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Tällä sanalla, rauhaa, Vapahtajamme tervehti peloissaan olevia
opetuslapsiaan. Tällä sanalla me
kristityt olemme oppineet tervehtimään toinen toisiamme, toivotamme toinen toisillemme rauhaa,
yli ymmärryksen käyvää Jumalan
rauhaa. Se on Pyhän Hengen antamaa syvää levollisuutta ja luottamusta, Isä pitää meistä huolen.
Heprean rauha-sana tarkoittaa
rauhaa niin ihmisten kuin Jumalankin kanssa, mutta myös turvaa,
onnea, hyvinvointia, terveyttä sekä
eheyttä ihmisen elämässä. ”Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo Herra.” Jes.48:22
Kristittyinä meillä on turva Jumalassa ja rauha sydämessä. Siksi
emme elä emmekä tee päätöksiä
paniikin tai pelon vallassa, vaikka
maailman hätä vyöryy silmiemme
eteen. Lähetysjärjestöissä maailman epävarmuus ja levottomuus
kohdistuu lähettien turvallisuuteen
ja jaksamiseen. Jumala on antanut
meille terveen järjen ja harkinnan,
milloin on viisasta kutsua lähetit
kotimaahan. Onhan Vapahtajamme kokenut saman kohtalon jo
lapsena, kun perhe joutui pakenemaan Egyptiin. Turvallisuudesta on
pidettävä huolta. Ymmärrän – ja
siunaan myös heitä, joiden kutsumus on jatkaa palvelutyötä myös
sodan keskellä, kukin palvelkoon
sen armolahjan ja kutsumuksena
mukaisesti, jonka on Jumalalta
saanut. Lähetystyöntekijä ei koskaan ole yksin. ”Minä olen” on
hänen kanssaan, kuten sinunkin
kanssasi hyvä lehden lukija.
Monet ihmiset ovat huolissaan huolissaan omasta tai toisten turvallisuudesta. Miten ihmiset pärjäävät sodan keskellä, miten kirkko

Kuva: Nowshad Arefin | Unsplash

pystyy toimimaan sodan keskellä?
Tuleeko sota myös Suomeen?
Meissä ihmisissä, sisimmässämme
on kaipaus rauhaan. Ihminen on
levoton, kunnes löytää rauhan ja
levon Jumalassa. Siksi, kirkon tehtävä on kertoa rauhan ruhtinaasta
ja syntien sovittajasta, hänestä,
joka tuo kestävän rauhan. Kristuksessa on ilo, rauha ja vapaus. ”Sen
kuuluttajaksi, apostoliksi ja opettajaksi minut on asetettu. Siksi
minä saan kärsiä tätä kaikkea. En
silti häpeä, sillä tiedän, keneen uskon, ja olen varma siitä, että hän
kykenee varjelemaan sen, mikä on
minun haltuuni uskottu, aina tulemisensa päivään asti.” 2.Tim.1:11.

mon suojaan. Paikkaan, jossa taakat otetaan pois. Missä ollaan turvassa ja levossa. Kun sen löydät,
pidä siitä kiinni, mutta kerro siitä
myös toisille. Samalla tavalla meitä
kutsutaan ottamaan maahamme
Ukrainasta saapuvat pakolaiset
siipiemme suojiin. Jotta hekin voisivat saada kokemuksen armosta
ja rakkaudesta, välittämisestä ja
huolenpidosta. ”Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen olette
kuulleet: meidän tulee rakastaa
toisiamme.” 1. Joh.3:11 Kristinusko on rauhan ja rakkauden uskonto, ojentakaamme siis käsi: ”Yhdess ollen ennenkin, voitot suuret
saatihin, kunniaksi Herran.”

Tätä pääsiäisajan lehteä on valmisteltu rukoillen, jotta lehden lukijat
pääsisivät uskossa Jeesuksen ar-

Siunatkoon rauhanruhtinas sinun
pääsiäisen viettosi. Rauhaa! Antero Rasilainen
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Elettiin 1960-luvun loppupuolta, kun isä eräänä aamuna kertoi, että sääennusteen mukaan hyvä heinäpouta
oli päättymässä. Heinätyöt oli saatava päätökseen ennen sateen tuloa. Mutta ei hätää, sillä iltapäivällä viimeinenkin heinäkuorma oli ladossa. Kun isä, äiti ja isoveli lähtivät kotiin ja navettatöille, minä ja pikkuveljeni
suuntasimme rantaan ja uimaan.
Paluumatkalla alkoivat ensimmäiset sadepisarat putoilla kuivaan tiehen ympärillämme. Onneksi sama lato,
johon olimme juuri ajaneet kuivia heiniä, oli tien vieressä vain muutaman kymmenen metrin päässä. Oli riemullista heittäytyä tuoksuvaan heinäkasaan, kun ankara ukkoskuuro alkoi rummuttaa pärekattoa. Mutta me
olimme suojassa!
Ihmisen ikuinen ikävä turvaan
Ihmiskunta on paratiisista karkottamisesta lähtien ollut alttiina
lukemattomille epäonnistumisille,
vaaroille ja vaikeuksille. Perustarpeemme on löytää suoja, joka
tarjoaa kokonaisvaltaisen turvan.
Sen löytäminen erilaisten onnettomuuksien, hädän tai uhkien keskellä ei ole aina ollut helppoa. Nyt
pandemian kohdalla koko ihmiskunta on etsinyt keinoja suojautua
tartunnalta ja taudilta. Uhka tuskin
silti kokonaan väistyy, vaikka rokotteiden avulla sitä on onnistuttu
vähentämään.
Tätä juttua kirjoittaessani uutiset
kertovat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Mikä lienee tilanne,
kun teksti tavoittaa lukijat? Olemme päätymässä tilanteeseen, jossa lukemattomat eurooppalaiset
joutuvat miettimään, ovatko he ja
heidän rakkaansa riittävän hyvässä suojassa. Turvan löytäminen ja
siitä varmistuminen on juuri nyt
monien kohdalla polttava kysymys.
Jo ikivanhat kertomukset Nooasta
ja Lootista osoittavat, että turvan
löytyminen ei ollut heidän omissa
käsissään. Jumala itse puhutteli
4

Nooaa ja neuvoi, miten hän ja hänen perheensä pääsisivät suojaan
tulevalta katastrofilta. Loot sai vieraakseen kaksi enkeliä, jotka auttoivat hänet ja hänen läheisensä
turvaan tuhoutuvasta kaupungista. Jumala puuttui tilanteeseen ja
otti heidät huomaansa.
Ilman Jumalaa ihmiset jäisivät elämän arvaamattomuuden ja sokean
sattuman varaan. Ihmisen omalla
valppaudella ja varautumisella on
toki aina oma merkityksensä, mutta turvattomia me olisimme, ellei
hyvä Jumala valvoisi lastensa teitä
ja määrätietoisesti tarjoaisi meille armonsa suojaa. Ps.5:13 vanhan käännöksen mukaan ilmaisee
osuvasti sen perusluottamuksen
lähtökohdan, jonka varassa uskova voi levollisin mielin elää: ”…
sinä suojelet häntä armollasi niin
kuin kilvellä.” Jumala ei vain tarjoa
meille kilpeä ja sano: ”suojele sillä
itseäsi!” Sen sijaan Jumalan tarjoama suojelus on hänen jatkuvaa
armollista toimintaansa meidän
hyväksemme.
Vuonna 1933 hyväksytty Vanhan
Testamentin käännös käyttää ilmaisuja, jotka ovat aiheemme

käsittelyn kannalta varsin nasevia
luodessaan taustan armon käsitteen ymmärtämiselle. Armo on
meille tuttu käsite Uuden testamentin pohjalta, mutta sen tarkastelu sellaisena kuin se ilmenee
Raamatussa ensimmäisiä kertoja
avaa toisenlaisen näkökulman.
Aika ajoin on virkistävää ja myös
hyödyllistä palata näiden runollisten sanontojen pariin, koska niiden
tarjoamat näkökulmat ovat edelleen meille hengellisesti rikastuttavia.
Nooasta VKR toteaa yksinkertaisesti ja ytimekkäästi: ”Mutta Nooa
sai armon Herran silmien edessä.”
1.Moos.6:8
Vaikka tämä on näin lyhyt maininta, se antaa aineksia tärkeisiin
huomioihin Jumalasta, hänen olemuksestaan ja hänen toiminnastaan. Ymmärtääksemme kirkon
opetusta armosta, meidän on hyvä
miettiä mitä armo merkitsi niille ihmisille, joille Vanhan testamentin
teksti alun perin kirjoitettiin.

Armo Jumalan
tunnusmerkkinä

Kuva: Virpi Tuominiemi

Arkielämän armo
Muinainen kertomus Nooasta paljastaa eteemme arkielämän armoa.
Juuri päivittäisen todellisuuden ja
sen haasteiden kohtaaminen oli
sitä olennaista elämää, jota Nooa
ja hänen läheisensä elivät ja johon
he saivat Jumalan armosta voimaa.
Raamattu kuvaa Nooaa oikeamielisenä ja nuhteettomana miehenä,
joka vaelsi Jumalalle kuuliaisena
(1.Moos.6:9). Tämä luonnehdinta
ilmaisee armon vaikutuksen. Ei kai
Nooa olisi pystynyt itsestään tuottamaan hurskauttaan kaiken sen
pahuuden keskellä, joka ympäröi
häntä?

Aluksi on syytä tehdä selväksi tarkastelumme ehdoton perusta ja
lähtökohta: Jumala on hyvä, rakastava ja armollinen. Nämä ovat
hänen muuttumattomia perusominaisuuksiaan, joita ei voi erottaa
hänestä itsestään eikä käsitellä
hänestä erillään. Armoa ei esiinny
ilman Jumalaa eikä sitä tarjota kenellekään hänestä irrotettuna. Armahtaminen ja armon löytyminen
tapahtuu aina Jumalan kasvojen
edessä – myös meidän kohdallamme, niin kuin se tapahtui Nooan
kohdalla. Juuri näissä ominaisuuksissa kirkastuvat Jumalan todelliArmon hedelmät eivät rajoitu siiset kasvot.
hen, että saamme kaikki synnit anKertomuksessa Nooasta korostuu teeksi ja perimme ikuisen elämän.
Jumalan aloitteellisuus ja aktiivi- Jumalan armon tarkoituksena eläsuus armon välittämisessä. Ju- mä voi olla mielekästä ja täynnä
malan armo Nooaa kohtaan ei ole iloa, rauhaa ja toivoa. Armo tarpelkkää mieltymystä tähän. Juma- koittaa sitä, että Jumala haluaa
la itse kohtaa Nooan katsomalla kohdata koko ihmisen ja täyttää
tätä rakastavasti ja hyväksyväs- hänen elämänsä siunauksillaan.
ti. Meille välittyy kuva avoimesta Jumala lahjoittaa ihmiselle hyvän
kohtaamisesta ja välittömästä läs- elämän edellytykset.
näolosta. Mutta se ei rajoitu vain
Jumalan osoittama armo Nooaa
lyhyeen hetkeen. Nooa pääsee
kohtaan ei jää mielisuosion asteelmukaan Jumalan pelastustoiminle, vaan Jumalan armo tarkoittaa
taan, jonka avulla ensin valmistoimintaa Nooan ja lopulta koko
taudutaan tulevaan tuhoon mutta
ihmiskunnan ja luomakunnan hysamalla pelastumiseen siitä. Arkki
väksi. Armo olisi merkityksetön
ja sen rakentaminen on Jumalan
sana, ellei Jumala toimisi ihmisen
pelastavaa työtä, armotyötä.
hyväksi tavalla, joka tuottaa kaiNooan kohdalla armo tarkoittaa ken kattavaa siunausta, apua ja
sitä, että Jumala kajoaa kaiken pelastuksen synnistä, kuolemasta
kattavin keinoin Nooaan ja hänen ja pahan vallasta.
elämäänsä. Hän ihmisenä tarvitsee
Jumalan hyvyyden ja rakkauden Armo yllättää
kosketusta. Jumalan tarkoitukseAbraham eli Kaldean Urissa rauna ei ole vain poistaa synnin ja
hallista muinaisen ihmisen elämää
syyllisyyden luomia esteitä Nooan
joskus nelisen tuhatta vuotta sitpelastumisen tieltä, vaan liittää
ten, kunnes Jumala tuli odottamathänet osaksi oman suunnitelmanta hänen puheilleen (1.Moos.12:1–
sa toteutumista maailmassa. Armo
9). Meistä saattaa tuntua tylyltä,
kohdistuu aina koko ihmiseen ja
kun hänet käskettiin lähtemään
kaikkeen hänen elämänpiirissään
kodistaan kohti tuntematonta.
tuoden siihen iloa, toivoa, varSiitä ei kuitenkaan ollut kysymys,
muutta, tarkoitusta, turvaa, miesillä samalla Jumalan hyvyys, siulekkyyttä ja kaikkea sitä siunausnaus ja armo saartoivat hänet. Juta ja hyvää, jota Jumala vain voi
malan lupauksen varassa hän lähti
ihmisen sisimpään ja hänen eläliikkeelle toteuttamaan Jumalan
määnsä tuoda.
tarkoitusta.
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Samoin Mooses joutui armon
yllättämäksi, kun hän näki erämaassa palavan pensaan ja kuuli Jumalan puhuvan hänelle paimennettuaan vuosikymmenet
appensa lampaita (1.Moos.3:14:31). Hän sai kuulla tehtävästä,
joka hänen tuli toteuttaa yhdessä veljensä Aaronin tuella. Näin
toteutuisivat Jumalan siunausta
ja pelastusta tuottavat suunnitelmat Israelin ja lopulta koko
ihmiskunnan kohdalla.
Parin Uuden testamentin esimerkin avulla pääsemme ymmärtämään vielä selvemmin,
kuinka Jumalan armo voi ennalta aavistamatta murtautua
ihmisen arkisen todellisuuden
keskelle. Niissä käy ilmi, kuinka
Jeesuksen osoittama hyvyys ja
armollisuuden osoittaminen on
ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista.
Samarialainen nainen Sykarin
kaivolla (Joh.4:1–42) kohtasi
Jeesuksen tavalla, jossa armo
muuttui todeksi Jeesuksen rohkaisevissa ja hyväksyvissä sanoissa. Samoin armo yllätti 36
vuotta sairastaneen miehen
(Joh.5:1–18), kun Jeesus tuli
odottamatta hänen luokseen
sapattina ja käski tämän nousemaan, ottamaan vuoteensa ja
kävelemään.
Meidän on helppoa samaistua
näihin kahteen ihmiseen, koska
he olivat tavallisia, vammojensa
rajoittamia ihmisiä. Jeesuksen
lämmin myötätunto ja hyväksyntä olivat heitä varten läsnä.
Merkille pantavaa näissä armon
kosketuksissa on kuitenkin se,
kuinka havahtuminen Jeesuksen armahtavalle vaikutukselle
tapahtui vasta hetkeä myöhemmin, kun Jeesus oli jo muualla.
Vähitellen mieli avautui osoitettua ymmärtämystä ja välittämistä kohtaan. Se puolestaan loi
perustan sisäiselle varmuudelle,
turvassa olemiselle, toivolle, lohdun ja suojan kokemiselle sekä
kaikkien näiden kautta tasapainoiselle hyvälle elämälle.
6

Pysyvä tietoisuus armosta
ja suojasta
Raamattu osoittaa vastaansanomattoman selvästi, että armon
riittävyys on taattu jokaisen
kohdalla. Sen sijaan meidän vaikeutemme liittyy armon havaitsemiseen,
vastaanottamiseen
ja omakohtaiseen kokemiseen
merkitystä tuottavalla tavalla.
Etsimme ja kaipaamme kokemuksia, joissa armo näkyisi ja
tuntuisi. Ehtoollisessa tämä on
mahdollista. Mutta arjen keskellä Jumalan armo ja hyvyys jää
helposti käsitteiden ja ajatusten
tasolle.
Sisäinen varmuus turvassa olemisesta on seurausta tietoisuudesta siitä, että Jumala on joka
hetki läsnä meidän elämässämme. Juuri tämän Jumala meille
lupaa: hän ei jätä meitä hetkeksikään. Luottamus Jumalaan tarkoittaa varmuutta hänen
armostaan ja rakkaudestaan.
Ilmestyskirjan mukaan Jeesus
seisoo ovella ja kolkuttaa, koska
hän haluaa päästä luoksemme
vieraaksi ja aterioida kanssamme.
Olennaista onkin, että mielemme uudelleen ja uudelleen varmistuisi Jeesuksen läsnäolosta, koska sen kautta saamme
omaksemme kaikki hänen armonsa ja hyvyytensä siunaukset. Sisäiseen olemukseemme
kehkeytyy tietoisuus suojassa
olemisesta, jonka turvin voimme kohdata kaiken, mitä elämä
eteemme heittää.
Harri Kuhalampi

Piispa Simo Peuran jäädessä eläkkeelle suoritettiin Lapuan hiippakunnassa piispanvaali
vuoden 2021 lopulla. Hiippakunnan viidenneksi
piispaksi valittiin Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovasti Matti Salomäki. Hänen
matkansa piispaksi näyttäisi olleen suora, mutta ei suunniteltu, kuten Lapuan sanomien toimittaja vaalin ratkettua asian ilmaisi. Niinpä siis
papin, kirkkoherran ja tuomiorovastin elämässä on edessä taas kerran uusi elämänvaihe.
Kiinnostavaa on kuulla, mitä uusi piispa tässä
elämän taitekohdassa miettii?

Kuva: Jani Pihlaja/Top Focus

Johdatuksen tähän uuteen tilanteeseen Matti Salomäki on kokenut
selvänä. Pienemmät ja suuremmat
asiat ovat ”loksahdelleet” monella
tavalla paikoilleen. Kun piispanvaaliin kysyttiin ehdokkaaksi, Matti
halusi olla tähänastisen työ- ja elämänkokemuksen kanssa käytettävissä. Hänellä on luja usko siihen,
että Jumala on lopulta se, joka
avaa ja sulkee ovia. Nyt avautui
tämä ovi!
Elämänsä Matti Salomäki ajattelee
olevan juuri nyt hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa. Uusi, monelta
osin tuntematon ja haastava vaihe
on edessä. Hän sanoo luottavansa
siihen, että Hän, joka on kutsunut,
antaa matkalla kaiken tarpeellisen
ja johdattaa hetkestä hetkeen.

