen Sanansa lupaukset eivät ole kelvanneet matkaoppaikseni.
Ei ole rohkeutta myöntää, että olen antanut aarteen
pölyttyä elämäni komeron nurkassa.
Tässäkin kohdassa me tarvitsemme Herramme apua.
Pyydä Kristusta osoittamaan, missä kohdassa eksyit
polulta. Kristuksen kanssa uskaltaa katsoa oman sydämen tilaa, sillä Kristus ei katso tuomitakseen eikä
hylätäkseen. Hän katsoo rakastaen, armahtaen ja
muistuttaen anteeksisaamisen ja uuden aloittamisen
mahdollisuudesta.
Elämän aarre on Isän avoin syli
Vertauksen veljekset saivat ihmetellä kumpikin tahollaan isän sylin avoimuutta. Kodin ovet olivat heille
auki, kodin rikkaudet tarjolla molemmille. Isän vahvojen käsivarsien suojassa alkoi uusi elämä.
Paluu kotiin on aina avoinna oleva mahdollisuus.
Katson ehtoollisleipää, joka annetaan käteeni. Tunnen maljan huulillani. Kuulen sanat: ”Sinun puolestasi annettu, sinun puolestasi vuodatettu.” Isän syli
on avoin, hän odottaa sulkeakseen syliinsä meidät
kaikki, joiden aarteenetsintä on haparoivaa ja epäonnistunutta. Hän ottaa vastaan meidät, jotka olemme
hukanneet saamiamme elämän lahjoja taivaan tuuliin
tai jättäneet käyttämättä meille annettuja mahdollisuuksia. Hän sulkee syliinsä meidät, jotka olemme
kelpuuttaneet Kristuksen seuraamme vain kirkkomatkoilla, mutta sulkeneet hänet arkemme ulkopuolelle.
Kaikki saavat tulla. Kaikille on Isän syli avoin. Kaikille
Kristus on avannut tien elämään. Elämään isolla alkukirjaimella.
Aarre saviastioissa

”Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin
tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä
meistä itsestämme.” 2Kor 4:7
Häikäisevän kirkas salaisuus – Kristus meissä. Kristus
minussa, saviastiassa, hauraassa ja särkyvässä, sen
tähden, että Jumalan voima loistaisi ja tulisi kirkastetuksi.
Jumalan voima murtaa kaiken. Valaisee kaiken. Uudistaa kaiken. Sytyttää ilon ja rohkeuden.
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Matteus 26:26
Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi se opetuslapsilleen.
Markus 14:22
Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen.
Luukas 22:19
Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen.

Otti-siunasi-mursi-antoi
Tämä kuvaa Jeesuksen elämää.

Otettu

Emmauksen tiellä opetuslapset eivät tunnistaneet
Jeesusta ennen kuin hän sanoi nämä sanat.

Sinut on Jumala ottanut omakseen. Tai voisimme sanoa, Jumala on valinnut sinut.

Nämä sanat ovat yhteenveto Jeesuksen elämästä.

Kun Jumala on ottanut sinut omakseen, hän näkee sinun ainutlaatuisuuden. Ei ole toista samanlaista kuin
sinä, olet ainutlaatuinen. On ihmisiä, jotka kokevat,
että eivät ole tervetulleita tähän ihmisten maailmaan,
nyky-yhteiskuntaan, mutta Jumala näkee toisin. Jumala näkee sinut ainutlaatuisena.

Nämä neljä verbiä myös kokoavat yhteen sinun elämäsi.
Elämäsi Jumalan lapsena on otettu, se on siunattu ja
se on murrettu ja annettu.
Jos voit elää elämäsi nämä neljä verbiä todeksi, niin
lähimmäiset tunnistavat Kristuksen sinussa.

Jumalan matematiikassa valittuna oleminen on erilaista kuin tässä maailmassa. Kun meillä joku valitaan
johonkin tehtävään, niin joku toinen jää pois. Kun
joku on luokkansa paras toiset eivät voi olla. Tässä
maailmassa valituksi tuleminen tarkoittaa, että muut
jäävät valitsematta.
Jumalan silmissä valituksi tuleminen avaa sydämesi
näkemään myös, että toisetkin ovat valittuja.
Siunattu
Latinaksi Bene Diction = puhua hyvää.
Siunaaminen tarkoittaa, että Jumala puhuu hyvää
meistä. Jumala kutsuu meitä hakemaan itsellemme
Jumalan siunauksen. Jumala kutsuu meitä siunaamaan toisiamme.
Murrettu
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Sansan Timo Reuhkala perehdyttää Pirjo Keskitaloa
Domini Lifen toimintaan.

Meidät ihmiset on murrettu, ehkä eniten läheisissä ihmissuhteissa. Meidän sydämemme on murtunut. Jollain tavalla ihmiset, joiden olisi pitänyt rakastaa meitä
eivät rakastaneetkaan meitä niin kuin me olisimme
toivoneet tulleemme rakastetuiksi. Me koemme että
meidät torjutaan, ymmärretään väärin, siirretään sivuun. Meidän pitää löytää rohkeus nähdä oma rikkinäisyytemme ja syleillä omaa rikkinäisyyttämme. Jos
emme tunnista omaa rikkinäisyyttämme emme voi
tulla kokonaisiksi, tyytyväisiksi. Meidän täytyy tuoda
oma rikkinäisyytemme siunauksen alle. Sen siunauksen alle, joka sanoo: Sinä olet hyväksytty, sinä olet
anteeksiannettu Kristuksen tähden.

Evankelisilla kesäjuhlilla Tampereella esiintyi mm. Ely-kuoro johtajanaan Paavo Pitkäranta.
Ely-kuoroon kuului myös yksinlaulua esittävä Kauno Perkiömäki (oik).

Jeesus haastaa meitä tuomaan oman rikkinäisyytemme niihin käsiin, jotka sanovat, sinä olet minun rakas
poikani - tyttäreni.
Antoi, annettu
Sinä ja minä olemme annettuja tälle maailmalle. Sinä
olet valittu, siunattu, murrettu ja annettu tälle maailmalle. Sinä et ole täällä sinua itseäsi varten. Sinun
elämäsi ei lopu kun kuolet, vaan sinun elämäsi on
lahja perheellesi, ihmisille, läheisellesi.
Jeesus ei käskenyt sinun olla menestyksekäs vaan
hedelmällinen. Kuinka voit tuottaa hedelmää kuolematta? Jos jyvä ei kuole niin se ei voi kantaa hedelmää. Jos koet että sinut on kutsuttu, sinun elämäsi
on muita varten.
Joka kerta kun menet Pyhälle ehtoolliselle niin muista
nämä neljä verbiä! Jeesuksen elämä ja oma elämäsi!
Yhdessä.
Kun menet illalla nukkumaan, katso itseäsi ja katso
päivääsi ja mieti.
Missä olin valittu, otettu?
Missä kohdin minut siunattiin tänään?
Missä kohden olin murrettu?
Missä olin annettu muille ihmisille?
Miten annoin itseni muille?
Kun ymmärrät tämän, näet myös Jumalan sydämessäsi. Silloin tajuat, että olet Jumalan rakas lapsi. Olet
vapaa, vapaa elämään, vapaa rakastamaan.

