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Kristus riittää

Antero Rasilainen saarnaa Evankelisten kesäjuhlien päätösmes-
sussa Salossa 2.8.2015. Kuva Timo Keski-Antila

Kesän aikana olen kuullut useamman kerran sanat: 
Kristus riittää, armo riittää. Nämä sanat ovat liitty-
neet pohdiskeluun, millaista on tänään elää kristit-
tynä. Kuinka helposti uskosta tulee suorittamista, 
uskonnon harjoittamista, johon kuuluu tietty elämän-
tapa, osallistuminen ja uskallanko sanoa, - jopa tie-
tyn mitan täyttäminen. Kun elän ja toimin näin, en 
ainakaan ole niin kuin nuo toiset. Uskosta, jonka tuli 
olla ilon, rauhan ja vapauden lähde tulikin taakka ja 
elämäntapa, joka kahlitsee. Tätäkö kristillinen usko 
on? Suorittamista? Eikö evankeliumin keskeisin sa-
noma ole aivan päinvastainen: Kristuksen kertakaik-
kinen uhrikuolema Golgatan ristillä vapautti meidät 
synnin orjuudesta, antoi meille lapsen oikeuden ja 
avasi meille taivaan. Pyhä kasteemme uudestisyn-
nytti meidät Jumalan lapsiksi ja nyt meitä kutsutaan 
Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Emme siis 
pyri tulemaan lapsiksi vaan olemme lapsia. Evanke-
liumi, hyvä uutinen nostaa katseemme pois omasta 
sydämestämme ja tekemisistämme ja kehottaa kat-
somaan ristillä riippuvaa Vapahtajaa. Se, mitä Kris-
tus ristillä teki, riittää. Synnit on sovitettu, kuolema 
on voitettu, taivas on avattu ja kaikki tämä kuuluu 
minulle ja sinulle kasteen ja uskon kautta. Siksi ru-
koilen, siksi käyn ehtoollisella. Kiitän, ihmettelen ja 
haluan lisää oppia tuntemaan tällaista Vapahtajaani.

Kristillisissä järjestöissä kuten kirkossammekin etsi-
tään ajankohtaisia tapoja kertoa tätä muuttumatonta 
sanomaa, sanomaa Jumalan rakkaudesta. Rakkau-
desta, jonka tulisi yhdistää, ei erottaa. Mutta tässä 
kohtaa huomaamme, kuinka itsekeskeisiä ja rajoit-
tuneita me ihmiset olemme. Yhteistyökumppaneita 
etsiessämme ja valitessamme mietimme, miten mei-
dän äänemme ja painotuksemme tulee kuuluviin. Et-
temme vain luovu jostain meille luovuttamattomasta. 
Eikä vain kirkossamme, samaa rajoittuneisuutta ko-
emme ihmissuhteissammekin. Esiin nousee kysymys: 
mikä riittää? Kenen kanssa voin toimia kristittynä, ke-
nen kodissa vierailla, ketä siunata ja hoitaa Jumalan 
Sanalla ja yhteisellä rukouksella? Teoriassa on helppo 
määrittää rajat ja tehdä omasta tai järjestön uskos-
ta hallittavaa ja jopa ”salonkikelpoista” mutta kysyn 
uudestaan: Entäpä jos vastaus olisikin otsikon lause: 
Kristus riittää. Ihan oikeasti.

Kun Kristus riittää, silloin ollaan vapaita ihmisten ja 
Jumalan silmissä kaikesta uskonnollisesta puuhaste-
lusta. Armon riittävyys on siinä ihmeessä, että se ei 
vaadi mitään. Kaikki annetaan lahjaksi, pelastus tulee 
kokonaan ihmisen ulkopuolelta, armosta, lahjaksi. 
Siitä voi vain kiittää ja ihmetellä, kuinka minäkin kuu-
lun Jumalan armon ja rakkauden piiriin, kun Kristus 
riittää. Tiedän, että evankelinen kansa ei ole tottunut 
jäämään paikalleen, ihmettelemään. Ei toki. On oltu 
liikkeellä lähetyksen asialla, Kristuksen asialla. Iloa ja 
voimia sinulle ystävä edelleen tässä työssä ja tehtä-
vässä. Kun Kristus riittää, kun armo riittää, silloin voit 
sanoa: Rakkaus saa sinut palvelemaan.

Antero Rasilainen, pääsihteeri
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Olet ehkä myös kokenut, että kriisin keskellä elämää-
si kantavat lähimmäiset, monet ystävät ja rakkaat.

Kuuntelepa tätä:
”Kun ihmiset kuulivat Jeesuksen olevan kotona, vä-
keä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet 
edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. Hä-
nen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairas-
ta kantamassa oli neljä miestä, jotka eivät tungok-
sessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen 
eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä 
Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuo-
dematon, jolla halvaantunut makasi.” (Mark. 2: 1–4)

Olen usein ihmetellyt tapahtumia kuin halvaantuneen 
miehen silmin ja nähnyt miten Jeesus tekee ihmeen 
ja parantaa hänet. Mutta Jeesus kohtaa paitsi hal-
vaantuneen, myös hänen saattajansa. Hän ylistää 
saattajien uskoa. He kantavat heikkoa ja ovat val-
miit purkamaan kaikki esteet saattaakseen ystävänsä 

kohtaamaan Jeesusta. Tänään haluankin siunata nii-
tä, jotka huolehtivat tämän maailman heikoimmista, 
saavat toiset jaksamaan vaikeissa oloissa, purkavat 
evankeliumin edestä esteitä ja saattavat ihmisen Jee-
suksen luo. Juuri tätä on lähetystyö, ihmisen koko-
naisvaltaista kantamista.

Muistoistani kolme kantajaa

Isäni vei minut hiihtokilpailuihin. Paluumatkalla vä-
sähdin. Lopulta olin niin loppuun väsynyt, että hän 
kantoi minua.

Tästä muistostani ymmärsin, että Jumalan lapsi sy-
vällä minussa kaipaa aina taivaallisen Isän syliin, var-
sinkin silloin, kun taivallus uuvuttaa tai tulevat polut 
ovat sumun keskellä. Lapsi minussa on pahiten ek-
synyt, jos kokee käden lipuneen pois Isän kädestä. 
Isäni opetus tuossa oli, että Jumalan lapsena minulla 

Onnellinen elämä rakentuu viidestä perus-
aineesta: terveydestä, työstä, perinteistä, 
rakkaudesta ja tulevaisuuden toivosta sekä 
niiden ylle laskeutuvasta Jumalan siunauk-
sesta. Elämän suuret kriisit johtuvat usein 
siitä, että menettää jonkun noista. Me-
nettää terveytensä tai hukkaa elämänsä 
rakkauden tai tuntee olevansa aivan toi-
voton. Jää työttömäksi tai suljetaan juuril-
taan. Uskon, että monikin meistä on jonkin 
tuollaisen menetyksen joskus kokenut. Ja 
useilla on myös kokemus siitä, miten Ju-
malan läsnäolo kulkee mukana myös vaikeina aikoina - miten joskus suurikin elämän kriisi on 
kuitenkin kuin suojelusenkeli, joka ohjaa uuteen suuntaan. Eikö olekin mainiota, että joskus 
suojelusenkeli voi saada noin ankarat kasvot. Mutta aina ei kriisissä kykene näkemään enke-
linkasvoja.

Matti Huotarin puhe sunnuntain pääjuhlassa Evankelisilla kesäjuhlilla Salossa 2.8.2015 (tiivistelmä)

   Kantajan siunaus
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on oikeus luottaa taivaallisen Isän kan-
tavan minua.

Toinen elämäni tarina kertoi pikkuvel-
jistäni, joille velmu Pekka-serkku opet-
ti Maailman rumimman laulun. ”Älkää 
sitten koskaan laulako sitä aikuisten 
kuullen! On se niin ruma laulu,” hän va-
roitti. Parin viikon ajan he sulkeutuivat 
pimeään kenkäkomeroon hyräilemään 
hiljaa Maailman ruminta laulua. Haus-
kuus loppui, kun he kuulivat äidin laula-
van sitä samaa laulua. Äiti todella lauloi 
Maailman ruminta laulua. Se laulu oli 
”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie”. 

Meissä kaikissa asuu syvällä sydämessä 
taipumus etsiä maailman rumimpia lau-
luja maailman pimeimmistä komeroista. 
Sen taipumuksemme nimi on synti ja se 
kykenee vääristämään maailman kau-
neimmatkin asiat maailman rumimmiksi. 
Se kykenee kovettamaan ja mustutta-
maan jopa sielun. Juuri tuota eksynyttä 
lasta minussa on Jeesus tullut etsimään 
ja pelastamaan. Näin opin tärkeän asian 
maailman Vapahtajasta, joka on tullut lu-
nastamaan meidät maailman rumimpien 
ja pimeimpien taipumusten ansoista.

Kolmas tarinani kertoo hätääntyneestä 
linnusta. Sänkipellolla pieni lintu oli pa-
hassa ahdingossa. Tikku, pensaan oka oli 
jotenkin jäänyt pystyyn sen suuhun niin, 
ettei se kyennyt sulkemaan nokkaansa. 

Se oli hyvin väsynyt ja janoissaan ja pe-
lokas. Veljeni yritti auttaa sitä. Hän heitti 
takkinsa linnun päälle ja työnsi varovasti 
kätensä takin alle. Kun hätääntynyt lintu 
jo oli hänen kämmenellään, se viimeisin 
voimin epätoivoisesti pyristeli vastaan. 
Se pääsi irti ja lensi pois, eikä sitä nähty 
enää koskaan.