Seurakunnan avaimia tammikuussa luovuttaessaan Matti sanoi
päässeensä jo aika hyvin ”entisestä työstään” irti. Toki muutosta on
auttanut hitaasti edennyt vaaliprojekti. Sinä aikana sekä hän itse että
myös seurakunta ehti valmistautua
tulevaan. Korona-tilanteen hiljentämä toiminta on osaltaan tehnyt
irtautumisen helpoksi. Tehtävien
jättämistä on keventänyt sekin,
että hyvät työtoverit ovat ottaneet
hienosti vastuuta seurakunnan toiminnasta.
Uusia haasteita
Kysyttäessä
valmistautumisesta
uuteen tehtäväänsä Matti Salomäki kertoo voineensa varautua sii-

hen monella tavalla, muun muassa keskustelemalla eläköityvän
piispan ja tuomiokapitulin työntekijöiden kanssa. Kevään ja kesän
kalenteria on myös käyty läpi ja
merkitty sinne tapahtumia. Matti
kertoo myös tavanneensa muutamia piispoja. Siltä taholta hänet on
toivotettu tervetulleeksi joukkoon.
Matti Salomäen piispaksi vihkimisjuhlaa vietettiin Lapuan tuomiokirkossa 6.2.2022. Hänet vihki
piispan virkaan arkkipiispan sairasloman sijainen Tampereen piispa
Matti Repo avustajinaan Kuopion
hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen ja Turun arkkihiippakunnan
piispa Mari Leppänen.
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Piispaksi vihkiminen on Matti Salomäelle kuten papiksi vihkiminenkin
”tärkeä ja hieno juhla, jossa saa
ottaa vastaan Jumalan siunauksen ja hengellisiä lahjoja tehtävää
varten.” Ainoa harmillinen tilanne
syntyi korona-pandemian rajoitusten takia. Se esti yleisön ja seurakuntien edustajien osallistumisen
juhlaan paikan päällä. Toisaalta
Matti arveli laajan TV- ja radiojulkisuuden tuoneen juhlaan eri
puolilta Suomea suuren joukon ihmisiä, jotka osallistuivat juhlaan ja
”siunaamiseen sydämessään kotoa
käsin.”
Uudessa tehtävässä Matti Salomäki ajattelee voivansa katsoa kirkkoa ja hiippakuntaa laajemmasta
näkökulmasta kuin vain yhden
seurakunnan vinkkelistä. Hänen
tehtäväkseen tulee johtaa hiippakunnan toimintaa ja vierailla seurakunnissa sekä tukea työntekijöitä ja seurakuntia eri tavoin. Edessä
on pappien ja diakonien vihkimisiä
ja virkaan asettamisia sekä monia
muita juhlia. Vaativaa on myös
hiippakunnan hallinnon johtaminen, vaikka siitä tuomiorovastina
onkin jo tullut runsaasti kokemusta.
Piispan tehtäviin Matti Salomäki tietää kuuluvan paljon opettamista ja
yhteistyöverkostojen rakentamista
sekä kirkon yhteisten asioiden hoitamista sekä myös yhteydenpitoa
muihin kirkkoihin. Lapuan hiippakunnankin alueella toimii herätysliikkeiden lisäksi joukko kristillisiä
järjestöjä sekä toisia kirkkokuntia.
Ne ovat Matti Salomäen mukaan
tärkeitä
yhteistyökumppaneita,
joiden kanssa jaetaan sama perustehtävä evankeliumin työssä.
Suurimmat ongelmat omassa
hiippakunnassaan Matti Salomäki
ajattelee olevan ”joidenkin seurakuntien taloustilanteissa.” Niihin
odotetaan uudelta piispalta ja hänen hallinnoltaan toimia ja mahdollisesti yhdistämisiä. Ne ovat
Matin kokemuksen mukaan toisinaan haastavia prosesseja samoin
kuin seurakunnan sisäiset ristiriidat. Myös kirkon sisällä käytävät
8

Kuva: Jani Pihlaja/Top Focus

keskustelut erimielisyyttä aiheuttavista teologisista aiheista ovat
haastavia. Toisaalta ne Matin mielestä ”pakottavat selkeyttämään
ajattelua ja opetusta ja etsimään
perusteita.”
Kaiken kaikkiaan Matti Salomäki näkee edessään olevan hyvin
”mielenkiintoisen ja monipuolisen
tehtävän!”
Odotuksia oikealta ja
vasemmalta
Vihkimispuheessaan piispa Matti
Repo sanoi mm. odotusten piispoja kohtaan olevan suuria. Heitä

temmotaan milloin oikealle milloin
vasemmalle ja kritiikkiä tulee molemmilta puolin. Piispojen ”tunnistetaan olevan Jumalan oikeudenmukaisuuden ja armollisuuden
asialla. Niinpä heidän myös odotetaan olevan aina kunkin hyvän
asian puolella.” - - - ”Piispan toivotaan olevan juuri meidän puolellamme.” Tässä ei piispa Revon
mukaan ole mitään outoa, sillä
niinhän ihmiset ovat kautta aikain halunneet omia Jeesuksenkin
ajatustensa kannattajaksi. Sama
näyttää koskevan piispoja, tiesi
piispa Repo.

Matti Salomäki sanoo tunnistavansa samoja odotuksia, joskin
monet niistä ovat keskenään ristiriitaisia. On toivetta toimintojen
ja uskonkäsitysten uudistamisesta
ja vastaavasti säilyttämisestä. Kun
olemme eläneet pandemian aikaista kriisiaikaa, on varmasti myös
kaipuuta tietynlaiseen turvallisuuteen ja perusasioiden säilymiseen
tai palauttamiseen, pohtii Matti,
jatkaen: ”Haluan painottaa työssäni vaalikampanjani mukaisesti
kristillisen uskon perusteita ja tulevaisuuden toivoa.” Tutkimusten
mukaan alle puolet suomalaisista
uskoo enää Jumalaan ja kristinuskon opettamaan Jumalaan enää 25
%. Tämän takia perusasioita pitää
opettaa ja julistaa yhä selkeämmin. Noista perusteista nousee
myös perusta kristilliselle toivolle,
joka näkee elämän päämääränä
taivaan ja tienä sinne uskon Jeesukseen Kristukseen, vakuuttaa
työtään aloitteleva piispa.

Kirkon tulevaisuudessa Matti näkee monenlaisia haasteita, mutta
hän uskoo ja luottaa siihen, että
Jumala johdattaa kirkkoaan, joka
tässä ajassa on kutsuttu viemään
Hänen valtakuntaansa eteenpäin. Maailmalla, kuten omassakin
maassamme, Matti näkee paljon
sairautta ja poikkeavia luonnonilmiöitä, maallistumista ja muuten
huolestuttavaa kehitystä, mutta
myös kaipuuta Jumalan puoleen.
Hän uskoo, että ”Jumala haluaa
meitä vieläkin kuulla, armahtaa ja
auttaa.”
Uudessa tehtävässään Lapuan
hiippakunnan piispana Matti Salomäkeä on jo nyt innostanut uusien
ihmisten ja entisten tuttujen tapaamiset eri seurakunnissa, joissa
hän tulee vierailemaan. Häntä ilahduttaa myös se, että saa tulevassa työssään ”saarnata ja julistaa
sanomaa Jumalan rakkaudesta ja
Kristuksen sovintotyöstä ja niiden
kautta tulevasta toivosta.”

Viranhoitoonsa tukea ja apuakin
Matti Salomäki toivoo saavansa.
Hän tietää, että tuomiokapitulissa
on osaava ja motivoitunut henkilökunta piispan tukena, samoin
kirkkohallituksen työntekijät ovat
valmiita avustamaan kaikessa tarvittavassa. Yhteistyötä tehdään
myös lääninrovastien ja kirkkoherrojen ja monien muiden kanssa.
Kaikkea edessään olevaa ajatellen
piispa Matti Salomäkeä rohkaisee
se, ettei tätäkään työtä tarvitse
tehdä yksin. Hän muistelee virren sanoja: ”Yksin emme työtä
tee, toinen toista tarvitsee.” Ennen kaikkea hän uskoo, toivoo ja
tietääkin, että moni rukoilee niin
hänen kuin koko hiippakunnan ja
kirkon työn puolesta.
Kari Lähdesmäki

Vas. piispat Jari Jolkkonen, Matti Salomäki, Matti Repo ja Mari Leppänen. Kuva: Jani Pihlaja/Top Focus
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FM, TM Harri Niemelä, pastori, Jämsän kirkkoherra vuodesta 2019
TM Liisi Niemelä, sairaanhoitaja, diakonissa sekä lapset Maria 21, Elias 19 ja Aamos 15 vuotta
Etiopiassa vuosina 2003-2008 ja 2010
Jokaisen kristityn tulisi kysyä
itseltään, lähdenkö lähetystyöhön, jos…
Liisi ja Harri kokivat jo varhain lähetyskutsun koskevan juuri heitä.
21-vuotiaana nuori kemian opiskelija kävi läpi mielenmuutoksen
Vapahtajansa edessä, jolloin hän
teki löydön: tästä hyvästä, evankeliumin ilosanomasta on kerrottava mahdollisimman monelle ja
koska Suomessa evankeliumi on
jo saatavilla, niin ulkomaille, jos
vain mahdollista.
Liisi tuli uskoon 18-vuotiaana ja
heti alusta alkaen ajatus lähetystyöstä oli voimakkaasti mielessä
samoin kuin kysely, onko se mahdollisesti minun paikkani. Lapsuudesta asti Liisi oli ollut kiinnostunut
muista kansoista ja kulttuureista
ja hänellä oli myös eräänlaista
seikkailunhalua. Opiskeluaikana
Helsingissä eräässä opiskelijaillassa korostettiin sitä, kuinka jokaisen kristityn tulisi kysyä itseltään
lähdenkö, jos kutsu osuu kohdalle. Jumala kyllä pystyy laittamaan
esteen, ellei lähetystyöhön lähteminen ole hänen tarkoituksensa.
Kutsun puolesta myös rukoiltiin.
Jo avioliiton alkuvaiheessa pariskunnalla oli yhteinen ajatus:
lähetystyöhön, jos mahdollista.
Lähetys oli esillä ensimmäisen
avioliittovuoden aikana Norjan
Luterilaisen Lähetysliiton raamattukoulussa Oslossa, mutta vahvistus lähtemiseen tapahtui Kylväjän
minilähetyskurssilla seuraavana
lukuvuonna.
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Niemelän perhe Awasan kodin pihalla 2010. Kuva: Miikka Salo

Etiopiassa
Niemelät lähtivät lähetystyöhön
Etiopiaan vuonna 2003 Lähetysyhdistys Kylväjän lähetteinä. Kylväjä lähettääkin ELYlle lämpimät
ja siunaavat terveisensä ja toivottaa antoisia kesäjuhlia.
Ensimmäinen vuosi kului kielikoulussa, missä opiskeltiin seemiläiseen kieliperheeseen kuuluvaa
amharaa. Perheen asemapaikka
oli Balen maakunnassa tavoittavassa evankelioimistyössä. Tänä
päivänä Etiopiassa on toimiva ja
kasvava maailman suurin luterilainen kirkko. Silti yhä osassa
Etiopian alueista vain pieni osa on
kristittyjä.
Harri työskenteli paikallisten evankelistojen ja muutamien pappien
tukena ja monenlaisissa muissa

tehtävissä, joita lähetyskentällä
kyllä riittää. Myöhemmin toisella
kaudella 2010 molemmat olivat
opettajina raamattukoulussa.
Ensimmäisellä työkaudella lapset
olivat pieniä, Maria 3-vuotias ja
Elias 10 kk. Liisi oli kotona; sieltä käsin tavoittamassa ihmisiä ja
kohtaamassa erityisesti naisia.
Ensimmäisen kauden viimeisenä
vuotena hän oli Ginnirin kummilapsiohjelman
koordinaattorina.
Toisella kaudella Liisi opetti raamattukoulussa englantia.
Kylväjän työkausi oli tuolloin 4
vuotta, mutta Niemelät anoivat
vuoden lisää ja olivat kentällä 5
vuotta.
Maria aloitti koulun ja kävi ensimmäisen luokan muiden suomalaisten lähetyslasten kanssa.

Lapset olivat pieniä Etiopiaan muutettaessa, mutta heillä on muistikuvia, varsinkin Marialla.
Aluksi Niemelät olivat ainoa suomalainen lapsiperhe. Lapset tutustuivat etiopialaisiin lapsiin ja saivat
heistä kavereita. Maria isompana
ikävöi ja kaipasi heitä pidempään
Suomeen palattuaankin. Viimeinen
vuosi oli lasten kannalta merkityksellinen, sillä silloin paikalla oli
myös toinen suomalainen lähettiperhe, joilla oli lapsia. Yhteys heihin oli tärkeä. Lapsille jäi vahvasti
elämään eräänlainen etiopialainen
mielenmaisema; etiopialainen eukalyptusmetsä oli pitkään paljon
kotoisampi kuin suomalainen koivumetsä.

vää erota kavereista täällä. Kaiken kaikkiaan tuo toinen kausi oli
perheelle merkittävä; siellä saatiin
uusi näkökulma työhön ja lapsetkin kokivat hiukan erilaisen Etiopian.
Onko lähetystyö nyt taakse
jäänyttä elämää?
Kutsumus on edelleenkin olemassa, mielessä kytee ajatus, jospa
vielä pääsisi lähtemään. Mutta
nyt, kun lapset ovat isompia, lähteminen on vaikeampaa; heidän
koulunkäyntinsä ja tilanteensa on

otettava huomioon, ettei heille
tuoteta juurettomuutta. Jos lähtö
vielä tapahtuisi, se varmaan olisi
kahdestaan.
Kumpikin toteuttaa tämänhetkisessä työssään edelleen lähetyskutsua, Harri isohkon seurakunnan kirkkoherrana ja Liisi Kylväjän
työntekijänä.
Maailma muuttuu, Suomi muuttuu,
Etiopia muuttuu, lähetyskenttä on
monella tavalla tullut kotiovellemme: pakolaiset ja maahanmuuttajat, ulkomaalaiset opiskelijat jne.
Suomi on avautunut muulle maa-

Marialle, vanhimpana lapsena, on
muodostunut hyvin myönteisiä
ajatuksia ja asenne lähetystyöhön. Aina kun lapsilta on kysytty, vieläkö lähdettäisiin Etiopiaan,
vastaukseksi on heti tullut innostunut ”Joo”. Lapsilla on ollut hyvin
luonteva suhtautuminen kaikkiin
kulttuureihin ja eri maista tuleviin
ihmisiin esim. Jämsässäkin kohdattuihin pakolaisiin. Varmasti vuodet
Etiopiassa ovat muuttaneet lasten maailmankuvaa myönteisemmäksi. ”Ehkäpä joku lapsistamme
jatkaa vielä lähettinä jossain päin
maailmaa.”
Toinen työkausi vuonna 2010 jäi
lyhyeksi. Ongelmaksi tuli Etiopian
uudistuneet ja vaikeutuneet työluvan myöntämisperusteet, mikä
ei koskenut vain lähettejä, vaan
kaikkia ulkomaalaisia työntekijöitä
siellä. Kehitysmaissa tilanteet ja
politiikka muuttuvat nopeasti. Nyt
työ oli toimia opettajina raamattukoulussa, missä kohdattiin monia
uusia ihmisiä ja myös kirkon paikallisia työntekijöitä. Tällä jaksolla
ja näillä kohtaamisilla on merkitystä erityisesti Liisin nykyiseen työhön, koska se sisältää myös yhteydenpitoa kentälle.
Lapsille paluu Etiopiaan oli toisaalta iloinen asia, toisaalta he olivat
jo kotiutuneet Suomeen ja oli ikä-

Maria puuhailemassa naapurin tyttöjen kanssa Gobassa. Aurinko paistaa korkealta.
Kuva: Johanna Anijärvi

Harri teki
paljon
vierailuja
seurakuntiin
ja saarnapaikkoihin.
Kuva:
Johanna
Anijärvi
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ilmalle, mutta myös suomalaiset
elävät uudessa tilanteessa; enää
ei tunneta kristinuskon perusteita, tietämys niistä on ohentunut ja
ohentuu nopeasti.
Evankeliumin julistusta, lähetystyötä, tarvitaan omassa maassamme aivan uudella tavalla. Myös
suomalaisten parissa.
Liisi toimii tällä hetkellä Kylväjän
palveluksessa
seurakuntatyönkoordinaattorina (Lapuan, Kuopion, Mikkelin, Helsingin ja Porvoon
hiippakunnat) ja tässä työssä hän
toteuttaa
lähetyskutsumustaan
lähes päivittäin, on lähetystyössä kotimaasta käsin. Siinä on
hyvin erilaisia tehtäviä; nimikkosopimusneuvotteluja, seurakuntayhteyksien luomista ja ylläpitoa,
lähettitapaamisten järjestelyä, yhteydenpitoa myös Etiopiaan.
Mikä on seurakunnan lähetysnäky tänä päivänä?
Lähetyspiirien määrä on Jämsässäkin vähentynyt näiden 13 vuoden aikana, minkä olemme täällä
olleet.
Näky siitä, että lähetystyötä pitää
kannattaa, on selvästi ohentunut. Jämsässä on vielä muutama
lähetyspiiri, mutta niiden rinnalle
on tullut uusia työnäkyjä. Lähetyskenttä on maallistuneen yhteiskunnan myötä siirtynyt keskellemme, kotiovellemme. Tämä on
Lapuan hiippakunnankin virallinen
näkemys: Lähetyskenttä on myös
täällä kotimaassa.

Kastetilaisuus menossa Agarfan kylässä. Liisi pääsi kummin tehtäviin.

Itä-Balen rovastikunnan
johtaja Ato
Keffyalew oli
Harrin läheisin työtoveri.
Sadeaikana
kylän raitti
saattoi olla
haastava.