Mm. Liisa ja Valto Käkelä kuuluivat kesäjuhlien järjestelytoimikuntaan ja osallistuivat muutenkin juhlien järjestämiseen.

Silloin lähimmäiset näkevät Kristuksen sinussa ja sinä
tulet elämäksi läheisillesi.
Tähän elämään rakkaudessa ja anteeksiannossa Jumala kutsuu meitä tänään.
Timo Reuhkala, Sansan kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja

Tämän aukeaman kuvat Satu Kivisaari.
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Jumalan
lahjojen
varassa
”Me kaikki olemme paljolti sen varassa, mitä me
saamme itsemme ulkopuolelta, toisilta ihmisiltä, vanhemmilta, ystäviltä. Mutta myös Jumalan edessä me
kaikki olemme vastaanottajia. Saamme Jumalalta
paljon. Lahjat ovat sellaisia, joita Hän meille antaa.
Evankeliumi ja ilosanoma Kristuksesta on kaikkein
suurin aarre”, sanoo piispa Huovinen Pyhän Hengen työstä.

Kesäjuhlien juhlamessussa Kalevan kirkossa, liturgi ja saarna piispa
Matti Repo, liturgiavustajana Salla Häkkinen. Kuva Hannu Kivisaari.
Tuttujen tapaaminen: vas. Matti ja Hilkka Lähdekorpi Salosta
sekä piispa Repo. Kuva Virpi Tuominiemi.

Piispa Revon mukaan Pyhän Hengen työssä me
voimme kuulla Jumalan äänen ja kokea Jumalan
rakkautta. ”Pyhä Henki sytyttää uskoa ja toivoa ja
rakkautta. Sanallaan ja ehtoollisen sakramentilla hän
myös hoitaa meitä hengellisesti.”
Vapaaehtoisten anti kirkolle
on yhä merkittävämpi
Piispa Huovinen saarnasi Tuomasmessussa, jonka
toiminnassa hän näkee paljon muille opiksi otettavaa.
”Aloitan arkisista asioista. Ihmiset toivotetaan kirkkoon tervetulleiksi. Heihin suhtaudutaan ystävällisesti. Heitä kuunnellaan. He saavat jumalanpalveluksen
aikana myös käydä jättämässä rukouspyyntöjä. Tuomasmessussa on messuavustajia, jotka kuuntelevat
ihmisten huolia ja näin pyrkivät auttamaan. Myös
luontevuus ja vetävä musiikki kuuluvat Tuomasmessuun, joka sopii minullekin hyvin, vaikka olenkin vanhojen virsien suuri ystävä.”
”Luterilaisessa kirkossahan on aina ollut tärkeätä,
että kaikki kastetut kristityt ovat samanarvoisia ja
kaikilla meillä kastetuilla on sama asema Jumalan
edessä. Tämä niin sanottu yhteinen pappeus yhdistää kaikkia kristittyjä. Se merkitsee, että meillä on
oikeus ja jopa velvollisuus toimia seurakunnassa toinen toistamme tukien ja yhteen hiileen puhaltaen,”
toteaa piispa Huovinen.
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”Joskus meillä on vähän liian pappiskeskeinen asenne jumalanpalvelukseen. Seurakuntalaiselle pitäisi
olla tilaa Raamatun lukemisessa, rukouksen pitämisessä, musiikissa, ovella vastaanottajana ja kuuntelemisessa.”

”Ihmiset eivät saisi jäädä aivan orvoiksi myöskään
kirkon peräovesta lähtiessään. Kirkkokahvitkin ovat
aika tärkeä osa. Isäni aikanaan sanoi, että sekin on
hyvin tärkeätä, mitä seurakuntalaisilta kysytään jumalanpalveluksen jälkeen: ’miten olet voinut’, ’oletko ollut terve’. ’oletko nukkunut yösi hyvin’. Tällaiset
arkiset kysymykset auttavat joskus paremmin kuin
meidän pappien saarnat.”
Myös piispa Revon mielestä vapaaehtoisten työ tulee
koko ajan tärkeämmäksi.
”Meillä on tavattoman paljon palkattuja työntekijöitä,
koulutettuja, motivoituneita, ja hyviä viranhaltijoita.
Mutta taloudelliset voimavaramme supistuvat ja painopiste pitäisi suuntautua yhä enemmän monin tavoin lahjakkaiden seurakuntalaisten vapaaehtoiseen
panokseen. Siinä meillä on iso läksy opittavana kirkossa.”
”Papin tehtävä on toimittaa jumalanpalvelus. Tietyt
osat siitä kuuluu papin tehtäviin. Mutta seurakuntalaisia voi kutsua erilaisiin tehtäviin, tuomaan oman
rukouksensa, avustamaan ehtoollisella. Joissakin
tilanteissa kirkkoherra voi myös kutsua seurakuntalaisen saarnaajaksi. Tämän lisäksi on tavattoman
paljon tehtäviä, joissa seurakuntalainen voi palvella
jumalanpalveluksessa, musiikissa eri tavoin, ovella
tulijoiden vastaanottamiseen, kirkkokahvien järjestämiseen”, piispa Repo luettelee ”

Piispa emeritus Eero Huovinen saarnasi Luvatut aarteet -tuomasmessussa Aleksanterin kirkossa Evankelisilla kesäjuhlilla
Tampereella. Kuva Satu Kivisaari.