Niin ymmärsin, että elämässä tapahtuu 
asioita, joita ei voi hallita. Monet okaat 
elämän poluilla haavoittavat ja satutta-
vat. Me kaipaamme kosketusta toiseen, 
jonka luota ei tarvitse pyrähtää pakoon. 
Meidän on saatava luottaa toisten kan-
tavan meitä hädän hetkellä ja opittava 
itse uskaltautumaan heikoksi ja toisen 
kannettavaksi. Olemme kaikki haavoit-
tuneita ja murtuneita, mutta Pyhä Hen-
ki kutsuu näkemään murtumakohdasta 
loistavan Jumalan luomistyön loisteen ja 
hauraan ihmisyyden. Pyhä Henki peittää 
meissä asuvan pelon. Pyhä Henki luo yh-
teyden. Jumalan Henki opastaa tielleni 
ne, joiden on tarkoitus kantaa minua ja 
kutsuu myös minua itseäni lähimmäiseni 
kantajaksi.

Nämä ihmiset ja nämä muistot ovat kan-
taneet minut ja elämäni Jeesuksen luo, 
ja samalla he ovat itsekin päätyneet 
Jeesuksen kosketettaviksi. Juuri siinä on 
kantajan suuri siunaus: hän päätyy itse-
kin Jeesuksen luo.

Evankelisten kesäjuh-
lien pääjuhla sunnun-
taina 2.8. alk. klo 13,
vas. juhlaväkeä.

(alla) Miika Rosen-
dahl, liturgia, kesäjuh-
lien päätösmessussa 
sunnuntai-iltapäivällä.

(yllä) Suomusjärven kuoro pääjuhlassa, 
joht. Maria Sirén.

Kuvat Timo Keski-Antila

Kuva Timo Keski-Antila
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Tehän tunnette. Silti yhä uudelleen se ihmetyttää. 
Jeesus Kristus eli taivaan kirkkaudessa täydellisessä 
pyhyydessä. Hän olisi voinut pysyä siellä, vapaana 
kaikesta maailman epätäydellisyydestä, rikkinäisyy-
destä, kovuudesta. Hän olisi voinut pitää etäisyyden 
ihmiskuntaan, koko luotuun maailmaan ja katsella 
sen kohtaloa kaukaa.

Mutta Hän valitsi toisen tien. Hän syntyi ihmiseksi 
keskellemme, tuli köyhäksi meidän vuoksemme. Koki 
vanhempineen pakolaisuuden kovuuden. Ei hänellä 
ollut kotia, ei omaisuutta, ei turvattua asemaa eikä 
pankkitiliä. Hän sai osakseen ihmisten kovuutta, ar-
mottomuutta, pilkkaa. Hänet hylättiin ristin tielle, 
kuolemaan asti.

Tämä kaikki meidän vuoksemme. Rakkaudesta jo-
kaista ihmistä kohtaan. Jumalan Poika tuli köyhäksi, 
että me rikastuisimme hänen köyhyydestään, että 
me saisimme rikkauden, jonka turvissa me selviäm-
me hengissä tästä elämästä.

Tuula Sääksin puhe Evankelisilla kesäjuhlilla 
Salossa 1.8.2015 (tiivistelmä)

Tunnethan 
Kristuksen armon

Voiko köyhyydestä rikastua?

On sanottu, että köyhä on sellainen ihminen, jolla ei 
ole ketään, joka on yksin.

Jeesus haluaa antaa meidät toinen toisellemme, ra-
kastaaksemme, tukeaksemme toinen toistamme, 
iloitaksemme ja itkeäksemme yhdessä, tehdäksem-
me matkaa yhdessä hänen kanssaan ja toistemme 
kanssa.

Jeesuksen toiminta yllätti: Hän näki tien poskeen jä-
tetyt, toisten hylkimät. Hän aterioi niiden kanssa, joi-
ta muut pitivät syntisinä. Hän kutsui luokseen sairaat 
ja yksinäiset, hän huomasi lapset. Hän näki, koska 
jonkun elämä oli suistunut raiteiltaan.

Jeesus katsoi jokaista ihmistä silmiin, arvostavasti, 
rakastavasti, lempeästi. Hän kosketti ihmisiä, myös 
heitä, joita muut pitivät saastaisina.

Jeesus oli jatkuvasti yhteydessä Isäänsä. Hän vetäy-
tyi rukoilemaan ja viipymään hiljaisuudessa Isänsä 

”Tehän tunnette Herramme 
Jeesuksen Kristuksen armon: 
hän oli rikas mutta tuli köyhäksi 
teidän vuoksenne, jotta te rikas-
tuisitte hänen köyhyydestään.” 
2 Kor. 8:9

Kuva Timo Keski-Antila
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kanssa. Hän oli kuuliainen saamalleen kutsumukselle 
ja uskoi itsensä suurimman hädän ja tuskan hetkel-
läkin Isän käsiin.

Päivä Jeesuksen kanssa

Sinä olet saanut tehtävän ja kutsumuksen kulkea yh-
dessä Jeesuksen kanssa elämäsi matkaa. Kysymys ei 
ole sinun voimastasi, taidoistasi, rakkaudestasi. On 
kysymys siitä, että annat Jeesuksen koskettaa ja tulla 
lähelle itseäsi, että opettelet katselemaan ympärille-
si, toisia ihmisiä ja elämää Kristuksen kanssa, hänen 
silmillään.

Auttaisiko asian oivaltamista se, että kutsuisit jona-
kin päivänä Jeesuksen kulkemaan kanssasi ihan koko 
päivän, tietoisesti joka hetken. Minne sinä haluai-
sit viedä Jeesuksen? Esittelisitkö kotisi? Katselisitko 
hänen kanssaan kotisi tavaroita, kertoen, mitä eri 
esineet sinulle kertovat elämästäsi? Menisitkö Jee-
suksen kanssa kauppaan, jakaisitko hänelle huolesi 
rahojen riittämättömyydestä? Ehkä haluaisit istahtaa 
hetkeksi pohtimaan Jeesuksen kanssa, miten voisi 
lievittää hätää rakkaan ihmisen sairastumisesta tai 
omasta jaksamisestasi.

Minne sinä kutsuisit Jeesuksen?

Jeesuksen kosketus antaa elämän

Jokainen hetki Kristuksen kanssa on lepoa hänen 
parantavan kosketuksensa siunauksessa. Kristuksen 
elämä, kuolema ja ylösnousemus muuttavat minun 
elämäni täydellisesti. Mikään, mitä elämässäni ta-
pahtuu, ei erota minua Jumalasta ja hänen rakkau-
destaan, sillä Kristuksen tähden epäuskoni, syntini, 
epäilykseni – kaikki - annetaan anteeksi.

Mitään elämäni vaihetta en kulje yksin eikä mikään 
tie ole umpikuja. Joskus vain pieni valonsäde valaisee 
pimeässä, joskus ei pilvien takaa näy yhtään sädettä, 
mutta silloinkin tiedän, että aurinko on olemassa ja 
se pitää yllä elämää.

Kristuksen kanssa kuljen elämäni matkan ja vielä sen 
jälkeenkin, yli kuoleman rajan, hän kantaa minut elä-
mään.

Jeesus antoi meille myös toiset ihmiset, rakastaak-
semme heitä ja katsoaksemme heitä silmiin, myös 
kaukana meistä olevia.

Tehän tunnette Jeesuksen Kristuksen armon. Eläkää 
siis armon ja ilon omistajina ja välittäjinä tässä kau-
pungissa ja tässä maailmassa.

Aloitusseuroien kolehdin siunaus (vas.) Evankelisilla kesäjuhlilla Salossa 1.8.2015. 
Matti Lähdekorpi (oik.) kantoi suuren vastuun juhlien käytännön järjestelyistä. Kuvat Timo Keski-Antila
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Nurmeksesta maailmalle

Raili Mäkitalo on syntynyt Nurmeksessa. Isä kuoli hy-
vin nuorena, eikä Raililla ole hänestä paljon muisti-
kuvia. Äidin ja siskon kanssa he elivät. Nurmeksessa 
hän kävi myös koulut keskikouluun asti. Sitten tie vei 
eri puolille Suomea.

- Pääsin Raamattuopistolle peruskurssille ja lastenoh-
jaajakurssille. Sieltä sitten Keravalle töihin. Työn 
ohessa kävin monilla opintoja täydentävillä kursseilla.  
Niinpä vuosien myötä Raili suoritti sekä diakonin, 
lapsityönohjaajan että lähetyssihteerin tutkinnon ja 
näissä tehtävissä hän on eri seurakunnissa toiminut.

Vienan maisemat,
maut ja tuoksut keinutuolissa
- Työssä parasta ovat olleet ihmiset, erityisesti lapset. Minulla on koko ajan 
ollut halu tuoda heille evankeliumi. En minä enää pitkiin aikoihin ole Vienaan 
turismin takia lähtenyt. Keinutuolissa istuen minä sen alueen maisemat, maut 
ja tuoksut tunnen. Ei niiden takia tarvitse mennä, sanoo eläkkeelle siirtynyt 
Raili Mäkitalo.
Vuosien saatossa käyntejä on kertynyt useita satoja, ensin parikymmentä 
vuotta vapaaehtoisena ja viimeiset vuodet Elyn lähettinä Kemissä.
- Minulle ne pitkät matkat rajan toisella puolella ovat olleet keveitä. Taivaan Isä 
on antanut selän olla kunnossa ja muutoinkin olen saanut olla terveenä. On 
ollut myös hyviä kuljettajia ja eri tavoin matkat ovat järjestyneet.

Muuan Taisto

Eräs kesäloma merkitsi isoa muutosta elämässä.

- Lähdin kesälomalla kotiseudulle Nurmekseen. Sinne 
oli tullut papiksi muuan Taisto Mäkitalo. Ja niin asiat 
etenivät ja vuonna 1973 vietettiin häitä.

- Pian tuli muutto Piippolaan, jonne Taisto oli valittu 
kirkkoherraksi. Sitten vuonna 1977 Valtimolle, taas 
puolison työn myötä.