Toisaalta näiden parinkymmenen vuoden aikana seurakunta ja
kirkon elämä täällä on kasvattanut näkemään, että kristittyjä on
muuallakin ja monia käytäntöjä
voidaan toteuttaa toisella tavalla,
voidaan ottaa myös oppia eri maiden kristityistä ja seurakunnista.
Liisi ja Harri Niemelä
Jämsän kodissaan
helmikuussa 2022.
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Juuret
Kun on saanut olla mukana valmistelemassa ELYn kesäjuhlia,
on noussut esiin tietoisuus siitä,
että tavallaan Jämsässäkin palaillaan näissä juhlissa juurille.
Täällä on ollut vuosien mittaan
monien eri lähetysjärjestöjen
toimintaa ja juhlia, mm. Kansanlähetyksen
ensimmäinen
lähetyskoulu sijaitsi Jämsässä
(1967-68). Täällä vietettiin Raamattuopiston Kesäsanomaa v.
1985, Kansanlähetyksen päivät
Himoksessa v. 2000, Evankeliumijuhlat v. 2004, Suviseurat
Jämsän kristillisen kansanopiston alueella 1960-luvulla ja useana kesänä suuret opistoseurat.
Ennen kaikkea haluaisin meidän
palaavan koko kristillisen uskon
juurille. Silloin matka vie meidät
ristin juurelle, Golgatalle. Uskovina, seurakuntina ja herätysliikkeinä luulemme tuntevamme
uskomme perusteet, mutta vuosien mittaan minulla on vahvistunut käsitys siitä, että olemme
etääntyneet kauas uskomme ytimestä. Valvovaan kristillisyyteen
kuuluu aina Marian osa, missä
ollaan aivan lähellä Jeesusta.
Korinttilaiskirjeessä oleva Paavalin toimintaohje on edelleen
mitä tarpeellisin (1. Kor. 2:2):

’En halunnut tietää teidän luonanne
mistään muusta kuin Jeesuksesta
Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta.’ Siellä

on syntiemme sovituksen paikka. Sen kautta kulkee kotimatka
taivaaseen.

Jämsän pääkirkon alttarialueella
on Keski-Euroopassa 1300-1400
tehty krusifiksi, mitä on katseltu
Jämsässä 1600-luvulta alkaen.
Se puhuttelee minua voimakkaasti aina kun sen lähellä saan
olla. Sydämellisesti tervetuloa
katselemaan tätä uskomme
yhteistä juuripaikkaa. Samalla
saamme kokea hoitavaa kristittyjen yhteyttä huolella suunnitellun ohjelman äärellä.

Ohjelma
La 11.6.

Su 12.6.

klo 12 Tervetuloa-sanat, Antero Rasilainen, Harri Niemelä.
Menox maailmalle -lähetysmusikaali, Aarrearkku

klo 9 Aamun sana, Minna Teräväinen

klo 13 ruokailu (puuhastelua lapsille kerhotiloissa)
klo 15 Paluu juurille, raamattuop. Harri Niemelä, Siionin kanteleen äärellä Seppo Suokunnas,
puhe Maria Pitkäranta. Til. aikana
ohjelmaa lapsille.
Makkaraa ja lettuja tarjolla teltalla
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta
(striimi), Juhani Tikkanen, Sanna
Loimusalo, Petteri Mannermaa,
Marko Kupari ja UGG-kuoro

klo 10 Messu (striimi), saarna
piispa Matti Salomäki, lit. Harri
Niemelä, kanttori Marko Kupari,
kirkkokuoro. Messun aikana pyhäkoulu kirkon alakerrassa.
klo 11.30 ruokailu
klo 13 Juuret kantavat, näytelmä Kirjeitä Katalta, raamattuop.
Antero Rasilainen, läh.työn kuulumisia Liliann Keskinen, päätössanat piispa Salomäki

Lisätietoa: www.evankeliset.net sekä seuraavassa Elysanomat
lehdessä, joka ilmestyy viikolla 22.
Yhteiskuljetus kesäjuhlille Etelä-Pohjanmaalta. Lisätietoja ja
ilmoittatumiset 23.5. mennessä Sadulle p. 050 563 6079.
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Olin muutama vuosi sitten opettamassa alakoulussa Vanhan testamentin kertomuksia. Kerroin tarinan Joosefista, jonka veljet heittivät kaivoon. Arka käsi nousi tunnin lopussa pystyyn. ”Mikä on kaivo?” Sana oli minulle
niin itsestään selvä, etten tullut edes ajatelleeksi, ettei vantaalainen ala-astelainen ole koskaan nähnyt kaivoa.
Joosefin tarinan opetus taisi jäädä ymmärtämättä.
Uuden testamentin uusi käännös
tähtää ymmärtämiseen
Jos kieli ei uudistu, sille käy kuin kaivoon
kannetulle vedelle. Vaikeat käsitteet lannistavat herkästi lukuinnon. Tähän haasteeseen
vastaa vuonna 2020 valmistunut Uuden testamentin uusi käännös eli UT2020. Edellinen käännös on tehty 30 vuotta sitten. Siinä
ajassa kieli on ehtinyt muuttua. Esimerkiksi
maatalouteen liittyvät sanat kuten ruumenet,
akana tai viskain ovat joskus olleet itsestäänselvyyksiä, mutta monelle nykyään näiden
ymmärtäminen vaatisi sanakirjaa – tai siis
Google-hakukonetta.
Uuden testamentin kääntämisen tavoitteena
oli sujuva teksti. Ymmärrettävä teksti lisää
sitoutumista sanomaan ja sisältöön. Sanavalintojen lisäksi pyrittiin lyhyisiin virkkeisiin.
Käännöksessä tavoiteltiin myös kunkin raamatunkirjan alkutekstin tyyliä.
Yksi ohjaava periaate oli, että UT2020:a pitää
pystyä lukemaan kenen vain, jolla pysyy kännykkä kädessä. Palautetta kerättiin melkein
3000 lukijalta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun käännöksen vastaanottajat ovat näin
laajasti osallistuneet raamatunkäännökseen.
On maailmanlaajuisesti uutta, että Raamattu käännetään alkukielestä mobiilikäyttäjälle.
Käännösvaiheessa on huomioitu, että teksti
soljuu äänikirjana ja sitä on helppo lukea puhelimen näytöltä. Ilmaisessa Piplia-sovelluksessa äänikirjaksi sen on lukenut näyttelijä
Krista Kosonen.
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Muuttuva kieli on rikasta kieltä
Kieli on kuin pohjaton kaivo, josta voi ammentaa
uusia ilmauksia jatkuvasti. Vaikka kieli on muuttunut, se ei tarkoita kielen köyhtymistä. Esimerkiksi hääjuhlista tuttu ensimmäisen korinttilaiskirjeen
teksti rakkaudesta levittää lukijalle äänimaton niin,
että tärykalvot säkenöi: ”Vaikka puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, ilman rakkautta olisin vain
kumiseva kaiku tai pamahtava pelti.” 1. Kor. 13:1
Alkukielessä Paavali on todella viitannut ikävään ääneen, joka on vastakohta rakkaudelle.
Esimerkkejä rikkaasta kielestä on myös Natanaelin
kuvaus ”läpeensä vilpitön mies” (Joh. 1:47), joka on
napattu idän murteista. Pääsiäispäivän evankeliumissa (Luuk. 24:10) apostolit pitävät naisten puheita
”pelkkänä pötynä” ja oppilaiden sydämet ovat ”ihan
liekeissä” (Luuk. 24:32), kun Ylösnoussut Jeesus ilmestyy heille Emmauksen tiellä.
Tutut tekstit avautuvat uudella tavalla
Uuden käännöksen myötä voi käyttää suomeksi useita eri käännöksiä rinnakkain. Ei tarvitse muodostaa
mielipidettä siitä, että mikä käännös on paras tai oikea. On olemassa useita hyviä käännöksiä. Kun löytää itseään vaivaavan tai voimauttavan tekstikohdan,
voi vertailla sen eri käännöksiä ja antaa sanan puhutella eri näkökulmista. Tällainen Raamatun lukemisen
kulttuuri on ollut jo pitkään tapana esimerkiksi englanninkielisillä alueilla.

Rinnakkain lukeminen avaa uusia ulottuvuuksia tuttuun tekstiin. Mitä uutta omaan rukoukseen toisi, jos
rukoilisi totuttujen sanojen sijaan ”anna meille tänäänkin tarpeeksi leipää”?
Raamatun sanoma on ajankohtainen
Kirvestä ei ole heitetty kaivoon. Vaikka Raamatun
tekstin alkuperäinen kirjoitusajankohta ja -paikka
ovat ajallisesti ja kulttuurisesti kaukana, ne koskettavat edelleen ihmisyyden syvimpiä osia. Raamatun
sanalla on väliä ja sitä kannattaa kääntää ymmärrettäväksi ja tavoitettavaksi.
Hiljaisen viikon ja pääsiäisen teksteihin nivoutuu
elämän suuret kysymykset merkityksestä, mielekkyydestä ja tulevaisuudesta. Evankeliumit kertovat
inhimillistä tarinaa pettymyksistä, pettämisistä, ihmetyksestä ja ilosta. Ensimmäisen pääsiäisen tapahtumat imaisevat lukijan mukaansa. Silloin, kuten
nykyään, tuli elämässä vastaan asioita, joita ei voi
hallita. Evankeliumit vakuuttavat, että kaiken epävarmuuden, epäonnistumisten ja väkivallankin yläpuolella on kuitenkin kaikkivaltias ja rakastava Jumala,
jolla on hyvä tahto ihmistä kohtaan.
Suomen Pipliaseuran käännöstyö jatkuu nyt Vanhan
testamentin parissa. Käännöshanke on saanut nimekseen VT2028. Se tuo jälleen uusia mahdollisuuksia syventää suhdettaan Raamattuun.
Hanna Paavilainen
Suomen Pipliaseura, verkkoviestintäpäällikkö

Uuden testamentin uusi käännös eli UT2020
• Lue tekstinä: www.raamattu.fi/ut2020
Sivustolta löytyy myös vanhemmat raamatunkäännökset.
• Kuuntele äänikirjana puhelimessa: ilmaisessa Piplia-sovelluksessa UT2020 näyttelijä Krista Kososen lukemana. Sovelluksesta löytyy myös tekstiversio Uudesta
testamentista.
• UT2020 on suuren kysynnän vuoksi ilmestynyt myös kirjana.
• Käännöksellä on yli puoli miljoonaa käyttäjää laajasti eri kristillisistä viitekehyksistä (UT2020-kysely lokakuu 2021)

Kuvat: Emma Rinneheimo
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Pääsiäisterveisiä maailmalta
Христос воскрес! Happy Easter!
Häid lihavõtteid! Joyeuses Pâques!

Anna Makeevan pääsiäistervehdys Sauelta Virosta
Jeesus elää! Hän pelastaa ja varjelee, Hän antaa rauhan. Sitä totuutta ei kukaan voi ottaa pois meiltä.
Meillä ollut iloisia hetkiä, vaikka Ukrainassa soditaan. Perheessämme
on kiitollinen olo, kun saimme ennen
sotaa käydä Mordvamaalla, mieheni
sukulaisten luona.
Sauen seurakunnassa olemme kiitollisia, että olemme saaneet pitkästä
aika pitää perhejumalanpalveluksia.
Viron sosiaaliministeriö on kutsunut
minut vapaaehtoiseksi Ukrainasta
saapuvien pakolaisten sielunhoitotyöhön, koska puhun Venäjää. Työ
on uutta ja haastavaa sekä minulle
että Viron seurakunnille. Antakoon
Jumala voimia.
Rukous aiheena myös Lääne-Harju
rovastikunnan lastenleiri järjestyminen, tarvitsemme taloudellista tukea. Olen mukana leirillä laulamassa.
Rauhaa ja iloa teille, ystävät!

16

Lea Saaren tervehdys
Tartosta
Rakkaat ystävät!

”Iloitkaa aina Herrassa! Taas
minä sanon: Iloitkaa!” Fil. 4:4

Onneksi vaikeina aikoinamme on
myös asioita, joista voimme olla
iloisia ja kiitollisia. Kuten aina,
myös muuttolinnut saapuvat tänä
keväänä, silmut puhkeavat ja
lämmin aurinko ja sade vapautuvat meidät talven kylmyydestä.
Hyvä uutinen ylösnousemuksesta
on myös muuttumaton. Jeesus
Kristus antoi henkensä puolestamme, ja Jumala herätti hänet
haudasta ja Hän on kanssamme
pelastaakseen meidät kuolemasta. Hän tuo meidät ulos haudasta ja vapauttaa meidät kaikesta
pelosta. Kristus on noussut ylös!
Totisesti, Hän on noussut ylös!

Näillä apostoli Paavalin sanoilla
tervehdin teitä keväisestä Tartosta. Odotamme pääsiäistä hieman
eri tavalla kuin aikaisempina vuosina. Maailma on muutoksessa ja
muutokset saavat ihmiset levottomiksi. Paavali kutsuu kristittyjä
olemaan iloisia ja kiitollisia. Kirje filippiläisille, jossa hän puhuu
näistä asioista, on kirjoitettu vankilassa. Paavali ei tiedä kohtaako
hän huomenna elämän vai kuole- Lea Saar, Viron kirkon perhetyö,
man, kärsimyksen vai vapautuk- Tarton Maarian seurakunnan
sen. Paavali ei kirjoita seurakun- diakoniatyö
nalle huonoja asioita. Hän sanoo:
”Ole iloinen ja kiitollinen.”
Tallinnan Marilaisten Seura avaa Mari
kansan akvarelli ja kirjonta tekniikassa
-näyttelyn Sauella. (kuva ala oik.)
Anna, Piret ja lapset esittelee
lasten lauluja perhejumalapalveluksen aikana.

Kiitos ja pääsiäistervehdys ELYn ystäville
Sambiasta, LTCS koulusta

LECA-naiset marssivat katua pitkin ennen jumalanpalvelusta. Kuva: Nicolas Bakajika

Sambian LTCS:n ja LECA kirkon
puolesta haluan esittää pääsiäistervehdyksen ELYn ystäville. Teidän tuellanne olemme saaneet
opettaa Jumalan Sanaa, järjestää
seminaareja seurakunnissa, antaa
Raamatun opetusta ja tietokonetunteja. Siunatkoon armollinen Jumala teitä kaikkia anteliaisuudestanne Kristuksessa!
Pääsiäistervehdyksemme
ulotetaan kaikille, jotka tunnustavat
Kristuksen Herraksi ja Vapahtajaksi. Kun haluamme juhlia Kristuksen
ylösnousemuksen
vuosipäivää,
tervehdyksemme ja pyyntömme
on, että Jumala johdattaa meidät
tunnustamaan Kristuksen ylösnousseena Herrana. Todellakin,
me tervehdimme teitä kaikkia rukoillen, että taivaallinen Isämme
täyttää meidät kaikki luottamuksella siihen, että Kristuksessa me
voimme voittaa kaikki pelot ja uhkakuvat.

LECA-naiset rukoilevat Kanyama seurakunnan jumalanpalveluksessa.
Kuva: Nicolas Bakajika

Tervehdimme teitä pyytämällä,
että me kaikki saamme voiman vierittää pois kaikkien epäilyksiemme
kiven ja että Jumala auttaa meitä
näkemään, että hauta on tyhjä ja
kivi on jo vieritetty pois. Kristuksen ylösnousemus yhdistää meidät
Häneen pelastuksemme vuoksi,
kuten Paavali sanoi: ”Jumala antoi
Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet
kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden.” Room.4:25

Me tervehdimme teitä kaikkia Kristuksen nimessä - Aamen! Ohjatkoon Kaikkivaltias Jumala teitä ja
siunatkoon teitä kaikkia pääsiäisen
suurella sanomalla!
Nicolas Bakajika,
LTCS-fasilitaattori Sambiassa
nicolas.bakajika67@gmail.com
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1. Oi rakkain Jeesukseni, piinattu, verinen,
jo särkyy sydämeni, kun tuskaas muistelen.
Sua taivaan kunnialla ylhäällä palveltiin,
nyt orjantappuralla pää pyhä kruunattiin.
2. Ah kuinka, Herra taivaan, säikähtyy sieluni,
kun kärsimääsi vaivaan on syynä syntini.
Kuoleman, synnin orja vain vihan ansaitsin.
Ristisi tähden kurja sain armon kuitenkin.
6. Suo ristinuhrin loistaa lohtuna pelkooni.
Se ahdistuksen poistaa, tuo rauhan sieluuni.
Vain katson kasvojasi, jään, Jeesus, turviisi.
Näin sinun kuolemasi on minun voittoni.
VK 63:1,2,6

Pääsiäisajasta palautuu mieleen 1960-luvun loppuvuodet, kun opiskelun loma-aikana Kiuruveden
kirkossa virttä 63 veisattiin. Virren kaikki sanat ja
sävel herkistivät ennenkokemattomasti.
Lähdetäänpä kauempaa. Pienen maatilan väkikooste: isän vanhemmat, jotka olivat syytingillä
eli kiinteistöeläkkeellä, äiti, kaksi vanhempaa sisarusta ja minä. Isä oli avioeron 1948 jälkeen muuttanut pohjoisen voimalaitostyömaille.
Ukki luki monesti vanhoja postilloja, mummulla oli
kaunis veisuuääni. Ukki aloitti silloin tällöin seuroissa papin tai Aku Rädyn puheen jälkeen Siionin virren. Sunnuntaihin kuului se, että me lapset istua nakotimme puusohvalla ja kuuntelimme
radiojumalanpalvelusta tuvassa vanhemman väen
kera.
Yksi kirkkomatka jäi mieleen. Äiti oli suorittanut
aamulypsyt, valmistanut riisipuuron. Sitten lähdimme kirkkoon 11 kilometrin päähän. Äiti polki,
pikkupoika istui tarakalla. ”Jaksatko polkea,” poika
kysyi välillä. ”Jaksan.”
Kirkossa poika katseli tarkkaan alttaritaulua. Siinä
Jeesus seisoi oven edessä ja kolkutti. Myöhemmin selvisi: ”Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa
oven, minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin
hänen kanssaan ja hän minun kanssani.”
Jäi mieleen hiekalle ja kalliolle rakennetut talot.
Saarnaavan papin puheen ääni oli tavallisen tuntuista, joskus nousi lähes huutavaksi.
Tampereella
Pyynikillä opiskeluaikana oli opiskelevia nuoria
koolla. Rukouksen aikana koin merkittävää. Seuraamuksena vieri elämäni asioita omalletunnolle.
Yhden kaverin kanssa astelimme Pyynikiltä asunnoillemme päin. Sain purkaa kuormaani. ”Uskotko, että Jeesus on sovittanut syntisi?” ”Uskon.”
Tuon päivän jälkeen uskonasiat tulivat tärkeiksi.
Maailmakin tuntui valoisammalta. Tähän vaiheeseen kuului myös alun virsi 63.
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Helinä ja Juhani Kärkkäinen kyläilemässä 2020.
Kuvaaja Risto Karttunen.