”Monet seurakunnan toimintamuodot ovat suurelta
osin riippuvaisia vapaaehtoisista: pienpiirien vetäminen, retkien järjestelyt, avustustehtävät leireillä jne.
Matalan kynnyksen jumalanpalvelus
Huovisen mielestä kirkossa toteutettavilla erityismessuilla on se yhteinen piirre, että niihin kutsutaan erityisellä tavalla ihmisiä.
”Tämä kutsumisen ajatus sopisi kyllä kaikkeen seurakunnalliseen toimintaan. Ihan tavallisiin jumalanpalveluksiinkin on hyvä kutsua ihmisiä.”
”Minä vietän kesiäni Keski-Suomessa ja Saarijärvellä
ja Pylkönmäellä on usein tapana pitää kyläkunnittain
järjestettyjä kirkkopyhiä. On Kukon kylän, Kuoppalan
tai Mulikan kylän kirkkopyhä. Silloin kutsutaan erityisesti näiden kylien asukkaita jumalanpalvelukseen.
Tämä tervetulotoivotuksen asenne olisi tärkeä kaikissa jumalanpalveluksissa.”
Piispa Revon mielestä erityismessut on matalan kynnyksen toimintamuoto, joka kutsuu ihmisiä mukaan
ja tarjoaa kokemuksen siitä, että seurakunta on minua varten.
”Siellä on minulla paikka, puhutaan minun kieltäni ja
minua puhuttelevaa musiikkia”.
Evankeliset kesäjuhlat 7.-9.6., Kalevan kirkko, Tampere.
Kuva Virpi Tuominiemi.
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”Mutta voiko jumalanpalvelus rakentua pelkästään
siihen, mitä kukin aika ja kukin nopeasti vaihtuva ilmiö tuottaa tullessansa? Voiko jokin uusi kiinnostava elementti, joka asettuu jännitteeseen perinteisen
jumalanpalveluksen kanssa, pitää pidemmän päälle
uskoa yllä?” pohtii piispa Repo.

Pispalan Radion toimittaja haastattelee
kesäjuhlavierasta,
kortesjärveläistä
Vesa Pellistä.

”Usko tarvitsee rauhallisuuden kokemusta, turvallisuuden tunnetta, luottamusta ja jatkuvuuden kokemusta. Vähitellen niitä aletaan kaivata.”
”Tarvitaan sekä matalan kynnyksen sisääntuloväyliä että kirkon aiemmilta sukupolvilta perityn jumalanpalveluksen muotoihin ja sanoihin syventymistä.
Tarvitaan myös sitä turvallisuutta ja viisautta, mikä
on satojen vuosien aikana kiteytynyt kirkon virsiperintöön, Raamatun psalmeihin ja jumalanpalveluksen
muotoihin.”
Myös piispa Huovinen uskoo siihen, että jokaisen elämässä tulee aika, jolloin vanhat stoorit alkavat puhutella. Niitä on vain ennakkoluulottomasti kuunneltava.
Evankelisilla kesäjuhlilla kaksi piispaa, Tampereen piispa
Matti Repo ja Helsingin piispa emeritus Eero Huovinen,
käsitteli saarnoissaan Pyhän Hengen toimintaa. Risto Moisio kävi haastattelemassa piispoja etukäteen Tampereen
Silta-lehteen. Elysanomat julkaisee haastattelusta Pekka
Kivirannan tekemän lyhennelmän.
SLSn palvelupäällikkö Matti
Huotari, Elyn
aluepappi Harri
Kuhalampi ja
tuomiokirkkoseurakunnan
lähetyssihteeri
Sanna Kramer.

Kurikan vaihto: Evankeliset
kesäjuhlat 2020 järjestetään
Riihimäellä. Puhujan paikalla
Pertti Ruponen Riihimäeltä.
Kuva Hannu Kivisaari.
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Juhlilla, käsityötorilla tai
muuten vaan rupattelemassa. Jutustelemassa
oik. Ulla Latomäki, Riitta-Liisa Korkki sekä Erja
Kuhalampi.

Käsitöitä katselemassa
vas. Irja Forss, Helena
Saarenpää ja Salme
Rinta-Komsi.

Kuvat Satu Kivisaari,
ellei toisin mainita.

ELY Viron kirkon
tukena
Teimme pääsihteeri Antero Rasilaisen kanssa 25.-26.6. lyhyen työvierailun Viroon, jossa kävimme useita neuvotteluja ELYn ja Viron kirkon välisestä yhteistyöstä. Tässä raportti neuvotteluista.
Ensimmäinen kohde oli Viron kirkon lähetyskeskus (EELK Misjonikeskus), jossa meidän oli määrä tavata keskuksen johtaja Leevi Reinaru, jolla on
keskeinen asema Viron kirkon ja ulkomaisten lähetysjärjestöjen yhteistyössä. Hän myös vierailee usein
Suomessa neuvotteluissa ja kesäjuhlilla. Juuri matkan edellä tuli tieto, että hän oli joutunut liikenneonnettomuuteen, mutta tapaisimme hänen poikansa
Samuel Reinarun.
Samuel Reinaru on keskuksessa väliaikaisena toimistonhoitajana ja auttaa isäänsä eri tehtävissä. Häneltä
myös kuulimme, että Leevi Reinaru ei saanut onnettomuudessa vakavia vammoja ja on toipumassa hyvää vauhtia.
Samuelin kanssa vietimme hyvän kahvihetken, tutustuimme, kuulimme viimeiset uutiset kirkon tilanteesta, nuorisotyöstä, kirkon isosta ponnistuksesta
järjestää laulujuhlia eri puolilla. Hän myös kertoi
ELYn tukeman Lähetyskuoron (Misjonikoor) kevään
ajan toiminnasta ja siirtymisestä entistä evankelioivampaan suuntaan.
”Kuoro tekee tiivistä yhteistyötä seurakuntien kanssa
ja musiikin avulla on helpompi kutsua uusia ihmisiä
seurakuntaan”, totesi Samuel Reinaru.
Vierailun tärkein asia oli keskustelu perhetyön
tulevaisuudesta.
ELYllä on ollut vuodesta 2016 sopimus Viron kirkon
perhetyön tukemisesta, jonka keskeisenä osana on
Tartossa toimiva perhekeskus. Perhekeskuksen johtajana on toiminut Lea Saar, joka on ELYn nimikkolähetti ja jonka työpanoksesta toinen puoli on Maarian seurakunnan työtä Tartossa.
Lea Saaren kanssa vietimme hyvän tovin keskustellen kuulumisista ja jaksamisesta. Viron kirkolla on
haasteisiin nähden kovin vähän palkattuja työntekijöitä. Siksi myös Suomesta tapahtuva yhteydenpito
ja työntekijän moninainen tukeminen on tärkeää.