Valtimolle he rakensivat oman kodin vuonna 1984. 
Vuosien ajan koti on toiminut myös majapaikkana 
Venäjälle meneville ja eri maista tulleille ystäville.

Perheeseen syntyi 6 lasta ja heidän ollessaan 
pieniä Raili oli suuren osan ajasta kotona.

- Jossakin vaiheessa Taisto sitten totesi, että 
minun lahjakkuudellani voisi olla myös kodin 
ulkopuolella käyttöä, ja niin minä palasin työ-
elämään.

- Kun yksi lapsistamme kuoli, oli se meil-
le toki kova paikka. Mutta koin, että sinä 
aikana meitä erityisellä tavalla kannat-
teli Taivaan Isän kädet. Elämä jatkui. 
Nyt Railin ja Taiston lapset asuvat kaikki pää-
kaupunkiseudulla ja heillä on myös yksi lap-
senlapsi.

Näköala itään avautuu

Vuonna 1992 Olavi Raassina tuli pitämään 
Valtimolle seurakuntailtaa, jossa hän kertoi 
tekemistään matkoista Vienan alueen kyliin 
ja aina Segezaan asti.

- Tilaisuuden päätyttyä kyselin häneltä, voi-
taisiinko tehdä ryhmämatka noille seuduille. 

Messu Tiiksan kirkolla. Raili ja oik. Antti Savolainen. 
Kuva Timo Keski-Antila
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Ja niin se sitten toteutuikin. Kävimme Tiiksassa, Se-
gezassa ja muualla. Tiiksassa Taisto piti kulttuurita-
lossa jumalanpalveluksen. Sen aikana minulla vahvis-
tui näky, että meidän tulee tuoda evankeliumi näiden 
alueiden lapsille.

Jo retken paluumatkalla Raili ilmoitti Olavi Raas-
sinalle kiinnostuksensa olla jatkossakin mukana. 
- Vielä samana syksynä lähdimme matkalle ja aloi-
tettiin pyhäkoulu Tiiksassa. Pidin itse pyhäkoulua ja 
myöhemmin olin mukana osaltani ohjaamassa pai-
kallisia uusia pyhäkoulunopettajia.

Kiinnostaisiko työnä?

Olavi Raassina oli siirtynyt työhön Segezassa, mutta 
matkat jatkuivat. Erään kerran Raili sai tiedon, että 
matkan kuljettajana olisi Antero Rasilainen.

- Sillä matkalla tutustuin Anteroon, joka myös oli jo 
tehnyt monia matkoja Venäjälle ja jo aiemmin anta-
nut lainaksi oman autonsa Musikan Terholle ja mei-
dän pikku ryhmälle Repolan suunnan reissua varten.

- Sitten erään kerran, kun olimme taas menossa Ve-
näjälle, Antero alkoi kysellä minun työtilanteestani. 
Hän oli kuullut, että minulla olisi ehkä työ katkolla. 
Hän myös kyseli, että olisinko kiinnostunut lähte-
mään Elyn työhön.

- Jotakin olin Elystä kuullut, mutta en siitä kovin pal-
joa tiennyt. Mutta niin se vaan Taivaan Isä johdatti, 
että minusta tuli Elyn lähetti Kemiin.

Vienan Kemiin

Inkerin kirkon kanssa oli sovittu, että Ely ottaa vas-
tuulleen työtä Kemin seurakunnassa. Tähän työhön 
Raili Mäkitalo innolla tarttui.

- Aloitimme tai oikeammin jatkoimme pyhäkouluja 
kirkolla. Lapsia tuli ja tulkin kanssa me pyhäkoulua 
pidimme. Silloin vielä saimme käydä myös koululla, 
mutta myöhemmin se ei enää ollut mahdollista. Pi-
dettiin kesäleirejä Kemissä ja muualla Vienan Karja-
lassa.

Raili myös solmi innokkaasti uusia yhteyksiä. Tutus-
tuminen Kemin kulttuuritalon johtajaan avasi ovia 
monille tilaisuuksille. Muutoinkin jokainen kohtaami-
nen oli Railille tärkeä. Nimi piti painaa mieleen ja ot-
taa ylös yhteystiedot.

Lapsityön ohella etsivä diakonia on ollut keskeistä. 
Erityisesti vanhusten parissa Raili on luonut aivan 
uusia toimintatapoja. Kodeissa vierailut ovat olleet 
tärkeitä.

- Viimeisimpänä olivat kehitysvammaisten lasten ja 
heidän perheittensä etsiminen ja tukeminen. 

Puolisolta tuki

Sadat matkat Venäjälle ovat vaatineet sen, että puo-
liso on ollut työssä mukana.

- Taisto tiesi minun intoni tähän tehtävään ja 
kun puhuimme mahdollisuudesta siirtyä Elyn 
työntekijäksi, oli meillä toki tieto, mitä se mer-
kitsee. Kyllä hän oli tässä ratkaisussa mukana. 
Taisto Mäkitalo onkin ollut tärkeä tuki kaikessa työs-
sä. Kun muutaman hengen ryhmä, usein myöhään 
illalla, tulee Venäjältä ja vieraat jatkavat matkaa seu-
raavana aamuna, on illalla tulijoille ruoka pöydässä ja 
kuulumisia kysellään.

- Onhan se selvä, että tällaisessa tehtävässä kodin 
asiat ovat paljolti jääneet puolison vastuulle. Mutta 
hyvin kaikki on mennyt. 

- Nyt kun olen jäänyt eläkkeelle, on mahdollisuus 
paremmin paneutua mm. kasvihuoneen hyödyntämi-
seen. Siellä on tomaatteja, kurkkuja, yrttejä. Pientä 
remonttiakin on suunnitteilla.

- Mutta edelleen kodin ovet ovat avoinna matkalaisil-
le valmiina majoittamaan meneviä ja tulevia.Eikä sitä 
tiedä, vaikka syksyllä lähtisin jonkun porukan mat-
kassa Vienaan.

- Mutta todella kiitollinen olen, että Taivaallinen Isä 
on antanut minulle tällaisen tehtävän.

Pekka Kiviranta

Raili ja Sirpa kiitosjuhlassa Kalevan kirkossa, jossa heidät saa-
teltiin eläkkeelle (Elyn vuosijuhla Tampereella 11.-12.4.2015). 
Kuva Hannu Kivisaari
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Jaakko Rusaman puhe Evankelisilla kesäjuhlilla Salossa 1.8.2015 (tiivistelmä)

Yhteisestä todistuksesta 
on kysymys

Nopeasti muuttuvassa maailmassa Kristuksen kirkko todistaa 
elämällään kolmiyhteisen Jumalan pelastustyöstä ihmiskuntaa 
ja luomakuntaa kohtaan. Meitä kutsutaan toimimaan Jumalan 
rakkauden mukaisesti, palvelemaan kaikkia ja rakentamaan 
Kristuksen kirkkoa, joka on olemukseltaan missionaarinen.

Jumalan lähetys

Kirkon lähetystyö perustuu kolmiyhteisen Jumalan 
lähetykseen (Missio Dei), johon kaikki kristityt on 
kutsuttu. Emmehän me julista sanomaa itsestämme 
vaan Jeesuksesta Kristuksesta: ”Jeesus on Herra, ja 
hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä.” (2. Kor. 
4:5).

Me luotamme evankeliumin voimaan, korostam-
me Jumalan työtä, seuraamme Hänen tahtoaan ja 
avaamme toivon näköaloja.

Kirkon ja seurakunnan tulevaisuus on sidottu mis-
sioon, koska lähetys on kirkon ja seurakunnan pe-
rustehtävä. Evankeliumia on julistettava aina ja kaik-
kialla. Todistus Kristuksesta on sama kotimaassa ja 
ulkomailla.

Kumppanuutta ja yhteistyötä

Kirkon missio ei enää painotu vain tietyille alueille. 
Uusia reuna-alueita on kaikkialla. Siksi kirkon mission 
toteutuminen edellyttää kumppanuutta sekä yhteis-
työtä kotimaisten ja ulkomaisten tahojen kanssa.

Perimmältään me kaikki olemme lähetystyöntekijöi-
tä: seurakuntien työntekijät omassa työssään ja seu-
rakuntalaiset omien vahvuuksiensa ja osaamisensa 
mukaan. Kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme 
ovat kumppanuuskirkot ja -järjestöt, kirkkoliitot sekä 
kristilliset ja muut järjestöt. Tehokkaasti televisio-oh-
jelmillaan evankeliumia viestittävä SAT 7 on tästä 
hyvä esimerkki. Eri toimijoiden kanssa saamme toi-
mia vastavuoroisesti, toinen toistamme arvostaen ja 
kuunnellen.

Kaikenikäisten lä-
hetysjuhla Elyn ke-
säjuhlilla lauantaina 
1.8.2015

Vas. Mari ja Seppo Pau-
lasaari Suomen Lähetys-
seurasta tuovat terveiset 
musiikin kera Israelista.

Oik. Nikoo Ordodary 
(Sansa) SAT-7 Parsin 
ohjelmakoordinaattori ja 
nuortenohjelman juonta-
ja tuo terveiset Iranista, 
tulkkina Mirta Martin.

Kuvat Mikko Lähdekorpi10



Meillä on myös paljon opittavaa voimakkaasti kasva-
vien kirkkojen lähetys- ja evankelioimisinnosta. Oli-
siko meillä opittavaa heiltä, jotka julistavat rohkeasti 
iloista pelastussanomaa? Niissä kirkoissa on myös 
paljon sitä luovuutta ja notkeutta, mikä usein puut-
tuu kirkon rakenteista.

Jokaisen oma panos

Lähetystyö ei ole seurakunnan työmuoto, vaan kris-
tillinen seurakunta elää ja hengittää lähetyksestä. 
Seurakunta on aina Jumalan kansan yhteisö ja se 
elää missionaarisuuttaan aidosti todeksi, kun se an-
taa kaikille jäsenilleen tilaa ja mahdollisuuksia oman 
panoksensa antamiseen.