1967 kesällä olin töissä Nokian moottoritietyömaalla. Minut oli kutsuttu naapurikadulle kahville. Rimpautin ovikelloa. Sitä tuli avaamaan outo ruskeasilmäinen,
nauravainen neito. Selvisi, että tämä oli kauhajokinen
teollisuusharjoitteluun Tampereelle tullut, Helsingissä
opiskeleva.
Tapaamisella oli seuraamusta: elokuun alussa pujoteltiin
Eteläpuistossa sormuksia toistensa sormiin. 1968 tehtiin
neitosen veljen edessä lupauksia Kauhajoen kirkossa.
Raahessa
Siinäpä teologi-Helinän ja diplomi-inssi-Juhanin tarinan
alkua. Laajeneva perheemme asui eri paikkakunnilla Juhanin ammatinvaihdon takia. Raahesta Helinä vihdoin
sai vakinaisen viran. Hänestä tuli Merikadun ylä-asteen
uskonnonlehtori. Juhani sai Raahen tietokonealan oppilaitoksesta matematiikan lehtorin viran. Vuosi oli 1978.
Jossakin vaiheessa tuli kirkkoherralta Helinälle pyyntö,
että Helinä tulisi hoitamaan poistuneen nuorisopapin
käytännön tehtäviä seurakunnassa. Hän otti virkavapaata ja meni pyydettyyn tehtävään. Lisätoive tuli jonkun ajan perästä: Helinän tulisi ottaa pappisvihkimys.
Se olikin Oulun hiippakunnassa kimurantti. Helinän

paperit piti siirtää Oulusta Turun arkkihiippakuntaan. Siellä arkkipiispa suoritti vihkimyksen. Siihen aikaan kuului
olla kuukaudesta kahteen töissä vihki
myshiippakunnassa. Helinällä se oli kuukausi. Sitten paperit siirtyivät Ouluun ja
voitiin antaa virkamääräys Raahen seurakuntaan.
Helinä ja sukunsa kuuluivat evankeliseen liikkeeseen. Pappisvihkimys Raahen tienoolla oli kuin punainen vaate.
Jotkut maallikot maalailivat Helinälle taivasosuuden menettämistä papiksi tulemisen tähden. Helinä tykkäsi työstään,
mutta sitten tuli virkamääräysongelma,
jonka jälkeen hän palasi koulutyöhön.
Perheelle se oli hyvä asia. Pesti kesti
kaksi vuotta.
Tampereelle
Perheen kaikki lapset olivat sijoittuneet
etelämmäksi. Niinpä eläköitynyt pari
2007 muutti Tampereelle, 450 km lähemmäksi lasten perheitä.
Raahessa meille olivat läheisiä siioninvirsiseurat. Tampereella Juhani jatkoi
Kaukajärvellä vastaavien järjestämisessä. Puhujia oli helppo saada.
Entäpä Helinä? Heti seuraavana vuonna
perustettiin ELY. Vastaanotto oli lämmin.
Nyt Helinä pääsi kaiuttamaan muiden
kera rakasta Siionin kannelta. Meistä tulikin kahden herätysliikkeen kansalaisia.

Arkipäivän keskelle
Riemuvirret raikaa taas
kunniaksi Kuninkaan,
taivaan kuorot soi,
kaikki kuminoi.
Ratki riemukasta mulle
oisi luokses sinne tulla,
jättää kahleet maan.
Rauhan satamaan
kaipuu on jo mulla
saanhan luokses tulla.
Viisi päivää vaikeaa
ehkä kärsisin,
mutta pitkä elämä
karkaa kuitenkin,
arkeen, hetkiin heikkouden,
moniin menon murheisiin.
Onneksi tuut lähelle
arkipäivän keskelle.
Silloin saamme maistaa
sitä ajan kaistaa,
jonka juuri minulle
olet tuonut lähelle.
Helinä Kärkkäinen

Helinän lapsuuden perhe on saanut laulunlahjoja. Helinälle on ollut mieluisaa
laulaa kirkkokuorossa. Itselle sopi yksiääninen kuoro, Viestiveljet. Halvaukseni 2011 jälkeen piti laulaminen kuorossa yskittämisen takia jättää.
Viime toukokuussa Helinän kuoro vaihtui taivaalliseksi.
Kultakaupunkiin?
Hiekalla vai kalliolla? Radiokirkossa. Kiirastorstain ehtoollispalveluksessa. Vanhoihin mielikuviin vanhuksen mieli palaa.
Helinän ja sukunsa laulu ”Jeesuksesta
laulan, Jeesuksesta vaan” kaikuu mielessä myös. ”Kultakaupunkiin,” sielläkö
tavataan?
Juhani Kärkkäinen

Tampereen ELYn lauluryhmä 2010 Paavo Pitkärannan johdolla.
Vas. Irja Harttola, Eeva Tammela, Maria Pitkäranta, Matilda Löytty,
Helinä Kärkkäinen. Takana Juho Löytty ja Pekka Harttola. Kuvaaja
Juhani Kärkkäinen.
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Elokuva Schindlerin lista on musta-valkoinen. Siinä on
kuitenkin kaksi kohtaa, missä on punaista. Pieni tyttö
kuvataan kulkemassa punaisissa vaatteissa sekasortoisen väkijoukon keskellä ja myöhemmin kuolleena
hänen ruumiinsa kuvataan myös punaisella. Muuten
elokuva on musta-valkoinen, mutta silti siinä on ikään
kuin punainen lanka.
Jotain samaa on Raamatussa, sen ihmiskuvassa ja
jokaisen ihmisen elämässä. Raamattu näyttää nopeasti katsottuna musta-valkoiselta, sen ihmiskuva
synkältä ja meidän jokaisen elämä kaukaa katsottuna näyttää usein värittömältä ja jopa juonettomalta.
”Yksin oot ihminen, kaiken keskellä yksin…” muotoili
runoilija. Mutta mikä meitä yhdistää? Monikin asia.
Mutta myös risti, jota me jokainen kannamme.
Epäonnistuneen risti
Elämä, mikä meitä yhdistää on
eletty elämä. Siihen sisältyy paljon, mikä on meille kaikille yhteistä. Ikäkausiin ja elämänkokemuksiin kuuluvat kokemukset ja kriisit.
Sitten on asioita elämässämme ja
toisissa, joita kuvittelemme, ajattelemme ja aavistelemme. Mutta on myös asioita, joita jokainen
kantaa yksin. Ne voivat olla ihmisille niin kipeitä, että osa kantaa
salaisuuksiaan hautaan asti. Vain
ristin varjo seuranaan.
Eletty elämä sisältää virheitä ja
epäonnistumisia, lankeemuksia ja
vääriä valintoja sekä asioita, mitkä
tuovat mukanaan häpeän ja syyllisyyden. Yksi virhe elämässä voi
muistuttaa pitkään. Mutta miten
risti liittyy tähän? Raamatun sanoma näyttää musta-valkoiselta,
mutta läpi sen ilmoitushistorian
kulkee punainen lanka, mikä huipentuu ristiin. Risti muuttaa mustan punaiseksi, syyllisen vapaaksi
ja nostaa häpeävän kunniaan.
Yksi Kristuksen kärsimyshistorian
dramaattisimpia tilanteita oli tilanne, kun juutalaiset saivat vali20

ta Barabbaan ja Jeesuksen välillä.
He valitsivat pääsiäislampaan niin
kuin piti tehdä. He valitsivat Barabbaan vapauttamisen ja Jeesuksen
ristiinnaulitsemisen välillä. Mutta Kristuksen uhri oli jo määrätty
ennen maailman perustamista.
Jumala oli jo valinnut yhden uhrin
ja se oli koko ajan Jumalan suunnitelmassa. Punainen lanka oli jo
odottamassa.
Ristillä Jumala tietää miltä
meistä tuntuu
Ihminen usein haluaa säilyttää
elämässään kaiken hyvän. Me haluamme tai yritämme virheetöntä
elämää. Haluamme olla luotettavia, uskottavia ja sellaisia, että
meistä ei näkyisi liikaa virheitä ja
varjoja. Mutta usein mitä suurempi puu, sen suurempi varjo. Siksi
tarvittiin virheetön kuolemaan virheellisten puolesta.
Ristinkuolema oli häpeällinen tapa.
Ihminen teloitettiin naulaamalla
hänet kaikkien nähden. Se tarkoitti, että kuolema oli julkinen.
Musta-valkoinen maailma sai väriä. Kun naulat löivät läpi jalkojen

ja käsien se sattui. Kun veri vuosi,
veren punainen näkyi. ”Jeesuksen
haavoihin maailman synti Yhtenä
päivänä hukkunut on…” lauletaan
Siionin kanteleessa.
Syntiinlankeemuksen seurauksena
ihmisen kärsimys ja kipu sattuu.
Kun sairaus tulee, työ päättyy, ihmissuhde katkeaa ja masennus
saapuu, se sattuu kuin naulat lyötäisiin läpi sielun ja sydämen. Jumala samaistuu ihmisen tuskaan
tällä tavalla. Risti on Jumalalle
konkreettinen asia tietää, miltä ihmisestä tuntuu. ”Minun sydämeni
heltyy, en voi olla armahtamatta häntä, sanoo Herra.” Jer.31:20
Risti oli täydellinen häpeä ja epäonnistuminen. Juuri siinä on musta-valkoisen elämän punainen lanka.
Emme pääse rististä eroon
Kun vuosia sitten tutkittiin maailman tunnetuimpia liikemerkkejä,
viiden tunnetuimman joukkoon
pääsi myös risti. Risti voi roikkua
kaulassasi, voit tehdä ristinmerkin
rukoillessa ja kaikissa kirkollisissa
toimituksissa kohdallamme on teh-

ty ristinmerkki. Myös silloin,
kun muut merkkaavat meidät
hiekkaan piirretyllä ristillä.
Risti näkyy kirkkojen katoilla, logoissa, taiteessa, kirjallisuudessa ja pommitettujen
kaupunkien raunioilla. Risti
on merkki, josta emme pääse
eroon. Piispa Eero Huovisen
mukaan ”ristinmerkki muistuttaa siitä, että elämä on ristinalaista.”
Syntiinlankeemus
tarkoitti,
että ihminen irtaantui yhteydestä. Lähti pois luojansa
luota. Aloitti pimenevän tien,
joka näyttää vain musta-valkoiselta. Ihmisen elämä on
ristiriitaista ilman ristiä. Elämme ajassa, jossa ihmiset haluavat esitellä kaikki vaivansa
ja vaiheensa. Loukkaannumme helposti, pahoitamme
mielemme ja uhriudumme.
Vertailemme ja epäilemme
toistemme taakkoja. Tämän
ajan ihmisen uskontunnustukseen kuuluu kolme sanaa
”Minä, vain minä.” Haluamme
esitellä ja näyttää millainen
risti meillä on, vaikka sitä ei
ole tarkoitettu esiteltäväksi,
vaan kannettavaksi.
Vuosia sitten olin pitkäperjantaina Jerusalemin Via
Dolorosan väenpaljoudessa,
missä yksi tilanne pysähdytti.
Keski-ikäinen nainen konttasi
Via Dolorosan katua välillä
suudellen maata piikkikruunu päässä. Televisio-kamerat
kuvasivat näytöstä ja nainen
jatkoi matkaansa. Ajattelin
silloin, että hänen takanaan
kulkee toinen, joka sanoo
tuolle naiselle ja kaikille meille, jotka haluamme esitellä
ristiämme muille ”minä olen
kulkenut jo tämän tien…” Simon Kyreneläinen pakotettiin
kantamaan osan matkasta
ristiä. Sinua ei enää pakoteta kantamaan Jeesuksen ristiä. Me saamme kantaa vain
omaa ristiämme.

Risti maistuu pahalta,
pelastus hyvältä
Jos ristinkantaminen on raskasta, haluammeko sitä aina
esitellä muille? Risti maistuu
pahalta ja se tuntuu suussa.
Matkalla Golgatalle Jeesukselle tarjottiin viisi eri kertaa
viiniä, johon oli sekoitettu sappea. Ensiksi matkalla Golgatalle, sitten ristillä, sotilaiden
syödessä, yhdeksännellä hetkellä ja lopuksi hän itse pyysi.
Yleensä kuolemaan tuomitulle
annettiin viiniä lievittämään
tuskaa. Siihen lisätty sappi teki
juoman mahdottomaksi juoda.
Jeesus pyysi ristillä lievennystä tuskaansa, johon hänelle
ei vastattu. Ristin kantaminen
tarkoittaa, että aina meille ei
vastata. Risti maistuu pahalle.
Risti on kuitenkin lopulta lahja arvottomalle. Kristus on
taivaasta tullut elämän lahja,
joka laskeutui alas ihmisen ristiriitaan. Hän tuli nostamaan
kaatuneet, rohkaisemaan masentuneita ja ruokkimaan nälkäiset. Kristus on meille annettu leipä. ”Jumalan leipä on se,
joka tulee taivaasta ja antaa
maailmalle elämän.” Joh.6:33
Se on ollut suurin ihme ja lahja. ”Katso ihmettä suurinta
maan: Jeesus maailman autuudeksi on tuonut ristillä kuolemassaan…” (Siionin kannel)
Pelastus menetettiin paratiisissa syömällä kielletystä
puusta. Pelastus saadaan syömällä elämän leipää ja Kristuksen ruumis ehtoollisella.
Sinun puolestasi annettu ja
vuodatettu. Pelastus maistuu
suussa hyvältä leivän ja viinin
kanssa. ”Ne maistuvat hunajaa makeammalta.” Ps119:103
Viini lämmittää sisuksia. Taivaassa syödään iankaikkisesti
elämän puusta, jonka ”lehdistä kansat saavat terveyden.”
Ilm.22:2 Risti on elämän puun
makuinen.

Risti yhdistää eri ristiriitaiset
kantajat
Jerusalemin Pyhän haudan kirkossa on
perimätiedon mukaan ristin ja ylösnousemuksen paikka. Kirkkoa ylläpitää ainakin
seitsemän erillistä kirkkokuntaa, joiden keskinäiset välit eivät ole parhaat mahdolliset.
Silloin tällöin historian aikana Pyhän haudan huonoissa suhteissa oleville kirkkojen
jäsenille kiusaukset käyvät ylivoimaiseksi ja
yhteys ei toimi. Kirkossa on lyöty toista kristittyä rukoussuitsukepallolla päähän, eräs
munkki löi harjalla toista kristittyä ja kerran
erään kappelin siivouksesta tuli niin kova
riita, että pyydettiin muslimi siivoamaan.
Missä nämä kristityt ovat? Ristin juurella.
Mikä on silloin tärkeää, kun kiusaukset käyvät ylivoimaisiksi, lankeemukset näkyvät,
tekee mieli huitoa muita kristittyjä ja astua muiden varpaille ja alueelle? Silloin on
tärkeää laulaa Erkki Lemisen laulua ”Ristin
luona kiusatulla, vaivatulla paras paikka on.
Siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin
tähden ristin luota pois.” Saamme kaikissa
tilanteissa sanoa Psalmin sanoin ”Jumala
sinä tunnet erehdykseni, rikkomukseni eivät pysy sinulta salassa…” Ps. 69:6
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Kuvat: Riikonen

Synnin takia olemme tulleet
tietoiseksi synnistä ja tunnemme häpeää ja tuskaa. Meidät
on nähty heikkoina ja haavoittuneina. Olemme tulleet nöyryytetyiksi. Risti antaa voimaa
katsoa tätä kaikkea. Ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tulee
kirkastamaan meille Jumalan
armon. Suomalaisessa messussa lauletaan ”Jokainen muisto
kunniaton pois kirjoista taivahan
pyyhitty on, kun kaikki synnit on
anteeksi annettu Jeesuksen ristin tähden.”
Tuo kaikki kantamukset
ristin juurelle
Muistan lapsuudesta yhden kokemuksen seurakunnan leiriltä.
Se jäi pienen pojan mieleen,
eikä ole poistunut. Meille leiriläisille annettiin ohje iltaa varten.
Jokaisen piti ottaa mukaan yksi
kivi. Tietysti me lapset otimme
mukaan erikokoisia kiviä, mutta
emme tienneet mihin niitä käytettiin. Leirin kokoontumispaikan eteen oli tuotu iso risti.
Jossakin vaiheessa hämärtyvää ja pimenevää iltaa meidän
kaikkien piti tuoda se kivi ristin
juurelle. Sen jälkeen siinä ristin
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juurella oli iso kasa kiviä. Erikokoisia kiviä. Kun meitä leiriläisiä
oli kymmeniä jopa yli sata, se
kivikasa ristin juurella oli erittäin
puhutteleva. Sitten sen päälle
sanaakaan sanomatta kaadettiin
punaista väriä tai maalia, niin
että se kivikasa peittyi punaisella – veren näköiseksi.
Tätä en ole unohtanut.
Mitä se opettaa meille?
Teuvo V. Riikonen
Mikkeliläinen kirjailija ja
Parikanniemisäätiön
toiminnanjohtaja

Olen tehnyt koronakuukausina pitkiä ajatusmatkoja. Olen tavannut
vanhoja tuttuja, joista monet ovat
jo kuolleet. Lapsuuteni vuosissa
olen vieraillut ja hämmästynyt,
kuinka terävinä jotkut muistot piirtyvät mieleen. Universumin syntyhetkissä asti olen käynyt. Se matka oli huima, mutta periltä ei jää
paljon kerrottavaa, ellei ole Raamattua ja sen luomiskertomuksia.
Ajatusmatkojeni ja kirjani päätarkoitus oli kysymys, mitä tarkoittaa
se, että Jumala on. Mistä sen tietää? Kysyn kristittynä. En siis kysy,
onko Jumalaa, vaan miten hänen
vaikutuksensa tuntuu ja miten hänen jälkensä näkyvät.
Erityisen kiinnostava on kaiken
alku, se mistä kertoo Raamatun
alku: ”Alussa Jumala loi taivaan ja
maan.” Näihin kuuteen alkusanaan
on ladattu Jumalan voima ja valta
ja kristinuskon totuusarvo. Jumala,
joka tulisi mukaan maailmankaikkeuden prosessin jo alettua, ei olisi
Kaikkivaltias.
Jorma Laulaja, Jumala on.
Essee perimmäisestä olemisesta.
Väyläkirjat 2022.