Vierailimme Viron kirkon Lähetyskeskuksessa, johtaja Leevi
Reinarun piti olla kanssamme mutta hän ei päässyt pienen
moottoripyöräonnettomuuden vuoksi. Sen sijaan tapasimme
hänen poikansa Samuel Reinarun, joka toimistopäällikkönä
esitteli meille Lähetyskeskuksen toimintaa ja tarjosi myös maukkaat kahvit. Palaverimme päätteeksi rukoilimme yhdessä toinen
toistemme puolesta. Kuva Antero Rasilainen.
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Tänä keväänä Viron kirkon perhekeskustyö eriytettiin omaksi kokonaisuudekseen, jolle valittiin oma
hallitus ja johtokunta. Tallinnan, Tarton ja Haapsalun
perhekeskukset tulivat osaksi tätä uutta järjestelyä ja
siksi oli välttämätöntä, että ELYn ja Konsistorin (vastaa Suomen kirkon kirkkohallitusta) välinen sopimus
uudistettiin.
Tästä käytiin neuvottelu Konsistorin kanslerin Andrus
Mõttusin kanssa. Neuvottelussa olivat paikalla myös
Lea Saar ja perhetyötä Viron kirkossa kehittänyt Suomen lähetysseuran lähetti Pia Ruotsala.
Jo etukäteen olimme tietoisia, että uuden järjestelyn toteuttaminen ei tapahtunut ongelmitta ja myös
tuossa keskustelussa ne ongelmat nousivat esiin.
Avoimesti ja rehellisesti keskustelimme myös ongelmista ja siitä, miten ne voitaisiin ratkaista. Meille jäi
mielikuva, että kansleri tarttui asiaan tosissaan. Myös
arkkipiispa Viilma on tietoinen ongelmista ja on mukana niiden ratkaisemisessa.
Neuvottelujen osana allekirjoitettiin uusi sopimus,
joka vastaa edellistä ELYn ja Viron kirkon välistä sopimusta.
Neuvottelun jälkeen istuimme vielä pitkään Lea Saaren ja Pia Ruotsalan kanssa yhdessä. Yhdessä koimme, että vaikka kriisi useimmiten on siinä hetkessä
eläen raskas, niin se usein on myös portti johonkin
uuteen. On olemassa Jumala, joka kuulee rukouksemme ja ohjaa eteenpäin.
Lounaspalaveri neuvottelun jälkeen, kuulumisten vaihtoa ja katsetta eteenpäin: mitä vuosi 2020 tuokaan eteemme yhteistyössä Viron kirkon perhetyön kanssa? Pia Ruotsala, Pekka Kiviranta
ja Lea Saar, ja kameran takana Antero Rasilainen.
Sopimuksen allekirjoitus: Pekka Kiviranta, Pia Ruotsala ja Andrus Môttus. Kuva Antero Rasilainen.
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Aamun valjettua lähdimme Sauelle, joka on Tallinnasta noin 20 km lounaaseen. Lähettimme Anna
Mishina asuu Sauella ja tekee siellä ja kirkossa laajemminkin lapsi-, nuoriso- ja musiikkityötä.

Vaikka ELY ei järjestönä ole mukana tässä hankkeessa, oli mielenkiintoista tutustua kirkon havainne kuviin ja mielessä pohtia, olisiko siitä saatavissa joitakin
ideoita tulevaan Vienan Kemin seurakunnan kirkkoon.

Anna on kotoisin Marinmaalta Keski-Venäjältä. Anna
on myös jossakin määrin tukena Inkerin kirkon työssä. Hän valmistelee myös musiikista väitöskirjaa Tarton yliopistoon.

Pekka Kiviranta

Anna Mishinan kanssa menimme hänelle läheisten
Anu ja Juha Väliahon kotiin. Väliahot tekivät pitkään lähetystyötä Venäjällä ja ovat nyt eläkeläisinä
Virossa.
Puhuimme paljon lapsityöstä ja lasten saamisesta
mukaan seurakunnan toimintaan. Pitkä neuvostoaika
katkaisi nämä yhteydet ja uusien kanavien löytyminen on tulevaisuuden kannalta elintärkeää.
Etelä-Viron alue on muuta maata selkeästi taloudellisesti köyhempää ja niinpä siellä seurakuntien taloudellinen tilanne on vielä heikompi. Anna on ollut mukana tukemassa Vörun seurakunnan pyhäkoulutyötä
ja siellä on juuri pidetty rovastikunnallinen lastenleiri,
joka kokosi sekä lapsia että lasten ohjaajia ja opettajia lähes 60 henkeä. Tänä kesänä on vielä edessä kaupungin järjestämä suuri paripäiväinen lasten
festivaali ja seurakunnalla on oma osuus festivaalin
järjestämisessä. Festivaali on suurin lastentapahtuma koko Virossa.
Anu ja Juha Väliaho ovat olleet Venäjällä mukana
yhteensä 14 toimitilan hankkimisessa seurakunnille.
Nyt eläkevuosinaan Juha on tiiviisti mukana Sauen
seurakunnan kirkkohankkeessa. Suunnitelmat ovat
valmiita ja ensi keväänä olisi tarkoitus aloittaa rakennustyöt.

Pekka Kiviranta, Antero Rasilainen, Anna Mishina ja Juha
Väliaho tutkimassa Sauen uuden kirkon piirustuksia Väliahojen
olohuoneessa. Kuva Anu Väliaho.

Keinussa voi hiljentyä yhdessä tai yksin, mansikoita syöden tai virren säkeistön laulaen. Me toteutimme nämä kaikki. Kuva Antero Rasilainen.
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Kaidalla tiellä
Viisi vuotta tulee tänä syksynä täyteen pääsihteeri Anteron ja puolisonsa Eijan elämää Kaidantien kulkijoina. Taivastiellä olemme saaneet kulkea nuoruudesta saakka, mutta nyt sitten saimme kodinkin Kaitatieltä, olemme kiitollisia.
Juhannuksen jälkeisenä sunnuntaina järjestetyt pihaseurat
olivat neljännet kesäseurat, ja aurinko helli seuravieraita. Väkeä olisi
ollut enemmänkin jos pääkaupunkiseudulta seuroihin jo lauantaina
tulleet ystävät olisivat osuneet paikalle oikeana päivänä. Mutta kiitos
kun kävitte – ystävät olivat odotettuja ja tervetulleita. Onneksi rouva
oli jo aloittanut tarjoilujen leipomi-

sen seuroja varten, ennakkoon tulleet seuravieraat saivat kuitenkin
maistiaiset siitä, mitä on luvassa.
Ja kyllä se vaan pääsihteerin mieltä lämmitti, kun ystävät lähtiessään ojensivat käden: ”Tässä on
kolehtiraha, laita se huomenna kolehtiin!” Kiitos, tehtävä suoritettu.
Seurat olivat juhlavat, koska saimme vieraaksi Inkerin kirkon piispan Aarre Kuukaupin.

Elimäen seurakunnan vs. seurakuntapastori Tuuli Kotisalo.
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Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi.