Suurena haasteena on se, miten seurakunnissa saa-
daan lähetys läpäisemään kaikki ikäryhmät ja laaje-
nemaan luontevaksi ja keskeiseksi ajatteluksi kaik-
keen toimintaan.

Tämän ajan haasteet

Ensimmäinen haaste on monikulttuuri-
suus ja maahanmuuttajat. Tiedämme, 
että Suomeen tulevista maahanmuut-
tajista enemmistö on kristittyjä. Miten 
voimme heidän kanssaan ja heidän tu-
ellaan vahvistaa elävää uskoa arjessa? 
Usko saa elää ja näkyä.

Toinen liittyy mediaan ja informaatio-
teknologiaan. Evankeliumia voidaan ju-
listaa koko maailman väestölle monin 

eri tavoin. Maantieteelliset, poliittiset ja jopa uskon-
nolliset raja-aidat ylittyvät. Valtavan paljon enemmän 
voisimme käyttää evankeliumin julistamisessa mm. 
televisio-ohjelmia tai vaikkapa mobiililähetyksiä. Noin 
30 % koko maailman väestöstä ei ole kuullut sano-
maa Jumalan pelastavasta armosta. Samaan aikaan 
kohtaamme entistä enemmän niitä, jotka eivät enää 
tunne Kristusta. Kaikkia näitä ihmisiä voimme tavoit-
taa nykyaikaisin keinoin.

Kolmas haaste on uskontojenvälinen vuoropuhelu 
eli dialogi. Se alkaa kohtaamisesta, pienistä yhteisis-
tä teoista, kunnioituksesta ja vieraanvaraisuudesta. 
Kristillisen uskon hahmottaminen suhteessa muihin 
katsomuksiin tarvitsee rinnalleen aitoa kohtaamista 
ja rukouksen henkeä. 

Todistus joka kohtaamisessa

Mutta tässäkin muistamme, että missio on kirkkom-
me ytimessä. Kristillinen todistus on osa kaikkia koh-
taamisia. Kristittyinä kerromme uskostamme ja an-
namme oikean kuvan kristinuskosta. On hyvä kuulla 
toisten uskontojen kannattajia ja antaa heidän itse 
kuvata omaa uskontoaan. Jumala on näissäkin koh-
taamisissa läsnä Pyhän Henkensä kautta. Tehtäväm-
me ei ole olla oikeassa vaan antaa Jumalan toimia 
salatulla tavallaan. Meidän tehtävämme on kulkea 
rinnalla, arvostaa ja rakastaa lähimmäisiämme – ja 
oppia elämää.

Näin Jumalan lähetys uudistaa kirkkoa ja vahvistaa 
yhteistä uskoa. Uudistuminen tapahtuu katseessa 
Kristukseen ja Jumalan työhön. Kolmiyhteinen Ju-
mala elää ja toimii. Hänen lähetyksensä on kirkon 
uudistusliike.

Jaakko Rusama kaikenikäisten lähe-
tysjuhlassa Elyn kesäjuhlilla lauantaina 
1.8.2015. Kuva Mikko Lähdekorpi
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Hurskastelua?

Mutta onko tämä hurskastelua, tietämättömyyttä 
monen ihmisen todellisista ongelmista? Sen tus-
kan ja niiden ongelmien vähättelyä, jotka monel-
la ovat heti aamulla ensimmäisenä mielessä? On 
huoli toimeentulosta, terveydestä, ihmissuhteista 
ja lähipiirin ihmisistä. Ja se huoli ahdistaa, joskus 
vakavin seurauksin. Nämä elämän vaikeudet ovat 
esillä ja tulevaisuudenusko kovasti koetuksella 
myös täällä Salossa.

Mutta silti me laulamme: ”Joka aamu on armo 
uus, miksi huolta siis kantaa! Varjot väistyy ja va-
javuus, Jeesus voimansa antaa.”

Armo on enemmän

Jeesus on elämällään, kuolemallaan ja ylösnouse-
muksellaan ansainnut meille armon, kirkastanut 
armon. Armo ei ole mitä tahansa hyväsydämisyyt-
tä, lempeyttä ja ymmärtäväisyyttä, vaan paljon 
enemmän. Se koskettaa koko olemassaoloamme 
ja ihmisyyttämme. Se vapauttaa meidät elämään 
rohkeasti ja syvästi. Se vapauttaa meidät kohtaa-
maan toinen toisemme Jumalan luomina ja lunas-
tamina kanssaveljinä ja -sisarina. Toivottavasti se 
vapauttaa meidän myös ainaisesta oikeassa ole-
misen tarpeesta.

Uusi päivä ja uusi aamu on aina mahdollisuus, se tarjoaa aina uu-
den siunauksensa. Saan olla keskeneräinen, erehtyvä ja kipuileva, 
armoa tarvitseva.

Kun saamme elää todeksi armon, silloin 
myös huolet saavat uudenlaista suhteel-
lisuutta. Niitä ei oteta meiltä pois, mutta 
niiden kanssa oppii elämään ja näkemään 
niiden paikan. Ensin lauletaan ”Joka aamu 
on armo uus”, ja sen jälkeen tulee kaikki 
muu.

Martti Santakarin puhe sunnuntain aamuseuroissa Evankelisilla kesäjuhlilla Salossa 2.8.2015 (tiivistelmä)

Joka aamu on armo uus

Kuva Timo Keski-Antila
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Jeesuksen antama voima ei ole tarkoitettu päällekäy-
väksi uskonuhoksi. Se on Jumalan armon ja rakkau-
den voimaa. Se on tarttumista Jumalan lupauksiin; 
Herraan Jeesukseen katsomista; elämää anteeksian-
tamuksesta. Siinä voimassa rohjetaan myös olla pie-
niä ja hapuilevia. Tässä tunnen sympatiaa herännäi-
syyden suuntaan.

Usko arjessa

Jeesuksen kosketuksen voima saattaa meidät myös 
liikkeelle, lähimmäistemme luo. Juhlien jälkeen koit-
taa arki, jossa uskomme punnitaan.

On ollut hyvä viettää juhlia täällä Halikossa. Suuren 
väkijoukon keskellä laulettu Siionin Kanteleen lauluja. 
Ne ovat hoitaneet ja kantaneet.

Yhdessä olemme tahtoneet yksinkertaisesti katsoa 
Herraan Jeesukseen, ja olla Jumalan puhuteltavina.

Armo on sitäkin, että Jumala saa olla Jumala. Me 
olemme hänen rakkaita lapsiaan. Hän hyvän tah-
tonsa mukaisesti herättää meissä uskon ja kirkastaa 
armon. ”Joka aamu on armo uus, miksi huolta siis 
kantaa! Varjot väistyy ja vajavuus, Jeesus voimansa 
antaa”.
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Lapsuudesta uskon tielle

- Minä kasvoin jo lapsuudessa uskon tielle. 
Rukoilin aina, kun elämässä tuli vaikea, paha 
tilanne. Isä vielä neuvoi, että rukoilla voi muu-
toinkin kuin panemalla kädet ristiin, vaikka 
pyörällä ajaessa. Tämä usko ja luottamus mi-
nulla on säilynyt koko elämän ajan. Minä voin 
turvautua aina Jumalaan, tiedän, mistä voin 
pyytää apua, sanoo rovasti Jussi Kataja.

- Myös minä olen kasvanut uskon tielle. Kotona 
erityisesti isä lauloi paljon ja usein laulua ”Armo 
yli kaikkien valtava on”. Aamu- ja iltahartaudet 
kuunneltiin ja uskonasioita pidettiin esillä, Ulla 
Kataja jatkaa palaten lapsuusajan muistoihin. 
- Rippikouluaikana uskonasiat olivat vahvasti 
esillä ja silloin minuun painui syvälle kuva Jee-
suksesta hyvänä paimenena. Minä olen lam-
mas Jeesuksen käsivarsilla. Ja vieläkin minulle 
lammas-aiheiset virret ovat hyvin tärkeitä.

Usko Jeesukseen

Kysymykseen siitä, mikä uskossa on keskeistä, 
Jussi vastaa Raamatun sanoin: Usko Herraan 
Jeesukseen, niin sinä pelastut.

- Muistan, kun kerran varhaisnuorena olin ko-
vin sairas, jokin kuumetauti se oli, miten mie-
leen nousi ajatus omasta kuolemasta. Silloin 
sain vahvan sisäisen vakuuden siitä, että mi-
nulla on turva Jeesuksessa. Ilman Jeesusta en 
pärjää. Tämä vakaumus minulla on ollut koko 
elämän ajan.

Taivaan Isän
hyvässä hoidossa

Kodin oven avaaminen kertoo heti, millainen tämä koti on. Eteisen 
pöydän yläpuolella on krusifiksi ja pöydällä kynttilän lisäksi päällekkäin 
kaksi vanhaa kirjaa: postilla ja kirkkokäsikirja. Muuallakin Ulla ja Jussi 
Katajan kerrostalokodissa Hämeenlinnassa voi nähdä lukuisia asioita, 
jotka kertovat rukouksesta ja turvautumisesta Jumalaan.

Ulla ja Jussi Kataja kotonaan Hämeenlinnassa. 
Kuvat Pekka Kiviranta14



- Minulle yksi uskon tärkeimmistä asioista on kuva 
Jeesuksesta, joka rukoilee Getsemanessa. Siellä Jee-
sus rukoilee minunkin puolestani, Ulla jatkaa.

- Meillä kotona oli sellainen valoisa usko, joka on elä-
mää kantava voima. Se on kantanut minua silloinkin, 
kun terveydessä on ollut kovia aikoja. Jotenkin se 
sairauden kovuus on haihtunut pois, kun Taivaan Isä 
on kantanut ja auttanut.