Lähdin aluksi ottamaan selvää,
mitä nykyinen kosmologia eli maailmankaikkeuden syntyä ja varhaiskehitystä koskeva tiede on saanut
selville. Onko kosmologian huiman
kehityksen mukana löydetty sellaista, mikä heikentää kristillisen
luomisuskon luotettavuutta? Vai
ovatko uudet luonnontieteiden tulokset kenties vahvistaneet uskoa
kaiken Luojaan ja ylläpitäjään?
Nykykosmologian
standardimallin mukaan universumilla oli alku.
Fyysikot ovat ainakin teoreettisesti
kyenneet etenemään vajaan sekunnin päähän kaiken alkamisesta. Se on huima saavutus, mutta
siihen matka pysähtyy. Edessä on
vaihe, jossa nykyisiä luonnonlakeja
ei vielä ole, ei edes aikaa nykyisessä mielessä.
Maailmankaikkeuden
taustasäteilystä ja sen punasiirtymästä
on voitu päätellä, että maailmankaikkeus laajenee ja että taustasäteily muodostaa havaittavan
maailmankaikkeuden ulkoseinän.
Aivan alussa tapahtuneen kosmisen inflaatioräjähdyksen voimasta
maailmankaikkeus laajeni kuitenkin räpäystä pienemmässä ajassa
käsittämättömän suureksi. Puhutaan toisaalta koko maailmankaikkeudesta. Toisaalta havaittava
maailmankaikkeus on koko kaikkeudesta vain kuin rannan hiekkajyvä verrattuna maapalloon (Brian
Greene). Mutta kukaan ei tiedä.

Toinen räjähdys, niin sanottu ”suuri pamaus” (Big Bang) seurasi heti
perään. Syntyivät luonnonlait,
hiukkaset ja alkuaineet. Syntyivät
tähdet planeettoineen ja planeetat
kuineen, galaksit ja galaksijoukot
sanattomaksi tekevänä, miljardien
vuosien kehityskulkuna.
Mutta alusta, puhumattakaan alun
”takana” olevista asioista, on vain
hataria otaksumia ja valistunutta
arvailua. Se, joka sanoo tietävänsä, ettei Jumalaa ole tai että kaikki
syntyi ja syttyi itsestään, ei ole tietoa, vaan sellaista uskoa.
Edessämme on siten vähintään
kaksi uskoa: Toinen on kristillinen
luomisusko. Toinen on esimerkiksi
se, että maailmankaikkeus syttyi
”itsestään”. Tähän liittyy usein materialismi, jonka mukaan aineellisen maailman ulkopuolella ei ole
mitään. Kristillisen luomisuskon
mukaan Jumala loi alussa taivaan
ja maan - näkyvän ja näkymättömän luomakunnan. Hän loi tyhjästä, ja hän loi Sanallaan. Kristitty voi
myös tänä aikana katsoa luottavaisesti taivaalle ja tieteiden suuntaan
ja sanoa: ”Minä uskon Jumalaan,
kaikkivaltiaaseen taivaan ja maan
Luojaan.” Mutta saako kristitty tähän uskontunnustukseensa lisäksi
muutakin tukea?
Tieteellisen tutkimuksen rinnalla
luomakunnassa on paljon muutakin Jumalan informaatiota. Jumala
”asuu valossa, jota ei voi lähestyä.

Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä.” 1. Tim. 6:16
Jumalan vaikutukset kuitenkin tuntuvat, ja hänen ”jälkensä” näkyvät
ilman kaukoputkia - ja silmälasejakin.
Jumalan voima
Kristillisen luomisuskon mukaan
Jumala tarkoittaa rajoittamatonta
voimaa, äärettömiä mahdollisuuksia ja taukoamatonta aktiivisuutta. Jos hämmästelemme toisaalta
universumin käsittämättömiä mittasuhteita - kukaties muita maailmankaikkeuksiakin - ja toisaalta
mikroskooppimaailman käsittämätöntä pienuutta, monin verroin suurempaa on Jumalan luomisvoima.
Sen vähäinenkin tajuaminen saa
aikaan Jobin reaktion: Jumala kysyi myrskyn keskellä: ”Missä sinä
olit silloin kun minä laskin maan
perustukset?” Job 38:4
Job vastasi: ”Olen liian vähäinen.
… Minä panen käden suulleni ja
vaikenen.” Job 40:4
Jumalan luomiselle on tunnusomaista kaksi ainutlaatuista ominaisuutta. Ensiksikin Jumalan luomistyötä ei kukaan muu kykene
aikaansaamaan. Jos kehitetään
vaikkapa uusia kasvilajikkeita ja
jalostetaan uusia eläinlajeja, kaikki
tapahtuu Jumalan jatkuvan luomisen valmiilla perustalla. Toinen
ainutlaatuisuus on se, että minkä
Jumala sytyttää ja synnyttää, sitä
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jääty. Monet erilaiset uskonnot ja
ideologiat eivät ole kaunis todistus
ihmisestä, mutta yhdestä näkökulmasta ne ovat epäsuora todistus
Jumalan jatkuvan luomisen voimasta.

Kuva: Erkki Yli-Krekola

ei kukaan ihminen voi sammuttaa
eikä lopettaa. Esimerkiksi kun Kristus perusti kristillisen kirkon Pietarin varaan, ”tuonelan portitkaan
eivät sitä voita.” Matt. 16:18

Samaan tapaan Jumala luo sydämeemme vaatimuksen rakastaa
lähimmäistä. Olemme syntymästämme asti ja luonnostaan moraalisia: kannatamme, vastustamme,
hyväksymme ja paheksumme.
Nykyisin korostetaan, että oikea ja
väärä ymmärretään eri tavalla eri
kansojen, kulttuurien ja jopa eri
ammattien piirissä. Tämä on kuitenkin pintaväreilyä. Perusteiltaan
katsomme ihmisinä ja ihmiskuntana eettisesti samaan suuntaan.
Kymmenen käskyä, rakkauden
kaksoiskäsky (rakasta Jumalaa yli
kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin
itseäsi) ja kultainen sääntö (kaikki, mitä tahdotte ihmisten tekevän
teille, tehkää se heille) ymmärretään kaikkialla maailmassa. Muuten ei olisi mahdollista pitää esillä
esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien
julistusta eikä kehittää kansainvälistä oikeutta tai globaalin kaupan
sääntöjä.

Jumalan luomistyö ei rajoittunut
vain alkuluomiseen. Hän luo jatkuvasti ja kannattelee luomakuntansa elämää hetkestä hetkeen. Jos
Jumala vetäisi kätensä pois, luotu
olento ei kestäisi hetkeäkään. Jatkuvaa luomista ovat ihmisen kehitys, jota Luoja ohjaa (teistinen
evolutionismi), ihmisen tietoisuus
ja hänen Jumala-tietoisuutensa.
Kasvi- ja eläinlajien sekä ihmisen
kehitys ovat yhdessä Jumalan jatkuvan luomisen ja Raamatun luomiskertomusten kanssa saman
luomisprosessin kuvausta.

Jumalan voimatyötä oli Kristuksen
lähettäminen ihmiseksi – itse Jumala tuli Kristuksessa keskellemme ja antoi hänessä pelastuksen
lahjan. Toiselta puolelta katsottuna ”Jumalan Poika tuli maailmaan,
että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen
teot.” 1. Joh. 3:8

Jatkuvan luomisen piiriin kuuluvat
myös ihmisen tajuama Jumalan
kutsu ja vaatimus: usko Jumalaan ja rakasta lähimmäistä. Uskon
vaatimukseen ihminen on tähän
mennessä vastannut noin 100 000
uskonnolla ja ideologialla, joista
useimmat ovat jo kuolleet. Kristittyinä vastaamme tunnustamalla
uskovamme Isään ja Poikaan ja
Pyhään Henkeen. Meidän Vapahtajamme on Jeesus Kristus. Mutta
aikojen mittaan on vastattu myös
synnin maailman vääristyneellä
tavalla – mutta vastaamatta jatkuvan luomisen vaatimukseen ei ole

Jumalan voima oli läsnä silloin, kun
Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen
Kirkastusvuorella, kun hän paransi
sairaita ja herätti kuolleista. Jumalan voimaa oli se, että Isä herätti
Poikansa kuolleista kolmantena
päivänä. Samalla voimalla Herra
ilmestyi ylösnousseena valituille
todistajille, antoi Pietarille uuden
rohkeuden todistaa Jeesuksen
ylösnousemuksesta ja vaikutti
Sauluksen kääntymisen Paavaliksi Damaskokseen johtavalla tiellä.
Voima oli sama, jolla Jumala sai
aikaan luomisen valon: ”Tulkoon
valo! Ja valo tuli.” 1. Moos 1:3
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Pyhän Hengen voima on samaa jumalallista perua ja vaikuttaa kristillisessä kirkossa. Pyhä Henki auttaa
ymmärtämään Jumalan erityistä
ilmoitusta: Kristusta ja Raamattua. Hän sai vuonna 48 jKr. apostolien kokouksessa aikaan yhden
tärkeimmistä päätöksistä: pakanoilta vaadittiin vain minimimäärä
juutalaisen lain käskyistä. Tämän
ansiosta kristinusko laajeni juutalaisuuden ulkopuolelle ja kasvoi
maailmanlaajaksi kristilliseksi kirkoksi. Pyhä Henki vaikuttaa kastettavassa lapsessa oman uskon, joka
annetaan vanhempien, kummien
ja seurakunnan vaalittavaksi. Hän
tekee leivästä ja viinistä Kristuksen
ruumiin ja veren ja lahjoittaa syntien anteeksiantamisen.
Käsittelen kirjassani yli 30 asiaa,
joiden välityksellä piirtyy kuva,
että Jumala on ja että hän vaikuttaa maailmassa ja keskellämme.
Kun katsot kastepisaraan vihreällä lehdellä, näet ihmeen, jota ei
voi aikaansaada kukaan muu kuin
maan ja taivaan Luoja. Olemmeko
kristittyinäkin tottuneet pitämään
itsestäänselvyyksinä asioita, jotka
ovat Jumalan jatkuvan luomisen
lahjoja?
Jumala vaikuttaa taukoamatta luomassaan maailmassa. Tämä on
sanottava, sillä epävarmuus Jumalasta on levinnyt laajalle. Kirjoittamisen mittaan hämmästyin
Jumalan voiman ja vallan äärettömyyttä, vaikka saatoin kirjoittaa
aiheestani vasta pienen alun. Yhteen koottuna Jumalan oleminen
alkoi lähetä psalmia 139: ”Vaikka
nousisin lentoon aamuruskon siivin
tai muuttaisin merten taa, sielläkin
sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi.” Ps. 139:9-10
Tervetuloa lukumatkalle.
Jorma Laulaja

Jumala on
-seurakuntaillat
ja kirkkopyhät

VANHASSA
VARA PAREMPI

Ti 19.4. Kurikka, klo 19 Seurakuntailta
seurakuntakeskuksessa: Jumala on – mistä sen tietää?
Emerituspiispa Jorma Laulajan esitelmä pohjautuu hänen uusimpaan
kirjaansa, Jumala on. Illassa lisäksi
mukana kirkkoherra Heikki Sariola,
Satu Kivisaari ja kanttori Miia Latva-Nikkola. Ennen tilaisuuden alkua kahvitarjoilu.

Kristitty ja Vanha testamentti

Su 24.4. Alajärvi, klo 10 Elyn
kirkkopyhä, messu kirkossa, saarna
Pekka Kiviranta, liturgina Ann-Mari
Häggman-Niemi. Seurakuntatalolla
kahvitarjoilu ja Jumala on -päiväjuhla, emerituspiispa Jorma Laulaja, Häggman-Niemi, Satu Kivisaari,
Raavaat miehet -lauluryhmä.
To 28.4. Alavus, klo 19 Seurakuntailta kirkossa: Jumala on – mistä
sen tietää? Emerituspiispa Jorma
Laulaja, srkn pappi ja kanttori,
Satu Kivisaari. Kahvitarjoilu ennen
tilaisuuden alkua. Striimi.
Su 1.5. Nurmo, klo 10 Elyn kirkkopyhä, messu kirkossa, saarna
Marketta Veikkola, liturgina Tapio
Hirvilammi, kanttorina Päivi Kankainen-Martikainen. Kirkkokahvit ja
Jumala on –päiväjuhla seurakuntatalolla, emerituspiispa Jorma Laulaja, Ulla Latomäki, Veikkola, Hirvilammi ja Kankainen-Martikainen.
Tilaisuuksien lopussa mahdollisuus
tutustua ja ostaa Laulajan uusinta
kirjaa.

Pastori, teologian tohtori Harri Kuhalampi laati neljän luentokerran
kokonaisuuden kristityn suhteesta
Vanhaan testamenttiin. Evankelinen
lähetysyhdistys - ELY:n pappina hän
toteutti tätä luentosarjaa yhdessä
seurakuntien ja ELYn työntekijöiden
ja vapaaehtoisten kanssa.
Tuon luentosarjan pohjalta syntyi
tämä kirjanen, jota voi käyttää tukena
luennoilla, virikekirjana raamattupiirissä tai opiskella teemaa itsenäisesti.
Lukiessa kannattaa ehdottomasti lukea myös ajatuksella tekstissä mainitut Raamatun kohdat.
Vanhassa testamentissa on todella
”vara parempi”, koska muuta perustaa ei ole, jonka varaan Uuden testamentin (UT) sanoma olisi voinut
rakentua.
Kirjasen (28 s) hinta 5 €/kpl
+ postikulut
Tilaukset ja tiedustelut
ELYn toimistolta:
ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416
ELY ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula
tai tilaisuuksissa työntekijöiltä.
Tuotto Elyn työn tukemiseen.

Taustakuva: Carolyn V | Unsplash

To 21.4. Lapua, klo 18 Seurakuntailta seurakuntatalolla: Jumala on
– mistä sen tietää? Emerituspiispa
Jorma Laulaja, vt. kirkkoherra Teijo
Peltola, Ulla Latomäki, Satu Kivisaari ja kanttori. Ennen tilaisuuden
alkua kahvitarjoilu.

Harri Kuhalampi
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”Kasteeni kallis”

Mitä evankelisuus
sinulle merkitsee?

Kurikassa, kotiseurakunnassani,
evankelisuus oli valtaliike. Lapsena en erottanut seurakunnan
ja evankelisuuden välisiä rajoja;
luulen, ettei niitä tiedostanut
moni aikuinenkaan. Äitini mielipappi oli Eeli J. Hakala, joka
Evankeliumiyhdistyksen matkapappina kävi usein Kurikassa ja
josta myöhemmin tuli myös Kurikan kirkkoherra. Äidin vierellä
istuin, paitsi jumalanpalveluksissa, pitkänperjantain ristinjuhlissa ja tätini Rauha Niemen kodissa evankeliumijuhlissa.

Seija Ollila, Kauhajoki

Jouduin miettimään, muistanko
mitään tuon ajan saarnoista tai
puheista. Mieleeni nousee vain
yksi Siionin Kanteleen säe, jota
useat puhujat toistelivat. Säe on
nykyisen Siionin Kanteleen laulussa 306: ”Jeesuksen kuolema,
kasteeni kallis, niissä on syntinen taivaaseen valmis.” – Kallisarvoinen säe, jonka varassa
voisi kuolla.
Säkeen takana oli vakavan hengellisyyden ilmapiiri, joka vaikutti minuun. Lapsuuden kokemuksien perusteella en osaisi
nimittää evankelisuutta iloiseksi, niin kuin myöhemmin kuulin
luonnehdittavan. Vakavuudella
oli kuitenkin pitkä kantovoima:
Jumala, Jumalan sana ja armo
olivat vakavia asioita. Kristityn
erehdyksillä ja elämän kummallisilla käänteillä sai vapaasti
nauraa, mutta Jumalaa ei tullut
ottaa kevyesti. Armo on minulle
lapsuuden ristinjuhlista lähtien
ollut vakava kysymys. Ja hyvä
niin.
Muistan ikääntyneen Fredrik
Gabriel Hedbergin sanoneen,
että nuorena hänellä oli ollut
rikkaita hengellisiä kokemuksia.
Vanhemmiten hänen oli täytynyt vain luottaa Sanan lupauk-

siin, tuntui miltä tuntui. Jumalan
sanan sekä kasteen ja ehtoollisen sakramenttien korvaamaton
arvo välittyi lapsuuteni evankelisuudesta; Jumala-uskon keskukseksi ne jäivät lopuksi iäksi.
Myöhemmin kouluiässä evankelisuus ei tarjonnut luontevaa
liittymismahdollisuutta; herätysliike toimi vanhempien ihmisten
maailmassa. Olivat kuitenkin
seurakunnan poikaleirit ja poikakuoro.
Seurakuntapappina
äitini rakentama tausta vaikutti
kirkon muidenkin herätysliikkeiden – pienen kuulostelun jälkeen myös kansanlähetyksen arvostamiseen. Toinen seuraus
oli käsitykseni Raamatusta, jota
sanotaan pelastushistorialliseksi raamattunäkemykseksi. Olen
huomannut senkin, että hakeutumisellani niin sanottuun klassiseen kristinuskoon on lopulta
lapsuuteni evankelisuuden tausta.
Nuorena pappina koin evankelisuuden vahvojen matriarkkojen
merkityksen. Oli toki miehiäkin,
mutta evankeliset naiset, kuten
Aini Latvala Laihialla, valmistelivat ja hoitivat toiminnan käytännön alusta loppuun. Pappi sai
mennä valmiille. Evankeliumiyhdistyksen piirisihteerin Martti Kytömäen kanssa kiersin – silloin
kun oli mahdollisuus - kymmenillä evankelisten naisten järjestämillä evankeliumijuhlilla.