Hän kertoi Inkerin kirkon uudesta
noususta Annan kirkon esimerkin
kautta. Liekö Annan kirkko jopa
Venäjän suosituin kirkko, - ainakin suosituin luterilainen kirkko,
sunnuntaisin pidetään kolme jumalanpalvelusta: englanninkielinen ja kaksi venäjänkielistä. Viime vuoden aikana kirkossa oli yli
100 000 kävijää! Piispa muistutti
yhteisen työmme ytimestä: se on

kirjoitettuna Jumalan sanassa ja
meidän tärkeä lukea se uudelleen
niin kuin se meille on kirjoitettu.
Sana rististä ja syntien anteeksiantamuksesta, siinä on kestävä ydin.
Vapaan sanan aikana piispalle sai
esittää kysymyksiä ja vastatessaan
hän muisteli lapsuuttaan ja lapsuuden kodissaan pidettyjä kotiseuroja.
Talo oli aivan täysi ja lapsilla ei ollut
muuta paikkaa kuin seurata tilaisuutta hämmästellen pöydän alta.
Samoin hän muisteli Neuvostovallan
aikana pidettyjä hautausmaajuhlia.
Kun kodeissa ei voitu tai uskallettu
kokoontua, kokoonnuttiin hautausmailla. Sieltä meitä ei ajettu pois
eikä tultu kieltämään juhlien pitämistä – kertoi Kuukauppi. Juhlassa
mukana olleet inkeriläiset kuulijat
nyökyttelivät, he jakoivat samat
muistot piispa Kuukaupin kanssa.
Seuroissa puhui myös Elimäen
seurakunnan vs. seurakuntapastori
Tuuli Kotisalo, jonka puheen teemana oli ekumeenisuus ja ykseys.
Hän kertoi omasta kasvun tiestään
tähän päivään, kuinka Herra häntä
on johdattanut ja auttanut ymmärtämään eri tavalla ajattelevia kristittyjä. Erityisesti hän iloitsi siitä, että
nuorten parissa toimiessaan hän on
havainnut, kuinka nuoret antavat
tilaa toiselle kristitylle, vaikka eri
tavalla ajattelevalle, kunhan Kristus-usko on yhteinen. Tuuli myös
säesti Siionin kanteleen lauluja viulullaan yhdessä kanttori Ville Perkkiön kanssa. Seurojen päätteeksi
naapuruston pienet lapset tulivat
kadulle leikkimään ja heidät kutsuttiin kakkumaistiaisille. Kyllä maistui,
mukava oli seuraavana päivänä touhuta pihalla korjaamassa penkkejä
pois, kun pojat taas kulkivat ohi ja
huusivat mennessään: ”Hei pappi, kato!” Pojat esittelivät polkuautojaan. Pojat on poikia! Kiitollinen

mieli ystävistä, yhdessä vietetystä
juhlahetkestä ja yhteydestä. Taas
jaksaa – seuraavia seuroja ja juhlia
jo suunnitellen.
Antero Rasilainen
Kuvat Rasilainen
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Elyn ystävien
virkistys- ja
koulutuspäivä

Ruskorannan
leiripäivässä

Ti 22.10. klo 11-17 Karstulan Evankelisella
Opistolla (Kokkolantie 12)

Päivässä saamme yhdessä:
virkistyä
levähtää
hiljentyä
kohdata

jakaa
kuunnella
rohkaista
ideoida

innostaa
laulaa
kahvitella

syödä
juhlia
ja kiittää

Leiriläisille maistuivat letut ja makkarat. Rohkeimmat leiriläiset uskaltautuivat jopa uimaan.

Päivä sisältää ruokailut ja päiväkahvit, ohjelman ja hyvän seuran. Virkistys- ja koulutuspäivä on osallistujille ilmainen.
Ilmoittauduthan viim. 7.10. mennessä Elyn toimistoon
p. 040 415 9416.
Etelä-Pohjanmaalta linja-autokyydillä tulevat ilmoittautuvat Sadulle p. 050 563 6079
Linja-autoreitti: Kurikka, srk-talo klo 7.30, Ilmajoki, srk-talo
klo 7.45, Seinäjoki, Lakeuden Risti klo 8.10, Lapua, Shell Tamppari klo 8.40, Kuortane, Mäyryn Neste klo 9.10 ja Karstula. Kyytimaksu määräytyy lähtijöiden mukaan.

”Kiitos, kun saan tässä olla”

Seurakunnan lapsityöntekijä Anne Välimäki
ja lasten lauluryhmä opettivat leiriläisille uusia
lauluja. Hartaushetkessä ihmeteltiin majakan
tehtävää ja valoa. Majakka varoittaa vaaroista
ja näyttää suuntaa merellä liikkuville aluksille. Raamatussa Jeesus sanookin: ”Minä olen
maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei
kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.”
(Joh.8:12) Jeesus on meidän elämämme majakka, joka näyttää suuntaa ja valoa elämän
matkallemme.

klo 18 Karstulan
Evankelisella Opistolla.
Puhujina:
Elyn työntekijöitä
ja ystäviä.
Kahvitarjoilu
alk. klo 17.30.
Mahdolliset muistamiset
Elyn aarrearkkutyön
hyväksi Elyn tilille FI28
5114 0220 0343 69.

Elyn aarrearkkutyö täyttää 10 vuotta vuonna 2020.

Nämä pojat askartelivat omat komeat majakat.

Aarrearkkukesä
Isovanhempi lapsenlapsi -tapahtumat alkoivat tänä kesänä Alahärmän
Ruskorannassa. Isot ja pienet ”majakat” saivat olla valona toisilleen.
Lohtajan Pappilan leiripäivässä seikkailtiin salaisuuksien äärellä.
Juhannuksen jälkeen vietettiin vielä kolmen päivän leiriä Karstulan
Evankelisella Opistolla aarteita etsien. Kiitos kaikille isovanhempi lapsenlapsi -tapahtumien toteuttajille ja osallistujille. Toivottavasti näemme
ensi kesänä samoissa merkeissä.
Kuvat ja tekstit Satu Kivisaari

Lohtajalla

Rakensin aarrearkkutapahtumien leiripäiviin majakan Hannu-mieheni avustuksella. Varastostamme löytyi pahvinen, iso putki, jonka maalasin sekä tein
ikkunat ja oven. Majakan lyhdyksi löytyi
todellinen aarre, vanhan unkarilaisen
laivan lyhty, jonka meidän poika oli
ostanut hiljattain tuliaisiksi matkoiltaan.
Lohtajan Pappilassa ja sen ympäristössä isovanhemmat
ja lapsenlapset seikkailivat salaisuuksia etsien. Mukaan oli
eksynyt kettu ja kana. Mistä lie tulleet?

Vuokko Orjala, joka toimii aktiivisesti Elyn Keski-Pohjanmaan
tiimissä, oli yksi tapahtuman vastuuhenkilöistä. Isovanhempi
lapsi -leiripäivä toteutettiin jo toista kertaa yhteistyössä Lohtajan seurakunnan kanssa.