- Aikanaan lauloin paljon kuorossa. Mutta sitten mi-
nulle tuli kurkkuun sellainen sairaus, joka vei lau-
luäänen. Se oli minulle kova paikka. Silloin minä kyllä 
kyselin Jumalalta, miksi näin tapahtui, sillä olinhan 
laulanut kuoroissa Jumalan kunniaksi. Mutta senkin 
menetyksen keskellä Jumala on kantanut.

- Toinen kova vaihe oli, kun koin vahvan loppuun pa-
lamisen. Mutta silloinkaan Jumala ei hylännyt, muis-
telee Ulla elämänsä raskaita hetkiä.

- Yhteinen rukous on aina ollut meille tärkeä asia ja 
kun Ullalla on ollut vaikeaa, minä olen saanut olla 
rukouksessa tukemassa, toteaa Jussi viereltä.

Luottamusta ja iloa

Jussi Katajalle uravalinta ei ollut aikanaan helppo. Ei 
ollut itsestään selvää, että hänestä tulee pappi.

- Paljon mietin, onko minusta papiksi. Opinko niitä 
asioita ja pärjäänkö niissä tehtävissä. Silloin oli ys-
täviä, jotka tukivat ja rohkaisivat. Näiden ystävien 
kautta koin Jumalan johdatusta. Ja jos nyt voisi uu-
delleen elämänuraa miettiä, niin kyllä minä samalla 
tavalla valitsisin.

- Jussista voi sanoa, että hän on pappina hyvä kuun-
telija, toteaa puheliaampi Ulla vierestä.

- Iän myötä usko on entistä enemmän muuttunut 
luottamukseksi, iloksi, jatkaa Jussi pohdintojaan.

- Kun elämässä tulee eteen ahdistavia ajatuksia ja 
tilanteita, niin mieleen nousee vahvana luottamus, 
että asiat hoituu, Taivaan Isä johdattaa. Varmaan tä-
mäkin on Jumalan vaikuttama asia.

Seurakunnan keskellä

Katajat ovat nyt eläkkeellä. He asuvat Hämeenlinnas-
sa ja ovat keskeisiä Elyn toiminnan vaikuttajia Hä-
meenlinnassa ja ympäristössä. Pisimpään he asuivat 
Jokioisissa, jossa Jussi toimi kirkkoherrana ja Ulla, 
maat.metsät.maisteri, opetti ja toimi oppilaanohjaa-
jana Forssan ammatti-instituutissa.

- Me asuimme Jokioisten pappilassa. Minä pidin pap-
pilaelämästä. Kutsuimme mielellämme seurakunta-
laisia pappilaan. Mutta pidin paljon myös opettajan 
työstäni. Poltin kynttilää molemmista päistä ja silloin 
voimat loppuivat, koin syvän burnoutin, Ulla muiste-
lee noita vaiheita.

- Sekin koitui lopulta siunaukseksi. Kerroin asiasta 
avoimesti seurakunnassa ja toivuttuani monet seu-
rakuntalaiset uskalsivat kertoa minulle omasta väsy-
misestään, jaksamisestaan, kun he tiesivät, että olen 
kokenut jotakin samaa.

- Lääkärille sairauteni keskellä sanoinkin, että on iha-
na sairastaa rukoilevan seurakunnan keskellä. Lääkä-
ri siihen jotakin murahti vastaukseksi ja vasta myö-
hemmin kuulin, että lääkärillä oli ihan toisenlainen 
maailmankuva.

Siunaus

Ulla ja Jussi Katajalla on neljä lasta ja 12 lastenlasta. 
Heidän elämänsä ja asioiden seuraaminen tuo oman 
sisältönsä eläkepäiviin.

- Nyt voi myös paremmin keskittyä asioihin. Kirkko-
herrana oli usein monia asioita mielessä ja hoidetta-
vana, kiiruhdettava tilanteesta toiseen.  Nyt on aikaa 
vielä paremmin syventyä Raamattuun ja voi rauhas-
sa valmistella puheensa, olla paremmin läsnä ihmisiä 
kohdatessa, toteaa Jussi rauhallisesti ja johdattaa 
yhteiseen rukoukseen, jossa siunataan kaikki lähei-
set, ja myös vierailijan elämä ja lähipiiri ja pöydän 
värikkäät antimet.

Pekka Kiviranta
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Vuorisaarna, josta edellä oleva on osa, alkaa sanoil-
la: ”Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. 
Hän istuutui ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. 
Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin.”

Jeesus näkee kansanjoukot. Juuri heidät tulisi saat-
taa hänen opetuslapsijoukkoonsa, kuten hän myö-
hemmin lähetyskäskyssä oppilailleen sanoi. Siihen 
tehtävään hän oppilaansa valitsi ja siihen nyt hän ha-
luaa antaa eväitä, valmiuksia.

Pekka Kivirannan raamattutunti Evankelisilla kesäjuhlilla Salossa 1.8.2015 (tiivistelmä) 

Kristitty suolana ja 
valona maailmassa

Jeesuksen sanan voisi tiivistää näinkin: Minä haluan, 
että kaikki kansat saavat kuulla evankeliumin, ja sii-
nä tehtävässä minä tarvitsen teitä. Ja varmaankin 
opetuslapset olivat ymmällään, kun Jeesus sanoi: ”Te 
olette maan suola ja maailman valo.” Ei se joukko 
ollut sen ajan älymystön huippua ja silti Jeesus tar-
koitti totta.

”Te olette maan suola. Mutta jos suola menettää makunsa, 
millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään: 
se heitetään menemään, ja ihmiset tallaavat sen jalkoihin-
sa. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, 
jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, 
panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa 
kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne 
ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät 
Isäänne, joka on taivaissa.” Matt.5:13-16

(vas.) Lauantain 
raamattutunti 
Kristitty suolana 
ja valona maail-
massa kesäjuhlilla 
Salossa, luennoija-
na Pekka Kiviran-
ta. Kuva Mikko 
Lähdekorpi

(oik.) Pekka Kivi-
ranta, Tarja Laurila 
ja Matti Lähdekorpi 
valmistautumas-
sa lauantai-illan 
iltamessuun. Kuva 
Timo Keski-Antila

Kuva Timo Keski-Antila
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Suolalla ja valolla sama viesti

Suola on merkillinen aine. Ennen pakasteiden aikaa 
ruoka säilöttiin suolalla. Liha suolattiin, silakat suolat-
tiin. Näin toimittiin Jeesuksen aikanakin. Mutta suola 
liittyi myös juutalaiseen jumalanpalveluselämään.

Kun temppelissä papisto hoiti uhripalvelua, ei uhri-
eläin saanut olla vioittunut. Jumalalle ei voinut uhrina 
tuoda myöskään mitään pilaantunutta. Siksi uhrit oli 
suolattava.

Me tiedämme myös, että valo voittaa pimeyden. Säh-
kökatkoksen aikana pieni kynttilä valaiseen huoneen 
sen verran, että siellä näkee liikkua ja hoitaa joitakin 
arkiaskareita. Täysin pimeässä kynttilän liekki voi nä-
kyä lähes 50 km päähän.

Evankeliumin kuuluttajat ovat nyt suola ja valo. Nyt 
ei enää tarvita uhreja, sillä Jeesuksen yksi ainoa uhri 
on riittävä tekemään ihmisistä Jumalalle kelvollisia. 
Jeesus sovitti ristillä meidän syntimme ja me saimme 
hänen vanhurskautensa. Autuas vaihtokauppa. Täs-
sä viestissä on voima, joka synnyttää ihmiset uuteen 
elämään. Niin kauan kuin evankeliumia julistetaan, 
on ihmiskunnalla toivo.

Viesti uupuneille

Mutta suola tai valo ei ole Jeesuksen opetuslasten 
omaa. Se ei ole heidän inhimillistä lahjakkuuttaan tai 
ahkeruuttaan, oppineisuuttaan. Jeesus kutsui seu-
raajikseen tavallisia ihmisiä: ”Tulkaa minun luokseni 
kaikki työn ja kuormien uuvuttamat.” Siis kutsuttiin 
niitä, joiden voimat olivat loppumassa, jotka eivät 
tahtoneet jaksaa. Ja Jeesus lupasi: ”Te saatte le-
von.” Ei tiukkoja vaatimuksia, tee parannus, muuta 

elämäsi. Sitten kun olet kelvollinen, sitten voit tulla. 
Ei, vaan kuormien ja taakkojen uuvuttamat, työn ra-
sittamat: Tulkaa, te saatte levon. Kummallinen sana. 
Saatte levon. Syvimmältä olemukseltaan usko onkin 
lepoa ja rauhaa Jumalan läsnäolossa, Pyhässä Hen-
gessä. Lepoa Herrassa.

Tällaisille ihmisille Jeesus sanoo: Te olette maan suo-
la, te olette maailman valo.

Jeesuksen seuraajat ovat maan suola, kun he vies-
tittävät evankeliumia. Jokainen omalla paikallaan. 
Yhteys Kristukseen merkitsee sitä, että meihin tulee 
tämän yhteyden kautta jotakin uutta, sellaista, joka 
näkyy.

Uskossa onkin jotakin samaa kuin punaisessa ne-
nässä ja rakastumisessa: Sitä ei voi salata. Se vain 
näkyy. Uskoon tullut ihminen on jotenkin erilainen. 
Vaikka ei sanoisi mitään. Vapahtajamme on voimal-
linen myös silloin, kun hän tulee ihmisen sydämeen 
uskon kautta.

Nyt sitten lepoon kutsuttu on suolana. Hän koko ole-
muksellaan tuo esiin sen, mitä itse on saanut kokea. 
Ja aikanaan ehkä rohkaistuu myös sanoilla siitä ker-
tomaan.