Evankelisuus merkitsee minulle kasvualustaa, perustaa, elinikäistä luottamuksen
harjoittelua ja vapautta, mihin Kristus meidät vapautti.
Jo äitini kohdussa sain ensi kosketuksen
Siionin Kanteleen lauluihin. Äitini hyräili
ja lauleli paljon. Hoitavat laulut toimivat
hänelle niin ilon ja kiitollisuuden kuin huolienkin luontevana tulkkina. Sylivauvasta
saakka Kanteleen laulut ovat kuuluneet
luonnollisena osana elämääni. Opittuani
puhumaan lauloin itsekin Kannelta vinhasti
keinuvan ”soutulavittan” tahdittamana.
Opiskelu 1960-luvun puolivälissä Kauhajoen Evankelisessa Opistossa oli jatkoa
kodissa ja kotikylällä koetulle evankelisuudelle. Useimmat opiskelijat tulivat tuohon
aikaan evankelisista kodeista. Opistosta
käytettiinkin nimeä Koto.
Muutettuani puolisoni kanssa nuorina aikuisina työn perässä Etelä-Suomeen äitini
huolehti hengellisestä evästyksestäni tilaamalla aluksi Nuorison Ystävä- ja myöhemmin Sanansaattaja -lehtiä. Tietenkin rukoili
paljon puolestamme myös.
Sylissä puolivuotias
tyttärentytär Sofia.

Vuosien mittaan olen ymmärtänyt, että lapsuuteni ja nuoren papin yksinkertaiset, mutta
aidot herätysliikekokemukseni
ovat enemmän kuin muistoja.
Niissä on siunauksen kantovoimaa.
Jorma Laulaja
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Palasimme 1980-luvun alussa
Kauhajoelle Opiston naapurustoon Turjankylään. Täällä elimme vireästi toimivan evankelisen
kyläyhteisön parissa siihen lämpimästi vastaanotettuina. Perhepiirinomaisen kylän hengellisen
toiminnan keskuksena oli itseoikeutetusti Opisto. Pian minut
kutsuttiin osaston luottamustoimiinkin.
Elyn piiriin solahdin evankelisten
ystävieni ja naapureitteni mukana. Siellä oli alusta alkaen lämmin
ja kotoinen olo. Tulin hyväksytyksi
ehdoitta, kuten jokainen muukin.
Ensimmäinen käytännön työni
oli osallistua Kauhajoella järjestettyjen kesäjuhlien talkoisiin.
Aloimme kokoontua kerran kuukaudessa laulamaan Siionin
kannelta. Lauluseurat ovat jatkuneet tähän päivään saakka.
Sovin seurapäivät seurakunnan
kanssa ja pyydän seurapuhujat
ym. Yhdessä Ely-ystävien kanssa
huolehdimme tarjoilut. Meillä on
pieni vastuuryhmä tätä toimintaa
pyörittämässä. Olen myös toiminut Pohjanmaan tiimin jäsenenä, Kauhajoen vastuuryhmän
edustajana sen perustamisesta
alkaen.
Kerro Elyn toiminnasta,
miksi kannattaa olla jäsen?
Elyn jäsenmaksu on edullinen,
saat kuudesti vuodessa ilmestyvän laadukkaan ja monipuolisen
jäsenlehden. Ely tarjoaa kaiken
ikäisille toimintaa: Hyvässä seurassa -iltoja, kirkkopyhiä, Laulaen pääsiäiseen -tilaisuuksia,
isovanhempien ja lastenlasten
leiripäiviä, naistenpäiviä miestyötäkään unohtamatta sekä Siionin
Kanteleen lauluseuroja, totta kai.
Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan!
Mihin haluaisit haastaa
lukijoita?
Elyssä sinulla on tilaa käyttää
Luojan suomia lahjojasi monipuolisesti. Antaessaan omastaan
saa itse. Emme ole suljettu kupla, vaan vapaa, avoin järjestö,
jonka motto on Armoa ja iloa
ihmisille.

Ely eli Evankelinen lähetysyhdistys on
paluuta lapsuuteni evankelisuuteen.
Toiminta on raikasta ja hyvin mitoitettua
tähän aikaan. Toimintaa riittää lapsille,
nuorille ja myös vanhemmille ihmisille.
Mielelläni olen aina lähtenyt Elyn tilaisuuksiin saarnaamaan ja ilokseni huomannut, kuinka hyvin seurakunta on
aina minut vastaanottanut. Olen ollut
mukana ELYssä sen perustamisesta asti,
aina, kun olen muista virkatehtävistäni
voinut lähteä. Tunnen vieläkin sen, kuinka korvissani soi Siionin Kannel -messujen laulut, joita virkavuosieni aikoina
oli useita Kortesjärven ja Ylistaron kirkoissa, säännöllisesti joka vuosi järjestettynä Elyn kirkkopyhien aikoina. Myös
seurakunnan väki oli ahkerasti mukana
kirkossa ja seurakuntatalossa järjestämässä päiväjuhlia.

Kappalainen
Marketta Veikkola, Lapua
Evankelisuus merkitsee minulle paljon. Olen syntynyt Kortesjärvellä, joka
oli lapsuus- ja nuoruusvuosieni aikana
vahvaa evankelista seutua. Ja on vieläkin. Siellä vaikutti opettaja Miettinen
ja myös kirkkoherra Saunio. Mummoni oli evankelinen ja ahkera tutkimaan
Raamatun sanaa. Hän rukoili eläessään
paljon lastensa perheiden puolesta. Isäni vanhemmilla oli suuri perhe, joten
rukoiltavaa riitti sotavuosien aikana. Itsekin olen mummoni rukousten lapsi.
Kotikylässäni pyhäkoulunopettajani oli
lestadiolainen, joten niistä opetuksista
on myös jotain jäänyt pysyvästi mieleeni: se hyvyyden voima, mitä hän lapsille antoi. Pyhäkoulua kävin rippikouluun
saakka ja 20 vuoden iässä aloitin myös
itse pyhäkoulunopettajan työn täällä Lapualla.
Evankelisuus on kuitenkin ollut koko ajan
se kantava voimavara, jonka turvin olen
elämääni saanut jatkaa. Koen evankelisuuden hyvin vahvana ja sydäntä lähellä olevana armonevankeliumina. Se
loistaa arjen keskellä hyvyyden voimana
Jumalan antaman sanan kautta. Ja tuo
rikkautta ja raikkautta elämään iloisen
ja varman julistuksen kautta, joka perustuu Raamatun sanaan. Myös Siionin
Kanteleen laulu Varmana laulaa Herrasta
saan, on yksi mieli lauluistani, jossa ilo
Herrasta saa ylistyksen ja hyvän mielen
pilvisinäkin päivinä.

Elyn toiminnassa olen tällä hetkellä mukana Lapuan tiimissä ja Etelä-Pohjanmaan vastuuryhmässä. Käyn myöskin
monissa kirkoissa vuoden aikana eri
seuratilaisuuksissa ja jumalanpalveluksien saarnanpitäjänä.
Elysanomat on hyvä lehti, koska siitä
löytyy jokaisesta lehdestä jotain kosketuspintaa lehden lukijaa ajatellen. Se on
tuonut korona-aikanakin oman valonpilkahduksen jokaisen jäsenen kotiin.
Lehdestä löytyy tietoa myös yhteisistä
kokoontumisista ja näin saamme aina
varautua tuleviin tilaisuuksiin. Lehdessä
saisi kyllä olla enemmänkin näkyvyyttä
niistä tilaisuuksista, missä seurakunta
on koolla. Ja niistä ihmisistä, jotka toimivat hiljaisesti eri tilaisuuksien järjestämisen eteen antaen oman panoksensa Jumalan valtakunnan työhön. Sillä
tiedän, että monet ELY-sukan kutojat
esimerkiksi ovat näitä hiljaisesti toimivia
jäseniä. Se on arvokasta lähetystyötä,
jota Elyn toiminta kokonaisuudessaan
on. Tärkeää on Jumalan sanan äärellä
olo, Siionin Kanteleen laulut ja se, mitä
jokainen ihminen voi sydämessään tuntea, kun olemme yhdessä koolla Jeesuksen seurassa. Ilo Jeesuksen pelastussuunnitelmasta toteutuu, siitä kertoo
pääsiäisen sanoma. Sillä jokainen, joka
uskoo, saa olla varma, että Jumala pitää
omistaan huolen elämässä ja myös silloin, kun elämä täällä ajassa päättyy ja
siirrymme iankaikkiseen elämään.
Toivotan sinulle hyvää pääsiäisen aikaa
ja armorikasta matkaa Jeesuksen seurassa.

Täytettävä jäsenhakemus seuraavalla aukeamalla
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Mitä on olla evankelinen?
Mitä evankeliumi merkitsee?
Tellervo Kuusiranta, Lavia
Pienestä pitäen olen kasvanut
evankelisuuteen. Vuosittain Laviassa vietettiin evankelista sunnuntaita, kun toiminnanjohtaja
rovasti Toivo Rapeli saarnasi kirkossa. Juhla jatkui rukoushuoneella. Nuorena olin mukana tarjoiluissa ja myöhemmin myös puhujana.
Siionin Kannel riemullisine säveleineen tuli läheiseksi. Iloinen armon
täyttämä evankeliumi toi rauhan
sydämeen. Olen Jumalan lapsi,
joka saa kulkea kohti taivaan kotia.
Opiskeluaikana Helsingissä olin
mukana Evankelisen Ylioppilasliiton toiminnassa. Osallistuin myös
lähetyspiiriin, jonka johtajana oli
rouva Saimi Rapeli. Joka viikko Japanin lähetys oli esillä, muita kenttiähän ei silloin ollut.

Kuva: Timo Keski-Antila

Työelämästäni yli 20 vuotta olin
Helsingin evankelisessa opistossa.
Opiskelijoidenkin kanssa mietimme, mitä evankelisuus oli. Aamuisin oli kirkossa hartaus ja Siionin
Kannelta laulettiin. Tärkeätä oli,
että opiskelijat saisivat elämäänsä
pohjaa Jumalan sanasta ja rukouksesta ja myös se, että he voisivat
oppia elämään iloisina Jumalan
lapsina.
Elämääni sisältyi myös yli 11 vuoden jakso lähetystyössä Japanissa.
Opistosta lähtöni jälkeen Japaniin
mentyäni olin kuin tyhjän päällä,
kielitaidottomana. Olin kuin pieni
lapsi, joka ei osaa puhua eikä ymmärrä toisten puhetta. En tiennyt,
miten tulen selviytymään. Olipa
mahdollisuus täydelliseen epäonnistumiseenkin. Ei ollut muuta
turvaa kuin Kristus ja turvautuminen häneen. Jotkut japanilaiset
sanoivat minulle, että jo se, että
olen siellä, puhuttelee heitä. Olin
pienellä paikalla, ainoa turva oli
elää Kristukseen luottaen, päivä
kerrallaan.
Minulle evankelisessa mielessä keskeistä on evankeliumi Jumalan luomistyöstä, Kristuksen sovituksesta
ja uskonelämästä Pyhän Hengen
voimassa. Päivittäin saan ihmetellä
Jumalan rakkautta minua kohtaan.
Se on sitä ansaitsematonta armoa,
lahjaa. Tätä halusin japanilaisillekin korostaa. Pelastus on pelkkää
armoa ja Jumalan lahjaa. Emme
voi antaa mitään vastalahjaa emmekä voi maksaa siitä mitään.
Lahjan saa ottaa vastaan iloisin
sydämin. On olemassa Jumalan
anteeksiantamus meidän synneistämme. Se on osa tuota valtavaa
armoa. Vaikka synti on suuri, armo
on vielä valtavampi. Jumalan armo
on päivittäin uusi. Sen saa omistaa. Se pitää meidät hengissä.

Japanissa korostuneesti tuli esiin
kristityksi tuleminen. Siihen liittyi keskeisesti kaste seurakunnan
yhteisessä jumalanpalveluksessa.
Monesti kristityt muistelivat elämäänsä, jossa kaste tuli käännekohdaksi elämässä. Kasteessa Jumala ottaa ihmisen lapsekseen ja
taivaan kansalaiseksi. Kaste liittää
Kristukseen, hänen kuolemaansa
ja ylösnousemukseensa. Siksi kaste on suuri ilon juhla. ”Kristuksen
kuolo ja kasteeni kallis, niissä mä
kurja oon taivaaseen valmis.” Näin
laulettiin Siionin Kanteleessa. Mekin saamme muistaa omaa kastettamme ja muistaa omalla kohdallamme Jumalan armoa meitä
kohtaan. Saamme iloita Jumalan
lapseudesta.
Jumala puhuu myös ehtoollisessa.
Siinä saamme henkilökohtaisesti
kohdata itse Vapahtajan, joka on
antanut itsensä meidän edestämme. Hän on kuollut, että me saamme elää. Näin saamme olla Kristuksen todistajina arjen keskellä.
Kristittynä eläminen on mielestäni sitä, että saan olla reilusti oma
itseni. Saan olla Jumalan luoma
ja Kristuksen lunastama ihminen.
Elämän arvot arjessa nousevat tästä. Myös yhdessä eläminen, toisen
ihmisen kunnioittaminen erilaisena
on tärkeätä. Virheitä tekevänä ja
syntisenä ihmisenä näen oleelliseksi asiaksi elämisen armon varassa.
Jumala on ensin, hän toimii, minä
saan iloiten ottaa vastaan hänen
lahjansa ja jäädä kaikessa Kristuksen varaan. Jumalan lapsena saan
olla matkalla taivaan kotiin.
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Kymenlaakson maakuntajohtaja
Jaakko Mikkola, Porvoo
Mieleeni tulee paljon muistoja: lapsuuden
Hämeenlinnan evankeliumijuhlia, Vanajaveden rantoja, koivuja, kesää… Sitten
myöhemmin muistan opiskeluaikoja Helsingin EYL:ssä Malminkadulla, serkkuja,
muitakin evankeliumijuhlia… Muistoihin
sisältyy paljon aiemmilta sukupolvilta
omaksuttuja perinteitä. Olen molemmilta
puolilta pappissukua, ja siksi evankelinen
perinne tuli minulle jo varhain tutuksi.
Lapsen usko on säilynyt.
En kuitenkaan ole halunnut pitää evankelisuutta pelkkänä perinneliikkeenä. Opiskeluaikoina tunsin ns. armon kirkastumista, uskon varmuutta, lujaa luottamusta
Jumalan lupauksiin, ristin Jeesukseen.
ELY jatkaa juuri sitä iloista evankelista
perinnettä, jollaisena koko evankelisen
liikkeen aikanaan opin tuntemaan. ELY:n
toimintaan olen tosin viime vuosina osallistunut aika laiskasti, työelämä on vienyt energian, mutta kesäjuhlilla olemme
sentään takavuosina olleet - ja aina hengessä olen mukana. - Arvostan korkealle
evankeliumin lähialuetyötä Venäjän Karjalassa ja Virossa.
Evankelisuutta kuvattiin aina iloiseksi.
Lapsena pohdiskelin, miksi ihmeessä oikein puhutaan evankeliumijuhlista. Ymmärsin, että meillä on aina tosi juhlan
aihe Jeesuksen sovitustyöstä syntiemme tähden, Jumalan suuresta armosta,
jonka saamme aivan lahjana. Kaikki me
Jeesuksen lapsiksi kastetut. Se on todellisen juhlan paikka niin täällä kuin kerran taivaassa. Iloisen uskon varmuuden
olen mielessäni halunnut säilyttää. Siionin kanteleen iloisin sävelin: ”Sun lapsesi,
olen täällä jo nyt Isä taivaan…” (SK 359)

LIITY JÄSENEKSI
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry
Haluan liittyä jäseneksi

Nimi:
Osoite:

Sähköposti:
Puh:
Kotiseurakunta:
Syntymäaika:
Ammatti:
Päiväys:
Allekirjoitus:
Jäsenmaksu on vuonna 2022 20 €/hlö, 18-30v 10 €/hlö. Jäsenmaksuun sisältyy mm. kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Elysanomat.
Hakemuksen voi täyttää myös sähköisesti osoitteessa:
www.evankeliset.net/jasenille/
Hallitus hyväksyy uudet jäsenet (kokouksia 4-6 vuodessa).
Hakemus lähetetään:
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry / Hallitus,
Kokkolantie 12, 43500 KARSTULA
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Lasten virsi, Kohti pääsiäistä,
san. Pirkko Arola, säv. Pekka Björninen

”Hoosianna!
Siunattu olkoon hän,
joka tulee
Herran nimessä,
Israelin kuningas!”

Palmunoksat
käsissään
kansa Messiaalle,
laulaa kiitosvirsiään
taivaan Kuninkaalle.
Tien me sinne
tiedämme.
Tien me sinne
käymme.

Laskiainen lasketaan. Paastonaika alkaa.
Messias on matkalla. Paastonaika alkaa.
Tien me sinne tiedämme.
Tien me sinne käymme.
Mitä hassua kuvaan on
eksynyt? Väritä kuva!

Montako
palmunoksaa
löydät
kuvasta?

Getsemanen puistossa Jeesus tuskaa kantaa.
Isä kuulee rukouksen, yöhön voimaa antaa.
Tien me sinne tiedämme.
Tien me sinne käymme.

Jeesus jalat puhdistaa
ehtoollisen juhlaan.
Armoansa tarjoaa
vaikka lahjaa tuhlaa.
Tien me sinne tiedämme.
Tien me sinne käymme.
”Muistakaa minua aina,
kun murratte leipää yhdessä.”

Väritä kuva!

Kuva: supercoloring.com

Perjantaina hiljaisuus synkän taivaan alla.
Murhe täyttää sydämet. Ollaan Golgatalla.
Tien me sinne tiedämme.
Tien me sinne käymme.

”Se on täytetty.”

Vapahtaja tuomitaan kuolemaan hän kulkee.
Valtakuntaan rakkauden meidät kaikki sulkee.
Tien me sinne tiedämme.
Tien me sinne käymme.
Ro
reg

Ratkaise ristikko
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4. Varren päässä poltettava valaistusväline
(monikkomuoto).

Suuri kivi poissa on, tyhjä, kirkas hauta.
Murheisia lohduta, Jeesus, meitä auta.
Tien me sinne tiedämme.
Tien me sinne käymme.