Tehtävärasteilla oli monenlaista kivaa puuhaa: tarkkailtiin Elämän aarteiden äärellä oltiin vielä illan mökkiseuroissa meren
luontoa, opeteltiin lauluja, suunnistettiin valokuvien avulla rannalla Lohtajalla. Siionin Kanteleen laulut soivat komeasti
Juha Orjalan säestäessä haitarilla.
ja ihmeteltiin Raamatun sivuilta löytyviä salaisuuksia.
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Aarrearkkukesä

Karstulassa

Kuvat Hannu ja Satu Kivisaari
sekä Pirjo Nurmesviita

Leirin isosten, Emmin ja Mikin tehtävänä oli mm. nostaa leiripäivän
alkajaisiksi lippu salkoon. Sadun kanssa opeteltiin aamuhartauksissa
Isä meidän –rukousta liikkeiden kanssa: ”Sillä sinun on valtakunta ja
voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.”

Leena-mummo Varpaisjärveltä oli leirillä viidettä
kertaa lastenlastensa Ennin ja Annin kanssa.
Leena-mummo muisteli, että tyttöjen äiti oli aikanaan huomannut Lastenmaa -lehdessä ilmoituksen
Aarrearkkuleiristä ja ilmoittanut mummon ja lapset
leirille. ”Siitä se sitten alkoi. Joka kesä on leirille
haluttu lähteä.” Tytöt ovat saaneet vuosien aikana
uusia kavereita leiriltä. Heidän mielestään aarteenetsintä ja uiminen on parasta leirillä. Leena-mummo on kokenut leirin itselleen levoksi ja virkistykseksi. Hänen mielestään leirihenki on hyvä. Hän
on erityisesti pitänyt Saku-vaarin raamattuhetkistä,
”kun ne sopivat niin lapsille kuin aikuisillekin. Ensi
kesänä tulemme taas!”

Heikki-ukki on taitava tarinankertoja. Hän lupautui lukemaan lapsille
kirjaa leirillä. Auringonmuna-kirjaa onkin luettu Heikin ja Eijan perheessä paljon. Leirin puolenpäivän lukuhetkessä oli hiiskumaton hiljaisuus.

Lohtajalaiset Vuokko ja Juha Orjala olivat leirillä
lastenlastensa Niilon ja Joonan kanssa. Pojat olivat jo neljättä kertaa leirillä. Vuokko ja Juha olivat
leirin musiikkivastaavia “leirikanttoreita”.
Leirin aikana Vuokko opetti lauluja ja laululeikkejä
ja Juha säesti pianolla tai haitarilla yhteislaulut.
Kyllä heiltä lättyjenpaistokin onnistui :)
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Leiriaskarteluissa syntyi lauttoja, veneitä ja keppihevosia.
Kepparikisassa oli sarjoja kaikille ja kilpailu kovaa :)

Leirikirkossa Kirkkovuorella. Milla-isonen jakoi
kolehtivirren aikana makupalat leiriläisille.

Murmanskin
kirkon vihkiäiset
9.-10.11.2019

Kauas on pitkä matka, mutta hyvässä seurassa se menee kuin siivillä! Kiinnostaako sinua
osallistua Murmanskin kirkon vihkiäisjuhlaan
isänpäivänä 2019? Jos, niin ole yhteydessä,
räätälöidään Elyn pienelle ryhmälle mieliinpainuva matka. Lähtijöistä riippuen, matka tehdään joko pikkubussilla Pohjanmaalta tai juna-lento Helsinki-Pietari-Murmansk. Majoitus
hotellissa, juhlan ohjelma ohessa. Paluu kotiin juhlien jälkeen, viimeistään maanantaina.
Matka hinnoitellaan sen mukaan, että kulut
katetaan, passi ja viisumi tarvitaan.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
antero.rasilainen@evankeliset.net
tai soittamalla +358 45 134 4634.
Juhlaohjelma
La 9.11.

Joulu tulee, niin myös Joulun Valo. Lehden teemana
on Valo loistaa pimeydessä. Lehdessä on mielenkiintoisia henkilöhaastatteluja, raamattuopetusta, joulun
valoa ja sanomaa sanoin ja kuvin. Myös lapsille on
oma osio. Sen äärellä lapsi voi itse tai vanhempien/
isovanhempien kera askarrella ja värittää kuvia.
Joulun Valon tuotto tulee yhdistyksemme kotimaan
työn hyväksi. Tilaa lehteä lahjaksi, jaettavaksi tai
postitettavaksi läheisillesi ja olet mukana hyvän sanoman levittämisessä.

10.00 Kaupunkikiertoajelu

Lehden hinta 5 €/kpl

14.00 Lounas

10 kpl -10 % alennus
20 kpl -15 % alennus
30 kpl -20 % alennus
100 kpl -30 % alennus
+ postikulut

16.00 Juhlaohjelmaa filharmonian salissa
20.00 Illallinen
Su 10.11.
11.00 Vihkiäisjumalanpalvelus
13.00 Lounas
14.00 Tervehdykset ja onnittelut
16.00 Kahvitarjoilu

Lehti ilmestyy lokakuussa.
Huom! Jäsenille postitetaan automaattisesti
joulukuun alussa 1 lehti/talous.
Tilaukset ja tiedustelut ELYn toimistolta:
ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416
ELY ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula
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Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta
järjestettäville tapahtumille
Elokuussa
Su 25.8.
- Kuortane, kirkko ja srk-talo, Elyn
kirkkopyhä klo 10, saarna Harri Kuhalampi. Kahvitarjoilu ja seurat.
- Kaustinen, kirkko ja srk-talo, Elyn
kirkkopyhä klo 10, Satu Kivisaari, Sirpa Keski-Antila.
- Lemi, kirkko, Elyn kirkkopyhä klo
10, saarna Erja Kalpio, lit. Lea Karhinen. Kirkkokahvitilaisuus.
La 31.8. Perheniemen opisto
(Opistontie 15 B), klo 12.30-14

Hengellinen väkivalta –
osaanko tunnistaa?