Jumalan tekojen varassa

Minä tiedän sen, että en voi sanoillani tai teoillani 
toisessa uskoa synnyttää, vaan se on aina Jumalan 
suuri teko. Pyhä Henki synnyttää uskon. Jumala kul-
kee edellä. Me saamme kulkea niissä teoissa, jotka 
Jumala on edeltä valmistanut. Siksi Raamatussa mei-
tä kehotetaankin vastaamaan, kun meiltä kysytään 
uskoon liittyvistä asioista. Mutta huomaammeko me 
ne tilanteet?

”Tulkaa, kaikki on valmista.” Iltamessun ehtoollista jakamassa vas. mm. 
aluesihteeri, el Sirpa Keski-Antila, aluekappalainen Martti Santakari, pas-
tori Erja Kalpio ja pääsihteeri Antero Rasilainen. Kuva Timo Keski-Antila
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Ehkä meidän pitäisi saada vähän rohkeutta tähän. 
Ehkä meidän olisi syytä oppia kertomaan, mitä usko 
on, puhua Jumalasta, Jeesuksesta, uskon asioista. 
Sillä ne koskettavat kaikkia. Tätä tehtävää hoitaes-
samme me olemme maan suola.

Puhuttaessa maailman valosta, edessä on sama nä-
köala: Uskoa ei voi piilottaa. Se on samaa kuin pani-
si pienen öljylampun jauhovakan alle. Hyvin pian se 
siellä sammuu. Ei niin kukaan tee, vaan kun lamppu 
sytytetään, niin se nostetaan lampunjalkaan, jotta se 
valaisisi koko huoneen.

Mutta se valo ei ole lahjakkuutta tai inhimillistä hy-
vyyttä, vaan se on Jumalan hyvyyden heijastumaa. 
Vähän kuin kuun valo, pieni osa auringon valosta 
heijastuu kuun pinnasta ja valaisee maata. Jeesus 
sanookin, että hän itse on maailman valo ja hänen 
omansa ovat valkeus Herrassa.

Mauton suola?

Makunsa menettänyt suola ei kelpaa enää mihinkään: 
se heitetään pois. Jos me vaikenemme Jeesuksesta, 
ei meillä ole todellisuudessa mitään viestiä tuotava-
na. Ja tästä me joudumme tuomittaviksi.

Kirkkomme jäsenenä ja siinä toimivana joudun tiukan 
peilin eteen. Miten me kirkkona tänään elämme ja 
toimimme? Onko meidän suurin aarteemme edelleen 
kaikkein pyhin evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta? 
Kaikuuko se kirkkaana messuissamme? Menemme-
kö me ihmisten keskelle? Kyselemme kuulumisia ja 
olemme valmiit vastaamaan, kun meiltä kysytään us-
komme ja toivomme perusteita. Onko meillä avoimet 
silmät nähdä ihmisten hätä ja asettua rinnalle?

Vai puhummeko me mieluummin monista hyvistä 
asioista, mutta vaikenemme Jeesuksesta. Vaikka ris-
tin sanoma on edelleen maailman silmissä hullutus, 
sisältää se kuitenkin Jumalan 
suuren voiman. Se pystyy mur-
tamaan kovimmankin muurin, 
katkaisemaan koston kierteen, 
korjaamaan rikki menneitä ih-
missuhteita. Jos meillä kirkkona 
ei ole tuoda ihmisille sanomaa 
Jeesuksesta, me olemme menet-
täneet todellisen olemuksemme. 
Tämä kysymys meidän on jatku-
vasti asetettava itsellemme. Ker-
rommeko me rististä, sen tuo-
masta häpeästä välittämättä.

Jeesuksen sanoissa on kutsu pa-
rannukseen. Se koskee varmasti 
minua, mutta ehkä sinuakin. Tee 
parannus.

Raamatun viimeisessä kirjassa, 

Ilmestyskirjassa on viesti Vähän Aasian 7 seurakun-
nalla. Useimmille seurakunnille viesti oli selvä: Tee 
parannus. Ensin kerrotaan jotakin, mitä seurakun-
nassa oli tapahtunut. Ja sitten oli selkeä viesti: Tee 
parannus.

Olisiko tämä viesti syytä ottaa myös meidän kirkkona 
todesta? Käänny ja tee parannus.

Todellinen aarre

Kirkolla on todellinen aarre: Taivasten valtakunnan 
avaimet. Sellaiset lahjat, jotka kantavat ikuiseen elä-
mään. Meillä on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. 
Eikä vain sanoma, vaan itse Herra Kristus.

Siksi hän saattaa seuraajilleen sanoa: Te olette maan 
suola, te olette maailman valkeus. Siksi, että teillä on 
evankeliumi, teillä on uskon kautta itse minut aar-
teena.

Siksi parannus ei ole omien tekojen parantelua, vaik-
ka toki meidän tulee kilvoitella elääksemme kristittyi-
nä ihmisten keskellä. Eivät pahat sanat tai teot kuulu 
kristityn elämään. Mutta todellinen parannus on us-
koa Kristukseen.

Kristuksen omaksi sinut on kerran kastettu. Mutta 
ihminen voi kulkea eroon kasteestaan. Luopua kai-
kesta, mitä kasteessa on saanut. Mutta jotakin on 
aina jäljellä: On paluutie. On Isän koti, johon voi pa-
lata. Siksi voidaan sanoa, muista kastettasi. Siinä on 
pysyvä merkki siitä, että sinulla on paikka Jumalan 
yhteydessä. Ota ja omista.

Se on samalla taivasmerkki. Sitä kirkko toistaa, kos-
ka kirkko halua toimia maailmassa suolana ja valo-
na, joka johdattaa ihmiset aina taivaaseen asti. On 
olemassa avattu taivastie. Jeesus Kristus. Sen tien 
merkkinä on risti.

Uskela-kvartetti Uskelan kirkossa lauantai-iltana 1.8.2015 Evankelisilla kesäjuhlilla Salossa. 
Kuva Timo Keski-Antila
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Tilinumero IBAN FI28 5114 0220 0343 69
ja viestiksi joku alla olevasta listasta (muista merkitä myös maksajan srk):

Kolehtien ja lahjoitusten tilitys

ELYllä on myös valtakunnallinen lupa erillisten keräysten järjestämiseen. (Rahankeräyslupa nro POL-2015-
5729, voimassa 24.6.2015-22.5.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.) Tällaisten 
keräysten, esim. joulukeräyksen tulot tilitetään: tilinumero IBAN FI06 5114 0220 0380 63

Viestiin aina merkintä:
- mistä seurakunnasta tilitys tulee
- mihin kohteeseen lahjoitus on tarkoitettu

Kolehtien tilittäminen seurakunnista
Seurakunta voi tilata toimistoltamme yksilöllisen viitenumerolistan kolehtien tilittämiseksi. Viitenumeroa käytettäessä 
kolehtituotot ohjautuvat varmasti oikeaan kohteeseen kirjanpidossamme, ja kohdistuvat vuositilastoissa oikealle seura-
kunnalle tai kappeliseurakunnalle.

Viitenumerolista yksityishenkilölle
Myös yksityishenkilö voi tilata toimistoltamme yksilöllisen viitenumerolistan lahjoitusten tilittämiseksi. Ilmoita tilauksesi 
yhteydessä nimesi, osoitteesi sekä seurakuntasi.

Tilaa viitelista: ely@evankeliset.net tai p. 040 415 9416

Elyn kotimaantyölle     
Antero
Erja
Pekka
Satu
Aarrearkku
Laula kanssani

Lähetykselle yleisesti (= Venäjä tai käytettäväksi johonkin a.o. kohteista)
Angola (= Angolan kirkon tuki, SLS)
Sat7 (= arabiankiel. TV-kanavan tuki, Sansa)
Japani (= Keikon kirjelaatikko, Sansa)
Tedite (= Tedite-hanke Sambiassa, Towards equality, democracy and economical growth by IT-education)
Murmansk (= Venäjä, Murmanskin kirkkohanke)
Kemin srk (= Venäjä, Kemin srkn tuki)
Pappila (= Venäjä, Papinsaaren pappilahanke)
Lea Saar (= Viro, Lea Saarin tuki)
Perhekeskus (= Viro, perhekeskus Tartto)
Lähetyskuoro (= Viro, lähetyskuoro)
Paulasaaret (= Paulasaaren perheen tuki Israelissa, SLS)
Vähäsarjat (= Eeva ja Jari Vähäsarjan tuki Itävallassa, Sansa)



Lasten kesäjuhlat Pikkupappilassa ja pihapiirissä Salossa 1.-2.8.
 

Perhetapahtumia, 
pyhäkoulua ja 
puuhatori

Launtai-iltapäivällä nukketeatteri Nuketteri esitti Kaisa-Leena 
Kaarlosen ohjaaman ja käsikirjoittaman ”Sokea Bartimaios”-näy-
telmän, joka alkoi näin: huone pimenee, ovi avautuu, oven suu-
hun ilmestyy tumma hahmo, jota pienin lapsista säikähtää itkien. 
Hahmo astuu sisään huoneeseen alkaen kerjätä. Valot syttyvät 
näyttämölle, jossa Bartimaios-nukke jatkaa kerjäämistään. Näyt-
tämölle ilmestyy Saara-tyttö Rekku-koirineen kysellen Bartimaiok-
selta, mitä tämä elämöi. Hetken keskustelun jälkeen käy ilmi, että 
Bartimaios on sokea, eikä näe mitään. Saara-tyttö keksii, että 
hän etsii Jeesuksen, joka voi parantaa Bartimaioksen näkökyvyn. 
Näytelmä jatkuu, ja lopulta löytyy Jeesuskin, joka parantaa Bar-
timaioksen näön.