Vapahtaja läsnä on, taivas meille hohtaa.
Tämä ilouutinen kaikki kansat kohtaa.
Tien me sinne tiedämme.
Tien me sinne käymme.
- Enkeli kääntyi
naisten puoleen
ja sanoi: ”Älkää te
pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua
Jeesusta. Ei hän
ole täällä, hän on
noussut kuolleista, niin kuin itse
sanoi.”

Valmista kotona
pääsiäisasetelma
luonnonmateriaaleja käyttäen.

Taivaallinen Isämme, kiitämme sinua
pääsiäisaamun salaisuudesta.
Ihme on tapahtunut. Jeesuksen hauta on tyhjä.
Se mitä on tapahtunut, on niin suurta,
että meidän on vaikea sitä ymmärtää.
Ylistämme voimaasi ja rakkauttasi,
joka on kuolemaakin suurempi.
Täytä meidät kaikki pääsiäisaamun
toivolla ja ilolla. Ole ylistetty ikuisesti.
Pääsiäisen rukous, kirkkovuosikalenteri.fi

Laulun voi kuunnella YouTube-kanavalta:
https://www.youtube.om/watch?v=zKuSdTK-b1M

Kuva: Virve Myllyaho

Kuva: supercoloring.com

Väritä kuva!

Sivut laati Satu Kivisaari, Virpi Tuominiemi

6.

Vastaukset: 1. Jänöjussi suomi-verkkareissa 2. 15
5.-6. Ristikko: 1. Jeesus 2. Kukko 3. Nukkua 4. Soihdut 5. Sotilas 6. Risti

5.

Tehtävät löytyvät myös Aarrearkkusivuilta:
https://www.evankeliset.net/aarrearkkutyo/aarrearkkutehtavia/
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Kilpikonna jököttää auringonpaisteessa valtatien reunassa. Silmät
mulkoilevat kilven reunuksen suojasta isojen petojen lentoa harmaan asfaltin pinnalla. Tien ylitystä ei kannata edes harkita ennen
keltaisen mollukan painumista
pimeän reunuksen taakse. Silloin
vonkuvien petojen silmiin syttyy
tuli ja niitä suhahtelee ohitse huomattavasti harvemmin. Kun niiden
silmätulet ovat tarpeeksi kaukana,
saattaa hyvällä onnella päästä tien
vastakkaiselle puolelle tiheän ruohikon suojaan. Valkoisin raidoin
on merkitty paikka, mistä saattaa
onnistua pääsemään tien ylitse,
oli liian kaukana, jotta sinne näin
helteisenä päivänä jaksaisi könnätä konnan vauhdilla. Pedot pysähtyvät pyörät kirskuen, kun pitkiä
kahdella jalalla kulkevia jättiläisiä
lähti ylittämään tietä. Silloin tällöin
ne taluttivat pitkään hihnaan kahlittuja matalalla viipottavia otuksia.
Konna oli nähnyt joskus otusten
päässeen irti ja juosseen ruohikon läpi metsän turviin. Jättiläiset
päästelivät kimeitä ääniä ja heiluttivat ulokkeitaan. Vonkuvat pedot jatkoivat hirmuista menoaan.
Yleensä otukset palasivat kiltisti
takaisin hihnan päähän.
Kilpikonna oli jämähtänyt tien reunaan ja havahtui vasta, kun petojen
valot osuivat hänen suojuksiinsa.
Konna alkoi liikkua tien ylityspaikkaa kohden edeten kömpelösti.
Onneksi illan viileys helpotti menoa. Lopulta se pääsi ylityspaikan
kohdalle ja katsoi molempiin suun-
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tiin näkyisikö peltipetojen lähestyvän. Oli ihmeen hiljaista ja autiota.
Kirkas kuu valaisi taivasta. Nyt olisi
hyvä lähteä yrittämään tien ylitystä. Konna eteni tien keskikohdalle, josta oli pieni nousu kivityksen
ylle. Piti vähän levähtää. Sitä ei
kuitenkaan olisi kannattanut tehdä, koska äkkiä molemmin puolin
tietä alkoi suhahdella kiilusilmäisiä
petoja. Konna painui kilpensä suojaan ja tärisi pelosta. Kävisivätkö
ne sen kimppuun ja riittäisikö kilpi
suojaamaan? Tuli hiljaista. Kilpikonna mulkaisi tielle ja otti vauhtia. Nyt oli mentävä, maksoi mitä
maksoi ja onnistui pääsemään toiselle puolelle.
- Katso kilpikonna on päässyt tien
ylitse. Eilen se oli toisella puolella,
kuului ääni aivan kilpikonnan korvan juuressa.
Konna säikähti. Katsoi varovasti
kilpensä alta ja näki kaksi jättiläistä kumartuneena aivan lähelleen.
Jättiläinen kurkotti kätensä ja kosketti konnan suojakilpeä.
- Pappi puhui äsken siitä, miten
meitäkin suojaa kilpi, se sanoi tavalla, joka ei tuntunut konnasta
lainkaan uhkaavalta.
- Niin sanoikin, pienempi jättiläinen totesi.
- Miksiköhän tätä eläintä kutsutaan
kilpiKONNAKSI, mitäs konnuuksia
se on muka tehnyt? Isompi jättiläinen tarttui konnaan kaksi käsin ja
katseli sitä joka puolelta.

Kilpikonna toljotti takaisin mulkosilmillään.
- Armon kilpi, sanoi isompi olio ja
siveli kilpikonnaa.
- Mitä sanoit?
- Jumala on armahtanut meidät
kaikista synneistämme. Jeesuksen
ristinkuolemasta tuli meille suojakilpi niin kuin tällä konnalla on oma
kilpensä joka suojaa sitä vaaroilta.
Olio hyväili konnan kovaa suojusta. Se tuntui hyvältä.
- Niin, siinä on tosiaankin meidän
armon kilpemme. Mehän olemme
Jumalan silmissä varmaan aikamoisia konnia.
Nuo oliotko ovat myös konnia,
mutta ei niillä näytä olevan kilpeä,
mietti kilpikonna ja oli kummissaan. Lopulta jättiläinen laski konnan maahan.
- Menehän siitä metsään, ettei ilves iske.
Konna jäi kuitenkin mieluummin
jököttämään auringon paisteeseen
kilpi suojanaan.
Anneli Lähdesmäki

Kuva: Gerd Altmann | Pixabay

Ystäväni ELYssä
Hämmentyneenä, haikeana ja kiitollisena kirjoitan näitä rivejä.
Yksi elämänvaihe on päättymässä
ja uusi alkamassa: aloitan 15.4.
Oronmyllysäätiön toimitusjohtajana Parikkalassa. Näin ollen, ainakin tältä erää, työni ELYssä on
päättymässä.
Kun reilut seitsemän vuotta sitten
aloitin ELYn palveluksessa, tiesin,
etten ole täällä eläkevirassa. Sitä
en kuitenkaan tiennyt, että kuinka
kauan tulisin olemaan enkä myöskään sitä, mihin tulisin siirtymään.
Tunnistin sen vain itsessäni, että
tämä on yksi vaihe ja sen jälkeen
tulee jotain uutta.
Minun on ollut hyvä olla ELYssä.
Minut otettiin vastaan kauniisti ja
hyvin, vaikka tulin kirjaimellisesti puun takaa: minähän en ollut
millään tavalla evankelinen – en
kuulunut mihinkään muuhunkaan
herätysliikkeeseen. Tapani puhua
ja julistaa ja myöskin tapani elää
uskoani todeksi oli varmasti monelle juurevalle evankeliselle hyvin
outo ja kummallinen. Ja silti! Minut
otettiin vastaan kauniisti ja hyvin.
Oli tosi koskettavaa nähdä ja kokea, että ”armoa ja iloa” ei ollut
vain kaunis lause, vaan aivan totta.
ELY on hyvin armollinen yhdistys,
on ollut suuri ilo ja etuoikeus saada palvella yhdessä sitoutuneen
ELYjoukon kanssa.
Joulukuussa koin Jumalan puhuvan, että uusi ovi on avautumassa. Ja se puhe toistui niin monta
kertaa, että todellakin tiesin jotain
uutta olevan tulossa.

Tämän seitsemän vuoden aikana
en ole ollut lähdössä pois, en ole
katsellut uutta työpaikkaa enkä
edes miettinyt mitä se voisi olla.
Olen ollut levossa siinä, missä olen
ja tiennyt sen, että Jumala sitten
osoittaa, milloin on aika lähteä.
Minulle on tarjottu joitain työmahdollisuuksia ja tähän asti olen torpannut ne, koska ei ole ollut aika
lähteä.
Mutta nyt tämä Oronmyllyn toimitusjohtajan tehtävä alkoi lähestyä
minua useammalta suunnalta alkuvuodesta ja kolmannen asiaan
liittyvän puhelun jälkeen pysähdyin Jumalan eteen kysyen onko
tämä se uusi ovi. Ja se on. Uusi
askel johonkin uuteen, josta en
edes tarkkaan tiedä, mihin se tulee johtamaan. Mutta nyt on aika
ottaa nämä uudet askeleet.

maistuvaa… ja oma elämä lipuu
jossain vähän niin kuin ohitse. Siksi lähden, kun minun on seurattava omaa elämänsuunnitelmaani.
Kiitos kaikesta, halataan kun tavataan. Ja toivottavasti tavataan
pian!
Siunaus teidän kaikkien elämään
ja ELYn työhön! Ja tervetuloa käymään Oronmyllyllä.
Erja Kalpio

ELY tulee aina kulkemaan sydämessäni, päätös Orolle siirtymisestä ei ollut siksikään helppo, että
minulla on ollut hyvä työ, hyvät
työkaverit, hyvä hallitus, hyvä toimintaympäristö. Asiat ja työ sujui
hyvällä rutiinilla ja hyvillä toimintatavoilla. ELY on ollut työnantajana mitä parhain, Antero on ollut
tähänastisen työurani paras pomo.
Joten miksi siis lähden? Siksi, kun
on Jumalan aika minun kohdallani
siirtyä toiseen tehtävään. Jumalan
valtakunnassa nämä asiat menevät
eri tavoilla, kuin mitä me ihmiset
ajattelemme. Jokaisen elämään on
sisäänkirjoitettuna elämänsuunnitelma ja on kovin tärkeää, että
kuljemme siinä suunnitelmassa.
Muutoin elämästä voi tulla vähän
kuin läheltä piti -tilanteet - ei ihan
omalle tuntuvaa, ei ihan hyvältä
Kuva: Matti Lähdekorpi
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Inkerin kirkko aloitti toimintansa itsenäisenä kirkkona 30 vuotta
sitten, vuoden 1992 alussa, yli 50
vuotta kestäneen Neuvostoliiton
ateismiin pyrkineen uskontopolitiikan jälkeen. Inkerin kirkon historia
ulottuu aina 1600-luvulle saakka,
mutta 1930-luvulta lähtien Neuvostoliitto oli pyrkinyt lamauttamaan
ja tuhoamaan kirkon toimintaa.
Vaikka kirkot suljettiin ja seurakunnat lakkautettiin 1930-luvun lopulla, jatkui inkeriläisten hengellinen
elämä monissa perheissä.
Inkeriläisten kirkollisen elämän
uusi nousu alkoi 1988, kun Venäjän ortodoksinen kirkko vietti
1000-vuotisjuhliaan. Neuvostoliiton johto antoi kirkolle mahdollisuuden juhlia sitä näyttävästi, koska sen oli tarve saada ortodoksisen
kirkon tuki omalle uudistuspolitiikalleen, perestroikalle ja glasnostille. Juhlan seurauksena myös

muiden uskonnollisten yhteisöjen
toimintamahdollisuudet lisääntyivät, ja seurakuntia ja kirkkoja alettiin perustaa nopeaa vauhtia eri
puolille Neuvostoliittoa.

Inkeriläiset olivat onnistuneet perustamaan 1970-luvulla kaksi seurakuntaa: 1970 aloitti toimintansa Petroskoin seurakunta ja 1977
Pushkinin seurakunta. Nämä olivat
äiti-seurakuntia, joiden toimintaan
osallistuneet alkoivat 1988 lähtien
perustaa uudelleen 1930-luvulla
lakkautettuja Inkerinmaan seurakuntia. Vanhan polven lisäksi myös
nuorempi inkeriläinen sukupolvi
innostui vaalimaan oman perheen
ja suvun luterilaista perintöä. Tätä
edisti yleinen kasvanut kiinnostus
uskontoja kohtaan kommunismiin Uusista seurakunnista muodospettyneissä neuvostokansalaisissa. tettiin Inkerin rovastikunta Viron
kirkon yhteyteen kesällä 1990.
Inkerin kirkoksi rovastikunta itsenäistyi vuoden 1992 alussa, jolloin

Kelton kirkon vihkijuhlaa vietettiin syyskuussa 1992 kooten tuhansia ihmisiä yhteen. Kuva: Paavo Naumanen
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Ensimmäisenä perustettiin Kupanitsan seurakunta 1988 ja samana
vuonna seurakunta sai haltuunsa vanhan kivikirkon. Seuraavaksi
myönteisen rekisteröimispäätöksen sai Kelton seurakunta kesällä 1989. Samalla seurakunnalle
myönnettiin lupa uuden kirkon
rakentamiselle, sillä seurakunnan
kirkko oli purettu 1939. Ja talvella
1990 rekisteröitiin Narvusi-Kosemkinan, Toksovan ja Skuoritsan seurakunnat. Varsin pian seurakuntia
ryhdyttiin perustamaan myös Inkerinmaan ulkopuolelle, seuduille,
jonne inkeriläisiä oli asettunut toisen maailmansodan jälkeen, kuten
Neuvosto-Karjalaan ja Karjalankannakselle.

seurakuntia oli 16. Oman piispansa
kirkko sai seuraavana vuonna, kun
tehtävään vihittiin Leino Hassinen.
Inkerin kirkon nopeaa nousua
siivitti uskontolainsäädännön vapautumisen ohella inkeriläisten
kansallinen herääminen. Ympäri
Neuvostoliittoa vähemmistökansat
olivat ryhtyneet 1980-luvun lopulla
ajamaan omia oikeuksiaan ja niin
myös inkeriläiset olivat ryhtyneet
toimiin oman kielen ja kulttuurin
elvyttämiseksi. Inkeriläisten kansallinen liike ja luterilaisuus löysivät hyvin pian toisensa, kun luterilaisuus nähtiin entistä vahvemmin
kiinteäksi osaksi inkeriläistä identiteettiä. Yhä useampi ajatteli, että
ollakseen oikea inkeriläinen oli oltava myös luterilainen.
Suomalaiset innostuvat tukemaan inkeriläisiä
Inkeriläisten kansallisen ja kirkollisen heräämisen keskeisimpiä henkilöitä oli pastori Arvo Survo. Tämä
Pushkinin seurakunnan pappi oli
1980-luvun lopulla ainut inkeriläisten oma pappi ja hän toimi aktiivisesti paitsi kirkollisen elämän,
mutta myös suomen kielen ja inkeriläisen kulttuurin hyväksi. Nuori ja
karismaattinen Survo tuli suomalaisille tutuksi syksyllä 1988, kun
Yleisradio lähetti tv-dokumentin
Inkerinmaalta ja televisioi jumalanpalveluksen Pushkinista. Suomalaisilla tuli spontaani halu tukea
rajan takana eläviä heimoveljiä- ja
sisaria.
Todellinen Inkeri-innostus syntyi
Suomessa talvella 1989, kun Arvo
Survo tuli vierailulle Suomeen. Yksityinen lomamatka muuttui nopeasti suureksi kirkkokiertueeksi,
kun seurakunnat ympäri Suomea
kutsuivat Survon kertomaan inkeriläisten tilanteesta. Kirkot täyttyivät ja inkeriläisille kerättiin ennätyskolehteja.
Vähitellen Inkerinmaalle ja Karjalaan alkoi vyöryä suomalaisten avustustoimintaa. Yksittäisiä

suomalaisia oli käynyt
inkeriläisseurakunnissa aiemminkin, mutta
keväästä 1989 lähtien
niissä oli tungosta suomalaisista
vieraista.
Seurakunnat tarvitsivat
monenlaista tukea. Erityisesti sanan julistajista
oli huutava pula. Kirkon
Ulkomaanapu järjestikin
seurakuntiin työvoimaa
ja koulutti pappeja. Samoin suomalaiset papit
ja saarnaajat alkoivat
vierailla seurakunnissa.
Inkeriläisseurakunnat
tarvitsivat tukea myös
rakennushankkeisiin.
Niistä tuli suurimmat ja
näyttävimmät
suomalaisten
avustustoimet
inkeriläisseurakunnissa.
Raunioituneen Kupanitsan kirkon peruskorja- Rovasti Aatami Kuortti siunaa pastori Arvo Survon
Inkerinmaan seurakuntien hoitajaksi helluntaina 1989
us, uuden Kelton kirkon Kupanitsan kirkossa. Kuva: Erkki Nieminen
rakentaminen, vanhan
Toksovan kunnostaminen ja mo- vuotta aiemmin, näkyi sen vaikunet muut rakennushankkeet saivat tus edelleen inkeriläisten luterilaisuomalaiset liikkeelle talkoisiin, va- suudessa. Siionin kanteleen laulut
rojen keruuseen ja lahjoittamaan olivat monille vanhemman polven
rakennusmateriaalia.
inkeriläisille edelleen tuttuja ja
Suomalaisseurakunnat ryhtyivät rakkaita. Samoin pappisviran sekä
solmimaan myös virallisia ystä- kasteen ja ehtoollisen arvostus olivyysseurakuntasuhteita inkeriläis- vat säilyttäneet asemansa monien
seurakuntiin. Samalla tavoin järjes- inkeriläisten ajattelussa.
töt, kärjessä herätysliikejärjestöt,
solmivat läheisiä suhteita inkeriläisiin. Suomalaisista ystävistä tulikin
merkittävä tuki inkeriläisseurakunnille, jotka vähin resurssein, mutta
suuressa innostuksessa perustivat
oman itsenäisen Inkerin kirkon.
Evankelinen kansa oli keskeisesti
mukana tässä suuressa, eri herätysliikkeitä ja kirkollisia piirejä
yhdistäneessä kansanliikkeessä.
Evankelisella liikkeellä oli vahvat historialliset yhteydet Inkerinmaalle, jonne oli perustettu
Inkerinmaan Luhterilainen evankeliumiyhdistys jo 1922. Vaikka
evankelisuus ei 1990-luvun alussa
leimannutkaan inkeriläisseurakuntien elämää samalla tavoin kuin 60