-seminaarissa tarkastelemme hengellistä väkivaltaa ilmiönä eri muodoissaan, sen vaikutuksia ihmisten
elämään sekä hengellisestä väkivallasta toipumisen prosessia. Saamme
näkökulmia myös siihen, millainen
on turvallinen yhteisö tai seurakunta,

- Lapua, srk-talon alasali, Minä uskon? -raamattuluento klo 18, ”Kristus
- uskomme keskus”, Harri Kuhalampi,
Ulla Latomäki.
Ma 26.8. Kokkola, Lähetyssoppi
(Kirkkokatu 19), klo 10-14 Elyn ystävät, Kaija ja Arja palveluvuorossa.
Tervetuloa!

joka suojaa hengelliseltä vakivallalta.
Kouluttajina seminaarissa ovat Aila
Ruoho, teologian maisteri, yrittäjä ja
tietokirjailija, joka on tehnyt pro gradu -työn uskonnollisissa yhteisöissä
esiintyvästä hengellisestä väkivallasta
sekä Salme Blomster, joka on terapeutti ja kirjailija. Lisäksi mukana keskustelemassa on kokemusasiantuntija
sekä eri seurakuntien pastoreita. Paneelissa mukana Erja Kalpio.

Juhlakonsertti Alahärmän kirkossa

Su 8.9. klo 14
Veikko Pyykönen ja
Kauno Perkiömäki 80-vuotta!
Konsertissa mukana mm. Alahärmän,
Ylihärmän ja Kortesjärven kirkkokuorot.
Alahärmän ja Ylihärmän Veteraanikuorot,
Evankelinen kuoro, Vaeltajat, Kööri, musiikkiryhmä Hämeenkyröstä, yksinlaulua
Pekka Keltto ja Asko Autio. Lausuntaa
Irma Palomäki ja puhe Heikki Väkiparta.
Tilaisuuden juontaa Satu Kivisaari
Kolehti Elyn työlle.
Muistamiset ennakkoon Elyn tilille FI06
5114 0220 0380 63, viestiksi Veikko ja
Kauno 80v tai juhlassa kolehtiin.

Ilmoita

Tapahtumailmoitukset
seuraavaan Elysanomiin
ely@evankeliset.net
tai p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein)
1.10.2019 mennessä, kiitos.
Elysanomat 5 ilmestyy viikolla 43.

Syyskuussa
Su 1.9.
- Kurikka, Myllykylä, Seurat klo 13,
Raimo Mäki, Valto Käkelä, Sirpa Keski-Antila.
- Ilmajoki, srk-keskus, Jumalan valitut -raamattuluento klo 18, ”Aabraham”, Harri Kuhalampi. Tarjoilu ennen
tilaisuuden alkua.
Ke 4.9. Kokkola, Kaarlelan srk-koti,
Päiväkahviseurat klo 13.30.
Su 8.9.
- Pyhtää, kirkko, Elyn kirkkopyhä klo
10, saarna Erja Kalpio.
- Alahärmän kirkko, Juhlakonsertti
”Kiitä sieluni Herraa!” klo 14. Ks. erillinen ilmoitus.
- Lapua, srk-talon alasali, Minä uskon? -raamattuluento klo 18, ”Kristuksen seuraajina”, Kari Lähdesmäki,
Harri Kuhalampi, Sini Koski.
Su 8.9. Ilmajoki, srk-keskuksen
kellosali,
Marjatta Lybeckin

80v-syntymäpäiväseurat sekä
Raimon ja Marjatan 36v-hääpäiväseurat. Puhujina Juhani Erkkonen, Raimo Mäki, Sirpa Keski-Antila.
Seurat alk. messun jälkeen ruokailulla. Ilm. Sirpalle viim. 30.8. mennessä. Mahdolliset muistamiset Elyn
työn hyväksi Elyn tilille FI28 5114
0220 0343 69, viestiksi Marjatta 80v.

Oulun hiippakunnan

Lähetysjuhlat Hyvällä tuulella
6.-8.9.2019 Kannuksessa
Elyllä on oma pöytä Lähetystorilla
KitinVaparin alakerrassa la klo 9-18.
Myynnissä Aarrearkkupusseja ym.,
arvontaa. Arpavoittoja pyydetään
toimittamaan 31.8. mennessä
Elyn Keski-Pohjanmaan tiimiläisille. Lisätiedot Raija Koski p. 0400
529 991. Lisätietoja lähetysjuhlista
sekä ohjelma https://www.oulunhiippakunta.fi/kalenteri/oulun-hiippakunnan-lahetysjuhlat-kannus/

Ma 9.9. Kurikka, srk-keskus, Siionin
Kannel -seurat klo 13, Sirpa Keski-Antila.
To 12.9.
- Kauhajoki, Siionin Kannel -seurat
klo 13, Ilkka Tuikkala, Satu Kivisaari,
Sirpa Keski-Antila.
- Evijärvi, srk, Jumalan valitut -raamattuluento klo 18, ”Aabraham”, Harri Kuhalampi, Aira Kentala.
- Sulkava, srk-talo, Raamattuluento
klo 18.
Su 15.9. Seinäjoki, Törnävän kirkko, Siionin Kannel -messu klo 18,
Merja Lampila, Harri Kuhalampi.
Ti 17.9.
- Forssa, Ystävänkammari (Hämeentie 5), Siionin Kannel -seurat, Timo
Reuhkala.
- Juva, srk-talo, Raamattuluento klo
18.
- Salo, Salotto tai srk-talo, Siionin
Kannel -seurat klo 18, Tarja Laurila.
To 19.9. Lapua, Liisa ja Martti Hippolinin koti, Lauluseurat klo 18, Harri
Kuhalampi.
Su 22.9.
- Hirvensalmi, kirkko, Elyn kirkkopyhä klo 10, saarna Erja Kalpio. Kirkkokahvitilaisuus.
- Toholampi, Elyn kirkkopyhä klo 10,
saarna Harri Kuhalampi. Seurat.
- Jalasjärvi, srk-talo, Jumalan valitut
-raamattuluento klo 14, ”Aabraham”,
Kari Lähdesmäki, juonto Mikko-Matti
Rinta-Harri.
- Hyvinkää, Vanha kirkko (Uudenmaankatu 13), Iltakirkko klo 18, Antero Rasilainen. Lauletaan Siionin
Kannelta.
- Ilmajoki, Jumalan valitut -raamattuluento klo 18, ”Mooses”.
- Lapua, srk-talon alasali, Minä uskon? -raamattuluento klo 18, ”Minä
lähetän teidät”, Matti Salomäki, Satu
Kivisaari, Sini Koski.
Ma

23.9.

Kurikka,

srk-keskus,

Syysmyyjäiset klo 16-19. Lah-

- Evijärvi, Jumalan valitut -raamattuluento klo 18, ”Mooses”, Matti Aho,
Satu Kivisaari.
Su 29.9. Tampere, Kalevan kirkko
(Liisanpuisto 1), klo 10 messu, Salla
Häkkinen ja Elyn työntekijöitä. Kahvit
ja kesäjuhlien kiitosjuhla.
Su 29.9.
- Lohtaja, Vuokko ja Juha Orjalan
koti (Sapparintie 9), Kotiseurat klo
14, Pirjo Sariola, Matti Aho, kotiväki
musisoi.
- Helsinki, Puistolan kirkko, Valonmessu klo 17.