Nukketeatterin jälkeen siirryttiin pihamaalle, jossa Veka Helinin 
johdolla alkoi X1 eli Äksön yhdessä. Yhteisäksöniin sisältyi erilaisia 
leikkejä ja lauluja, joiden sisältönä oli, että Jeesus on X eli ykkö-
nen ja että kadonneet löydetään (lammas, puuttuva hopearaha 
sekä tuhlaajapoika). Lampaankuvia ja vanhoja pennejä etsittiin-
kin porukalla pitkin pihamaata.

Sunnuntaiaamun pyhäkoulun aluksi sytytettiin kynttilä. Johan-
na Routasalo ottaa esille kultaisen laatikon ja kysyy, että mitä-
hän laatikko mahtaa sisältää... Arvuuttelujen jälkeen paljastuu, 
että  laatikossa on erilaisia huopapaloja ja puufiguureja. Johanna 
Routasalo piti Godly Play-tuokion kertoen puu- ja huopafiguurein 
Hyvästä Paimenesta ja lampaista sekä niitä uhkaavista vaaroista. 
Hyvä Paimen johdattaa aina laumansa turvallisesti perille ja eksy-
neetkin etsitään, vaikka niitä olisi vain yksi.Kuva Mikko Lähdekorpi

Kuva Mikko Lähdekorpi
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Pyhäkoulu jatkui Seppo ja Mari Paulasaaren terveisillä Jerusale-
mista. Yhdessä laulettiin Matkustan ympäri maailmaa, jossa sa-
nottiin päivää suomeksi, venäjäksi (Trastuit), japaniksi (Konnichi 
wa) ja israeliksi (Shalom). Vielä laulettiin pari israelilaista laulua 
Shabbat Shalom käsiä taputettaen sekä Hevenu Shalom Alechem. 
Seppo Paulasaari aloitti keskustelun, että mahtoiko Jeesuksen ai-
kaan olla kännyköitä ja sähkövaloja. Eipä ollut, mutta Sepolla oli 
ruskeassa paperipussissa sen ajan lamppu, jota jokainen sai käsin 
pussin läpi tunnustella. Tunnustelun jälkeen lapset saivat piirtää 
oman näkemyksensä pussin sisällöstä. Lopuksi Heta sai olla va-
paaehtoinen ja katsoa mitä pussissa oli. Heta näytti sen kaikille 
muillekin ja öljylamppuhan se siellä.
Jerusalemin terveisten lopuksi laulettiin Jumalan kämmenellä-lau-
lu sekä puhallettiin kynttilä sammuksiin.
Seuraavaksi askarreltiin omaa käsimallia apuna käyttäen lampaita, 
jotka sai koristaa oman mielensä mukaan. Pikkupappilasta löytyi 
myös monenlaisia leluja, joilla lapset ahkerasti leikkivät.

Iltapäivällä oli vielä puuhatori, jossa koko perhe sai leikkiä ja puu-
hastella yhdessä.

Teksti ja osa kuvista Virpi Tuominiemi

Kuva Mikko Lähdekorpi

Joulutervehdys
Evankelinen lähetysyhdistys - 
ELY ryn työn tukemiseen

Joulun Valo 2015
-lehden erillisliitteeseen

Yhden ja yhteisen tervehdyksen alle
 joulutoivotuksen laittajan nimi 

20€/kpl, esim.

   Joulurauhaa 
 ja 
   Siunattua Uutta Vuotta

   Maija ja Matti Meikäläinen, Lapua
   Veikko Virtanen, Jyväskylä
   jne.

Tai oma persoonallinen / henkilö-
kohtainen joulutervehdys 50€/kpl,
esim.

Hyvää Joulua
 ja
Siunattua Uutta Vuotta
 2016

    t. Maija ja Matti 
        Meikäläinen
          Lapua

Ilmoitukset laskutusosoit-
teineen 2.11. mennessä 
Elyn toimistolle
   ely@evankeliset.net

   p. 040 415 9416

   Ely ry

   Kokkolantie 12
   43500 Karstula



Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille

Ilmoita
järjestettävistä
tapahtumista

Elyn toimistoon
yhteistä lehteä ja
Elyn kotisivujen

tapahtumakalenteria
varten

ely@evankeliset.net
tai

p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein)

Huom!
Tapahtumailmoitukset

seuraavaan Elysanomat-leh-
teen 7.10.2015

mennessä, kiitos.

Katso päivitetyt 
tapahtumatiedot 

www.evankeliset.net/kalenteri

Elokuussa
Su 30.8.
- Ilmajoki, klo 10 Maakunnallinen 
kirkkopyhä Ilmajoen kirkossa, saar-
na Pekka Kiviranta, lit. Asko Kantola, 
kanttori Sinikka Pekkanen. Päiväjuh-
lassa Asko Kantola, Sinikka Pekkanen,  
P Kiviranta, Satu Kivisaari.
- Toivakka, klo 10 Elyn kirkkopyhä 
Toivakan kirkolla. Erja Kalpio, khra 
Panu Partanen.
- Keuruu, klo 15 Siionin Kannel-seu-
rat Pirkko Laineella, Multiantie 400 E. 
Erkki Helle, Pekka Lavaste, Matti Kor-
keakoski.
- Laukaa, klo 17 Israel-ilta Toivonkei-
taalla. Erja Kalpio, Anki Hypen.
- Lapua, klo 18 Mökkiseurat Lato-
mäen mökillä Kauhajärvellä, Huvilatie 
59. Pekka Kiviranta, Satu Kivisaari.

Ma 31.8. Seinäjoki, klo 18 Elyn lä-
hetysilta Ystävän Tuvalla. Pekka Kivi-
ranta, Salme Rinta-Komsi, Liisa Sun-
den.

Syyskuussa
Ti 1.9.
- Alavus, klo 10-13 ELYn himmeliker-
ho Kappalan lähetystuvalla. Ohjaaja-
na Marja-Lea Linna.
- Ilmajoki, klo 14 JIK - vastuuryh-
män kokous (Jalasjärvi-Ilmajoki-Ku-
rikka) Mikko-Matti Rinta-Harrilla.
- Riihimäki, klo 18 Siionin Kanteleen 
lauluseurat Kirkkopuiston srk-kodissa. 
Ulla Kuisma, Anneli Fantta.

Su 6.9.
- Lappeenranta, klo 11 tilaisuus Me-
todistikirkolla. Srkn pastori Hilkka Lai-
ne, Erja Kalpio.
- Helsinki, klo 16 Siionin Kanteleen 
seurat Länsi-Pasilan kappelissa. Pek-
ka Kiviranta.

Ma 7.9. Kurikka, klo 13 Siionin kan-
nel-seurat srk-keskuksen Pikkusalis-
sa. Sirpa Keski-Antila.

Ke 9.9. Salo, klo 11-13 Pastanttipuu-
ro-lounas lähetystyön hyväksi. Siionin 

Kanteleen lauluhetki srk-talolla, Tori-
katu 8. Srksta pappi ja kanttori.

To 10.9. Kauhajoki, klo 13 Siionin 
Kannel-seurat srk-keskuksessa. Ilkka 
Tuikkala, Sirpa Keski-Antila.

La 12.9. Riihimäki, klo 13.30 Elyn 
Raamattupäivä, Israel-iltapäivä Rii-
himäen kirkossa. Pastori Erja Kalpio. 
Klo 13.30 lopunajat eri Raamatun kir-
joissa, klo 14.30 miksi Israel on meille 
kristityille yhä tärkeä, klo 15.30 Siio-
nin kanteleen lauluhetki.

Su 13.9.
- Mäntyharju, klo 10 Elyn kirkko-
pyhä, saarna Antero Rasilainen, lit. 
Ann-maarit Joenperä. Päiväjuhlassa 
lauletaan Siionin kannelta.
- Hämeenlinna, alk. klo 11.30 kirk-
kokahvit ja Siionin kannelseurat kes-
kussrk-talossa. Erja Kalpio, Kari 
Koivu, Katajat.
- Lapua, klo 12-18 Pohjanmaan tiimin 
koulutus- ja virkistyspäivä Tiistenjoel-
la. Ulla Latomäki ja Satu Kivisaari.
- Lapua, klo 18 Elyn iltakirkko Juma-
la kuulee-messu Tiistenjoen kirkossa. 
Saarna Aulis Harju, lit. Ulla Latomäki, 
Elyn musiikkiryhmä.

Ti 15.9.
- Alavus, klo 10-13 ELYn himmeliker-
ho Kappalan lähetystuvalla. Ohjaaja-
na Marja-Lea Linna.
- Ilmajoki, klo 18 Sirpan-päivän 
”Siikkariseurat” Myllylammella, Lah-
dentie 152. Risto-Pekka Alhainen, 
Satu Kivisaari, Sirpa Keski-Antila.

To 17.9. Lapua, klo 18 ELY-seurat 
Liisa ja Matti Hippoliinilla, Rantakatu 
1. Ulla Latomäki, Satu Kivisaari.

Pe 18.9 Pukkila, klo 13 Lähetysseu-
rat Pukkilassa, Pirkko Pullisella, Oma-
tie 28. Pekka Kiviranta.

Su 20.9.
- Helsinki, klo 10 Elyn kirkkopyhä ja 
päiväjuhla Jakomäen kirkossa, saarna 
Antero Rasilainen. Lauletaan Siionin 
kannelta.

- Tampere, klo 12 Messu Linnanin-
maan srk-keskuksessa. Saarna Pekka 
Kiviranta, kanttorina Petri Karaksela. 
Seurat, Karttuset.
- Seinäjoki, maak. kirkkopyhä ja 
Siionin Kannel-messu Lakeuden Ris-
tissä. Saarna Liisa Rantala, lit. Merja 
Lampila, Leo Norja, Matti Aho, Perä-
kammarikuoro. Päiväjuhlassa M. Aho, 
Satu Kivisaari, Peräkammarikuoro.
- Sulkava, klo 10 Elyn kirkkopyhä ja 
messu kirkossa. Erja Kalpio.