Inkerinmaan
evankeliumiyhdistyksen saarnaajana aikoinaan toiminut Aatami Kuortti oli 1990-luvun taitteessa ainut elossa ollut,
1930-luvulla tuhotun Inkerin kirkon
sananpalvelija. Kuortti oli päässyt
pakenemaan Suomeen 1930-luvulla ja hänet oli myöhemmin vihitty
Suomen kirkon papiksi. Hänen kirjoittamansa kirjat inkeriläisten vainoista olivat tulleet tutuiksi monille
suomalaisille ja SLEY:n matkapappina hän toimi 1950–1960-luvuilla.
Helluntaina 1989 hän siunasi Arvo
Survon Inkerinmaan seurakuntien
hoitajaksi Kupanitsassa järjestetyssä juhlassa, jossa annettiin Inkerin kirkon olemassaolojulistus.
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Inkerin kirkon nousun yhteydessä
inkeriläisseurakuntia perustettiin
myös Karjalaan, aiemmin Suomelle kuuluneille alueille. Erityisesti
Viipuriin 1990 perustetusta inkeriläisseurakunnasta tuli evankeliselle
kansalle tärkeä kohde, olihan kaupungissa ollut vahvaa evankelista toimintaa ennen sotia. Uudella
seurakunnalla ei ollut kuitenkaan
aluksi omaa pappia. Niinpä SLEY
yhdessä Kirkon Ulkomaanavun
kanssa palkkasi sinne Aimo Kymäläisen, evankelisen liikkeen palveluksessa pitkän päivätyön tehneen
eläkerovastin. Evankelisen liikkeen
pappeja ja maallikkosaarnaajia
vieraili myös lukuisissa muissa inkeriläisseurakunnissa, joihin toimitettiin myös Sanansaattaja -lehteä.
Inkerin kirkon nousu tapahtui inkeriläisten oman toiminnan ansioista, heidän kansallisen ja kirkollisen heräämisen innoittamana,
mutta suomalaiset loivat rakenteet
itsenäiselle kirkolle. Inkeriläisillä
ei ollut resursseja tai taitoa luoda kirkon hallinnollisia rakenteita,
työntekijäkoulutusta, toiminnallista järjestäytymistä tai kirkkorakennuksia, vaan suomalaiset mahdollistivat tämän kehityksen. Vaikka
Inkerin kirkko aloitti toimintansa
itsenäisenä kirkkona 1992, joutui
se jatkossakin turvautumaan suomalaisten tukeen monin tavoin.
Antti Luoma, teologian tohtori
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Ihmiskunnan kaikkina aikoina
on leipä ollut tärkeä elämän
perusta, ruoan symboli. Syvää
köyhyyttä on ollut leivän puuttuminen. Leipää paistettiin jo
muinaisina aikoina hiilien ja kivien päällä. Tuoretta leipää haluttiin syödä jokaisena päivänä.
Viime kesänä Suomessa pelättiin katovuotta, sateiden
jäädessä vähiin ja kuivuuden
vaivatessa. Koko maailmaa uhkaavat näinä aikoina, milloin
tulvat, milloin kuivuus ja maastopalot.
Kesästä lähtien ja varsinkin tänä
paastonaikana on mielessä ollut
virsi 59.
Leipää pelloilta maan
ruumiin ruoaksi saamme.
Nälästä varjele, Herramme,
siunaa kylväjät maamme.

Virsi pyytää meille myös taivaasta saatavaa elämän leipää
antamaan voimaa ja ehtoollisen
leipää virvoittamaan väsyneet
sielumme, julistamaan syntien

anteeksisaamista,
antamaan
uutta toivoa matkaan.
Leipää taivaasta tuot,
meille itsesi annat.
Sanasta elämän voimaa jaat,
halki kuoleman kannat.
Leipää alttarin myös syömme keskellä matkaa.
Väsyneet sielumme elpyvät,
jälleen jaksamme jatkaa.

Virsi kehottaa meitä jakamaan
taivaallista ja maallista ruokaa,
leipää riittää jaettavaksi ja jakaminen tuo siunauksen saajalle
ja antajalle. Saamme rohkeutta
ja turvaa tämän maailman ahdistusten, kipujen ja sairauksien keskelle. Voimme kuuluttaa
riemuvuotta toisillemme ja kaikkialle olosuhteista riippumatta.
Leipää merien taa
eikö kaikille yllä?
Kristityt Isämme leivästä, heille
riittäisi kyllä.
Leipää taivaasta jaa,
Kristus lihaksi tullut!
Kuuluta kauttamme kaikille:
Riemuvuosi on tullut!

Tässä iloa ja väriä Pääsiäisen ruokiin!
2 munaa
1½ dl sokeria
1 dl voita/margariinia
1 tl vaniljasokeria
1 tl leivinjauhetta
2 dl vehnäjauhoa
Taikina paistetaan reikävuoassa 175º n. 40 min.
Kypsynyt ja jäähtynyt kakku kosteutetaan samassa paistovuoassa vaalealla hedelmämehulla. Kostutuksen jälkeen kakku kaadetaan tarjoilulautaselle ja kakun keskiosa täytetään tuoreilla marjoilla tai hedelmillä sekä
2 dl:lla vatkattua kermaa.
Tähän kakkuun laitoin sisälle sitruunarahkaa, johon olin
sekoittanut pakastettuja mansikoita ja pensasmustikoita
ja hiukan halvaa. Koristeeksi kermavaahtoa, syötäviä orvokkeja sekä basilikaa.

500 g tomaatteja tai tomaattimurskaa
(tai sopivasti molempia)
2 ps kuivahiivaa
1 dl siirappia
1 dl maustamatonta jugurttia
1-2 tl suolaa
nippu tuoretta oreganoa silputtuna
(tai ½ dl kuivattua oreganoa)
½ dl oliiviöljyä
250 g luomukokojyvävehnäjauhoa
250 g luomuruisjauhoja
n. 250 g hiivaleipäjauhoja
taikinan tuntuman mukaan.
5 valkosipulin kynttä murskattuna,
jos valkosipulin maku miellyttää.
Voiteluun kananmunaa ja
päälle auringonkukan siemeniä.
Paistetaan 200° noin 25 min.

Sämpylät viereisen sivun korissa oikeassa reunassa.
Mukana myös yrttiöljyrieskoja sekä omaa ruisleipää.

Toivorikasta Pääsiäisen aikaa ja kevättä!
Liisa ja Valto Käkelä

Pääsiäisen vihreän salaatin
aineksina:
-nippu vihreää salaattia ja herneenversoja
-kurkkua tai kesäkurpitsaa
-leipäjuustoa
-pensasmustikoita
-paprikaa
Ainekset sopivina annosmäärinä makutottumusten
mukaisesti.
Salaatti on ihanan raikasta ilman kastikelisäystäkin. Jos
haluat kastiketta, sen voit sekoittaa rypsiöljystä,
valkoviinietikasta, sokerista ja pippurista.
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Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille
Huhtikuussa
Ti 12.4. Alahärmä, kirkko, klo 19
Hiljaisen viikon iltakirkko, Runon ja
laulun -ilta, Runosaappaat-ryhmä,
khra Jyrki Jormakka, Satu Kivisaari,
musiikissa kanttorina Piret Stepanov,
Elias Palomäki, lauluryhmä Kööri.
Ke 13.4. Alahärmä, Hakolan koulu,
klo 9 Laula kanssain -tilaisuus, Miia
Antila, Satu Kivisaari, koululaiset.
- Alahärmä, kirkko, klo 11.30 Laula
kanssain -tilaisuus, Miia Antila, Satu
Kivisaari, Voltin koululaiset.
To 14.4. Lapua, Tiistenjoen kirkko,
klo 10 Laulaen pääsiäiseen -tilaisuus,
Marketta Veikkola, Tiina Rankinen,
Mirja Latva-Laturi, koululaiset.
- Alahärmä, kirkko, klo 11.30 Laula kanssain -tilaisuus, Satu Kivisaari,
Miia Antila, koululaiset.
Pe 15.4. Hamina, Johanneksen
kirkko (Raatihuoneentori 10), klo 10
Ristinjuhla, pitkäperjantain sanajumalanpalvelus, saarna Jaana Kivekäs.
Ristinjuhla Simeon-salissa (Pikkuympyränkatu 34), ristin lauluja ja runoja,
Antero Rasilainen, Ulla Suutari, Jaana
Kivekäs.
- Seinäjoki, srk-keskus, klo 14 Ristinjuhla, Markku Ylinen, Merja Lampila, Lea Salumäe, kvartetti, juonto
Paavo Kujala. Kahvitarjoilu klo 13.30.

Ma 18.4. Anjalankoski, Myllykosken kirkko, klo 10 Elyn kirkkopyhä,
saarna Antero Rasilainen, lit. Nina
Palm, kanttori Viena Kontkanen. Messun jälkeen lähetysterveisiä, Rasilainen.
- Imatra, Tainionkosken kirkko,
klo 10 Elyn kirkkopyhä, saarna Mari
Mutanen. Messun jälkeen lähetystilaisuus, Mutanen, Niemetmaa.
Ti 19.4. Forssa, Ystävän kammari
(Hämeentie 5), klo 13.30 Siionin kannel -seurat, Antero Rasilainen.
- Kurikka, klo 19 Seurakuntailta ”Jumala on - mistä sen tietää?”, emerituspiispa Jorma Laulaja, khra Heikki
Sariola, Satu Kivisaari, kanttori Miia
Latva-Nikkola. Ks. lisätiedot s. 25.
Ke 20.4. Kokkola, Lähetyssoppi, klo
10-14 Elyn ystävät palveluvuorossa.
- Kuortane, srk-talo, klo 12 Hyvässä seurassa -tilaisuus, Ulla Latomäki,
Lassi Nahkuri, Marita Jokiaho, kirkkokuoro.
- Salo, srk-talo keskisali (Torikatu 6),
klo 18 Siionin kannel -seurat.
To 21.4. Lapua, srk-talo yläsali, klo
18 Seurakuntailta ”Jumala on - mistä sen tietää?”, emerituspiispa Jorma
Laulaja, vt khra Teijo Peltola, Ulla Latomäki, Satu Kivisaari, kanttori. Ks.
lisätiedot s. 25.

Ilmoita

Tapahtumailmoitukset
seuraavaan Elysanomiin
ely@evankeliset.net
tai p. 040 415 9416
(myös teksti-/WhatsApp-viestein)
9.5.2022 mennessä, kiitos.
Elysanomat 3 ilmestyy
viikolla 22.
Su 24.4. Alajärvi, kirkko, klo 10
Elyn kirkkopyhä, messu, saarna Pekka
Kiviranta, lit. Ann-Mari Häggman-Niemi. Srk-talolla kahvitarj. ja Jumala
on -päiväjuhla, emerituspiispa Jorma
Laulaja, Häggman-Niemi, Satu Kivisaari, Raavaat miehet -lauluryhmä.
Ks. lisätiedot s. 25.
- Lehtimäki, kirkko, klo 13 Elyn kirkkopyhä, messu, saarna Pekka Kiviranta.
- Seinäjoki, srk-keskus, klo 15 Raamattuluento, Vanhassa vara parempi,
4. osa, Kari Lähdesmäki, juonto Leena
Mikkonen.
Ma 25.4. Kurikka, srk-keskus, klo
13 Siionin kannel -seurat, Sirpa Keski-Antila, Aija Niemelä.
- Kouvola, Martta-sali, klo 14 Ev. lähetyspiiri.
- Hamina, Simeon-sali (Pikkuympyränkatu 34), klo 18 Hyvässä seurassa
-ilta, raamattuopetusta, lähetysterveisiä ja Siionin kanteleen lauluja, Antero Rasilainen.
To 28.4. Alavus, kirkko, klo 19 Jumala on - mistä sen tietää?” -seurakuntailta, emerituspiispa Jorma
Laulaja, srkn pappi ja kanttori, Satu
Kivisaari. Aluksi kahvitarj. Ks. lisätiedot s. 25.

Elylle uusi pankkiyhteys
Elyn hallitus on kokouksessaan 15.1. päättänyt avata pankkitilin Lakeuden POP pankkiin. POP pankkiketju
on valtakunnallinen ja konttoreita on erityisesti Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Pankki vastaanottaa
myös käteistä rahaa eli tilaisuuksien tuotot voidaan tilittää tälle tilille.
Elyn tilinumero on FI26 4747 0010 1553 49. Myös vanhat OP-tilit ovat edelleen normaalisti käytössä.

La 30.4. Lapua, srk-talo alasali, klo
15 Vappu”kattaus” (myyjäiset) sanoin, lauluin, runoin ja rukouksin sekä
kahvitellen, mukana Sisko Palmu, Anneli Lähdesmäki ja Ulla Latomäki. Klo
16-17 kotisiman ja munkkivarausten
haku samasta paikasta, varaukset
Sisko Palmu p. 040 576 1382, Ulla Latomäki p. 040 530 0110.

Toukokuussa
Su 1.5. Nurmo, kirkko ja srk-talo,
klo 10 Elyn kirkkopyhä, messu, saarna
Marketta Veikkola, lit. Tapio Hirvilammi, kanttori Päivi Kankainen-Martikainen. Kirkkokahvit ja Jumala on -tilaisuus, emerituspiispa Jorma Laulaja,
Veikkola, Hirvilammi, Kankainen-Martikainen. Ks. lisätiedot s. 25.
- Kaustinen, kirkko, klo 10 Elyn kolehtipyhä, messu.
- Toholampi, klo 10 Elyn kirkkopyhä.
Kirkkokahvit ja seurat, Satu Kivisaari.

To 26.5. helatorstai, Ylihärmä,
kirkko ja srk-talo, klo 13 Aarrearkkuperhekirkko, saarna Tarja Takala-Luostarinen, lit. Aki Paavola. Tarjoilut ja tapahtumapisteitä, mukana
Anne Välimäki, Sari Mehtälä, Elina
Pulkkila, Satu Kivisaari.
La 28.5. Salo, Ulla Virtaperkon mökki (Somerontie 715), klo 16 Mökkiseurat. Kyytitarpeissa yhteys p. 040 765
8749/Hilkka.

Ke 15.6. Lapua, Kauhajärvi, kirkko, klo 19 Kesäkirkko, Marketta Veikkola.
Pe 17.6. Alahärmä, Ruskoranta
(Haaruskankaantie 198), klo 10 Isovanhempi-lapsenlapsi -leiripäivä, Tarja Takala-Luostarinen, Satu Kivisaari,
lastenohjaajat, Ely-ystävät.
Su 19.6. Lapua, Tiistenjoen kirkko, klo 19 Kesäkirkko, Ulla Latomäki.

Kesäkuussa
La-Su 11.-12.6. Jämsä, Evankeliset
kesäjuhlat. Ks. tarkemmat tiedot s.
13. Yhteiskuljetus kesäjuhlille
Etelä-Pohjanmaalta. Lisätietoja ja
ilmoittatumiset 23.5. mennessä Sadulle p. 050 563 6079.

Katso päivitetyt tapahtumatiedot
www.evankeliset.net/kalenteri

Ma 2.5. Helsinki, Puistolan kirkko
(Tenavatie 4, parkkipaikan os. Kasukka), klo 18 Lähetysilta, mukana Malmin srkn nimikkolähetti Kari Tynkkynen, Markku Arola.
Ke 4.5. Kokkola, Kaarlelan srk-koti, klo 13.30 Elyn päiväkahvitilaisuus,
lauletaan Siionin kannelta, kahvitarj.,
Kaija Muhonen, Salme Heino.
Su 8.5. Espoo, Leppävaaran kirkko, klo 10 Elyn kirkkopyhä, saarna
Pekka Kiviranta. Lähetystilaisuus
messun jälkeen.
Ma 9.5. Kurikka, srk-keskus, klo
13 Siionin kannel -seurat, Sirpa Keski-Antila.
Ke 11.5. Tampere, Aleksanterin
kirkon Krypta (Pyynikin kirkkopuisto),
klo 15.30 Syntymäpäiväseurat, lauletaan Siionin kannelta, mukana mm.
Antero Rasilainen, Maria Pitkäranta,
musiikissa Aija-Leena Ranta. Aloitus
kahvilla klo 15.
To 12.5. Kauhajoki, srk-keskus, klo
13 Siionin kannel -seurat, Ilkka Tuikkala, Sirpa Keski-Antila.
Su 22.5. Seinäjoki, Törnävän kirkko (Ruukintie 157), klo 18 Kevätkirkko, saarna Tuula Sääksi, avustajina
Elyn ystävät.
Ti 24.5. Kokkola, Lähetyssoppi, klo
10-14 Elyn ystävät palveluvuorossa,
vohvelipäivä.

Joka aamu on armo uus, miksi huolta siis kantaa!
Varjot väistyy ja vajavuus, Jeesus voimansa antaa.
Kiitos Herran, hän auttaa tiellä, meidän kanssamme nyt ja aina on,
täällä suo Isän suosion, rauhan luonansa siellä.
SK 429:1

Säteilevämpi kuin auringonnousu
sinisen ulapan yllä
kirkkautesi on, Herrani.
Pääsiäisaamun ihmettä katson
hämmentyneenä.
Vainottu, kiusattu, ristille naulittu
Golgatan mies nyt on
kuoleman Voittaja, kansojen Kuningas,
jolla on harteillansa
taivaisen vallan viitta,
johdettavinaan
enkelien sotajoukot.
Vapahtajaansa
tervehtii riemuiten
seurakunta,
palvoen kumartaa.
Hänelle, Valtiaalle,
ihmiset hänen ostamansa
laulavat kunniaa.
Armo on loppumaton,
yhtäkään joka tulee ei suljeta pois.
Turvissa sen
joukossa Kuninkaan kansan
polvistun.
Pois ovat taakkamme, erheemme,
syntimme kaikki.
Valtava rakkaus ympäröi meidät.
Kuningas, suojele meitä.
kaikkina päivinämme,
minne vain tahdotkin
vie meidät sinua palvelemaan.
Kuulethan hartaan pyyntömme vielä,
Valomme, jonka kautta on maailma luotu,
johdata niin
että me kohtaamme toisemme kerran
luonasi uudessa maassa, kirkkaudessa.
Eeva Takala-Lähteenmaa