Lokakuussa
Su 6.10.
- Himanka, Elyn kirkkopyhä klo 10,
saarna Pekka Kiviranta. Tarjoilu ja
seurat, Kiviranta.
- Jalasjärvi, Elyn kirkkopyhä klo 10,
saarna rovasti Markku Ylinen. Kirkkokahvit ja Jumalan valitut -raamattuluento, ”Mooses”, Markku Ylinen, juonto Mikko-Matti Rinta-Harri.
- Vaasa, Huutoniemen kirkko, Elyn
kirkkopyhä klo 10, saarna Harri Kuhalampi. Seurat.
- Savonlinna, Pääskylahden kirkko,
Uuden elämän ilta klo 16, Erja Kalpio.
- Ilmajoki, srk-keskus, Jumalan valitut -raamattuluento klo 18, ”Daavid”,
Sirpa Keski-Antila.
Ma 7.10. Kurikka, srk-keskus, Jumalan valitut -raamattuluento klo 13,
”Mooses”.
Ke 9.10. Kokkola, Kaarlelan srk-koti, Päiväkahviseurat klo 13.30.
To 10.10.
- Evijärvi, srk, Jumalan valitut -raamattuluento klo 18, ”Daavid”.
- Lapua, Saarenpääkoti, Elyn lähetysseurat klo 18, Matti Salomäki, Ulla
Latomäki, Keijo Sulkko.
- Sulkava, srk-talo, Raamattuluento
klo 18.

joituksia otetaan vastaan. Klo 16
Myyjäiset, klo 17 kahvitarjoilu ja Hartaushetki, Satu Kivisaari. Klo 17.30
Huutokauppa.

Ti 24.9. Alavus, Olohuone (Järviluomantie 7), Hyvässä seurassa klo 13,
Satu Kivisaari, Harri Kuhalampi.
To 26.9.
- Hamina, Kulmakivi (Mannerheimintie 12), Hyvässä seurassa ilta klo 18.
Raamattuopetus Antero Rasilainen,
Asta Uutela, srk:n työntekijä.

Leku Leijona laulatti ja
leikitti lapsia kesäjuhlilla
Tampereella.
Kuva Tero Tuominiemi.

Pe 11.10. Helsinki, Myllypuron kirkko, Armon ilta klo 18. Erja Kalpio ja
Ariel Neulaniemi keskustelevat Aki
Hintsan kirjan pohjalta. Ariel myös
laulaa omia laulujaan.
Su 13.10.
- Kouvola, keskuskirkko (Marjoniementie 5), Elyn kirkkopyhä klo 10,
saarna Antero Rasilainen. Kirkkokahvit ja Siionin Kannel -lauluseurat Maria-salissa.
- Perho, Elyn kirkkopyhä klo 10, Satu
Kivisaari, Eija Seppä. Siionin Kannel
-seurat.
- Seinäjoki, srk-keskus, Siionin Kannel -seurat klo 15.
Ti 15.10.
- Forssa, Ystävänkammari (Hämeentie 5), Siionin Kannel -seurat.
- Juva, srk-talo, Raamattuluento klo
18.
- Salo, Hilkka ja Matti Lähdekorven
koti (Pesäkatu 2), Kotiseurat klo 18,
Pekka Kiviranta.
To 17.10. Kauhajoki, srk-keskus,
Siionin Kannel -seurat klo 13, Ilkka
Tuikkala, Sirpa Keski-Antila.
Su 20.10.
- Jalasjärvi, Jumalan valitut -raamattuluento klo 14, ”Daavid”, rovasti Aulis
Harju, juonto Mikko-Matti Rinta-Harri.
- Ilmajoki, srk-keskus, Jumalan valitut -raamattuluento klo 18, ”Maria”,
Harri Kuhalampi.
Su 27.10. Jalasjärvi, srk-talo, Jumalan valitut -raamattuluento klo 14,
”Maria - joukossa vaimojen”,
runoja ja Raamatun tekstejä, Anneli
Lähdesmäki, Ulla Latomäki ja Satu Kivisaari.

Ti 22.10. Karstula, Ev. Opisto (Kokkolantie 12), Elyn ystävien virkistys- ja
koulutuspäivä klo 11-17. Ks. ilmoitus
s. 18.
Israelin matka 25.10.-2.11., matkaoppaana Erja Kalpio.

Sydämen aarteita -kirkkovaellus järjestettiin Evankelisilla kesäjuhlilla
7.-9.6.2019 Kalevan kirkossa Tampereella. Vaelluksen kokosi Erja Kuhalampi. Tässä johdanto ja kaksi kuudesta pysähdyspaikasta.

Rukousta ja mietiskelyä
Tervetuloa kirkkosalivaellukselle, jonka varrella
rakastetun kuvitustaiteilija Martta Wendelinin
kuvien avulla löydät virikkeitä sydämeen kätkemiesi arvokkaiden asioiden pohdintaan.
Vaelluksen varrella on kuusi pysähdyspaikkaa
rukoukseen ja mietiskelyyn niihin johdattavine
virikkeineen.
Reitti on kuljettavissa aina kun kirkkosalissa ei
ole ohjelmaa.
Kuva Satu Kivisaari

Saakoon Jumala siunata vaelluksesi!

Kiitos:
Mitä ystävällisiä tekoja olet saanut kokea? Kuka on sinua ystävällisyydellään
palvellut?
Muistele kokemaasi hyvää ja kiitä siitä
ja ihmisestä, joka on sinulle tätä ystävällisyyttä osoittanut.
Pyyntö:
Kenelle voisit tänään osoittaa ystävällisyyttä jollakin pienellä eleellä? Kuka
kotipuolessa voisi olla sinun osoittamasi
ystävällisyyden tarpeessa?
Pyydä viisautta ja rakkautta ystävällisyyden tekoihin.

Kuva Erja Kuhalampi

Kiitos:
Missä asioissa läheisesi ovat osoittaneet
sinua kohtaan kärsivällisyyttä? Mitä olet
ollut hidas oppimaan, nopea moittimaan,
hidas huomaamaan...?
Miten olet kokenut Jumalan kärsivällisyyttä itseäsi kohtaan?
Tuo näistä asioista hänelle kiitos.
Pyyntö:
Kuka koettelee parhaillaan kärsivällisyyttäsi? Puoliso, lapsi, ystävä, naapuri, vallanpitäjät...
Kuva Erja Kuhalampi

Rukoile, että Jumala antaisi sinulle heitä
kohtaan kärsivällisen ja armollisen sydämen.