Ma 21.9. Kurikka, klo 18.30 kah-
vit ja myyjäishartaus, myyjäishuu-
tokauppa srk-keskuksessa (isosali). 
Satu Kivisaari. Huutokaupassa mekla-
rina Sirpa Keski-Antila.

Ti 22.9.
- Forssa, klo 14 lähetyspiiri, Hämeen-
tie 5. Pekka Kiviranta.
- Salo, klo 18 Siionin Kanteleen laulu-
seurat srk-talon keskisalissa, Torikatu 
8. Srksta pappi ja kanttori.

Ke 23.9. Espoo, klo 18 Raamattu- 
ja rukousilta Tapiolan kirkolla. Voiko 
Usko tulla uskoon. Opetus Pekka Ki-
viranta.

To 24.9. Alajärvi, klo 18 Siionin 
kannel-seurat Kirkontuvalla. Elina La-
pinoja, Satu Kivisaari, kanttori.

22



Pe 25.9. Kälviä, klo 18 Israel-ilta. 
Erja Kalpio.

La 26.9. Toholampi, Vanhapappila, 
klo 14 Raamattutunti,  Erja Kalpio. 
Siionin Kannel-seurat klo 15.30, E Kal-
pio, Satu Kivisaari.

Su 27.9. Kannus, klo 10 messu ja 
ELYn kirkkopyhä Kannuksessa, saarna 
Erja Kalpio. Päiväjuhla srk-talossa, E 
Kalpio, Satu Kivisaari, runoja lausuu 
Aulikki Ojala.

Ma 28.9. Turenki, klo 18 Siionin 
Kannel-seurat srk-talossa. Pekka Rii-
konen, Katajat.

Ti 29.9.
- Alavus, klo 10 ELYn himmelikerho 
Kappalan lähetystuvalla. Marja-Lea 
Linna, Satu Kivisaari.
- Alavus, klo 13 Siionin Kannel-seu-
rat srk-talolla. Satu Kivisaari, Sanna 
Mehtälä, kanttori.

Lokakuussa
Pe 2.10. Joensuu, klo 18 Lehtima-
janjuhla. Erja Kalpio, Anja Hyttinen.

La 3.10. Kuhmo, klo 10-21 Itä-Suo-
mi rukoilee-tapahtuma Kuhmon kir-
kossa. Erja Kalpio.

Su 4.10. Savonlinna, klo 16 Uuden 
elämän ilta Pääskylahden kirkossa. 
Erja Kalpio.

Ma 5.10. Kurikka, klo 13 Siionin 
kannel-seurat srk-keskuksen pikkusa-
lissa. Sirpa Keski-Antila.

Ti 6.10. Riihimäki, klo 18 Siionin 
Kanteleen lauluseurat Kirkkopuiston 
srk-kodissa. Pekka Kiviranta.

To 8.10. Kauhajoki, klo 13 Siionin 
Kannel-seurat srk-keskuksessa. Satu 
Kivisaari, Ilkka Tuikkala.

To 8.10. Lapua, klo 18 Ely-seurat 
Saarenpääkodilla. Matti Kristola, Ulla 
Latomäki, Kaisu, Laulun Ystävät.

La 10.10. Kotka, klo 10 Lehtimaja-
juhla Kotkan Vapaakirkolla. Erja Kal-
pio.

Su 11.10.
- Riihimäki, klo 10 Elyn kirkkopyhä 
Riihimäen kirkossa. Saarna Antero 
Rasilainen. Elyn lähetysjuhla, Pertti 
Ruponen, Antero Rasilainen, laulu-
ryhmä.
- Kotka, klo 11 Jumalanpalvelus Kot-
kan vapaaseurakunnassa, saarna Erja 
Kalpio.

- Kortesjärvi, klo 19 Siionin kan-
nel-messu Kortesjärven kirkossa. 
Liturgi Reijo Tuomola, saarna Satu 
Kivisaari, kanttori Heli Turpela, kirkko-
kuoro joht. Heikki Turpela, Anna-Ma-
ria Mattila.

Ti 13.10.
- Alavus, klo 10-13 Elyn himmeliker-
ho Kappalan lähetystuvalla.
- Salo, Tupuri, klo 18 kotiseurat Hilk-
ka ja Matti Lähdekorvella, Pesäkatu 2. 
Pekka Kiviranta.

Su 18.10.
- Hämeenlinna, klo 11.30 Siionin 
kanteleen lempilaulujen hetki keskus-
srk-talossa. Laulattajana Heikki Toi-
vio, säestys Jussi Kataja. Puhe pastori 
Reijo Sillanpää.
- Vähäkyrö, klo 10 Elyn kirkkopyhä 
kirkossa. Saarna Ulla Latomäki, lit. 
Petri Hautala. Siionin Kannel-seurat 
srk-talossa, S Kivisaari, U Latomäki.
- Seinäjoki, klo 15 Siionin Kan-
nel-seurat srk-keskuksessa. Raimo 
Mäki, juonto Liisa Sunden.

Ma 19.10. Kurikka, klo 13 Siionin 
kannel-seurat srk-keskuksen pikkusa-
lissa. Sirpa Keski-Antila.

Ti 20.10. Jalasjärvi, klo 18 Siionin 
kannel-seurat srk-talolla. Artos-kuoro, 
Aulis Harju, Satu Kivisaari.

Su 25.10. Tampere, klo 18  Runol-
liset lauluseurat Näsin srk-keskukses-
sa. Anneli ja Kari Lähdesmäki.

Ma 26.10. Kalvola, klo 14 Siionin 
Kannel-seurat Kalvolan srk-talossa. 
Kirsti ja Erkki Ikonen, Ulla ja Jussi Ka-
taja.

Ti 27.10.
- Alavus, klo 10-13 ELYn himmeliker-
ho Kappalan lähetystuvalla. Marja-Lea 
Linna, Satu Kivisaari.
- Alavus, klo 13 Siionin Kannel-seu-
rat srk-talolla. Sanna Mehtälä, Satu 
Kivisaari, kanttori.

La 31.10. (Pyhäinpäivä) Kauha-
joki, klo 10 Kauhajoen Ev. Opiston 
90v-juhla opistolla.

Marraskuussa
Su 1.11.
- Lapua, klo 10 maak. Elyn kirkko-
pyhä tuomiokirkossa, saarna Antero 
Rasilainen, lit. Matti Salomäki. Siionin 
Kannel-seurat srk-talossa, U Latomä-
ki, M Salomäki, A Rasilainen, S Kivi-
saari.

- Ylihärmä, klo 13 Koko perheen ki-
taramessu kirkossa. Jaakko ja Satu 
Linko. ELY ja HY.

Ma 2.11. Kurikka, klo 13 Siionin 
kannel-seurat srk-keskuksen pikkusa-
lissa. Sirpa Keski-Antila.

Ti 3.11. Riihimäki, klo 18 Siionin 
Kanteleen lauluseurat Kirkkopuiston 
srk-kodissa. Seppo Suokunnas. 

Ti 10.11.
- Alavus, klo 10 ELYn himmelikerho 
Kappalan lähetystuvalla. Marja-Lea 
Linna.
- Jalasjärvi, klo 18 Siionin kan-
nel-seurat srk-talolla. Sirpa Keski-An-
tila.

Ke-pe 11.-13.11. Ruokolahti, raa-
mattukoulutusta kirkon työntekijöille 
Jaakkiman opistolla. Ritva Jarva, Erja 
Kalpio.

To 12.11. Kauhajoki, klo 13 Siionin 
Kannel-seurat srk-keskuksessa. Sirpa 
Keski-Antila, Ilkka Tuikkala.

Pe 13.11. Evijärvi, klo 18 Siionin 
kannel-seurat. Aki Paavola, Matti Aho, 
Satu Kivisaari, Airi Kenttä.

Su 15.11. Seinäjoki, klo 15 Siionin 
kannel-seurat srk-keskuksessa.

Ma 16.11. Kurikka, klo 13 Siionin 
kannel-seurat srk-keskuksen Pikkusa-
lissa. Sirpa Keski-Antila.

Ti 17.11. Salo, klo 18 Siionin Kante-
leen lauluseurat srk-talon keskisalissa, 
Torikatu 8. Srksta pappi ja kanttori.

To 19.11. Lapua, klo 18 Ely-seurat 
Marketta ja Asko Veikkolassa, Härsi-
läntie 155. Ulla Latomäki, Esa Vaitti-
nen, Satu Kivisaari.

Su 22.11.
- Laihia, klo 10 Elyn kirkkopyhä kir-
kossa, saarna Ulla Latomäki, lit. khra 
Marja-Liisa Mäki. Päiväjuhlassa S Kivi-
saari, U Latomäki, M-L Mäki.
- Hämeenlinna, klo 11.30 Katajan 
klaanin musisointia keskussrk-talossa 
(Ulla Kataja 75v). Puhe Taru Törrö-
nen.
- Koskenkorva, Joululauluseurat 
srk -talolla. Raimo Mäki, Sirpa Keski- 
Antila, srkn pappi ja kanttori.
- Tampere, klo 18 Lauluseurat Kau-
kajärven srk-talolla. Kivisaaret.
- Kajaani, klo 12 Elyn kirkkopyhä 
Linnantauksen kirkossa. Saarna Erja 
Kalpio.



Joka aamu armo on uus

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.

Herran armo on salaisuus, pois siis itkusi heitä!
Kurituksenkin ankaruus johtaa taivaaseen meitä.
Kaikki armoa, minkä antaa, armo taivasta varten kasvattaa,
armo uskomme uudistaa, armo taivaaseen kantaa.

Joka itkee, hän olkoon kuin kyyneleitä ei oisi.
Joka naurussa hymysuin kuin ei riemuita voisi.
Kohta koittaa jo päivä Herran, se on hänellä yksin tiedossaan.
Siksi kiitosta veisaamaan, hänen voitto on kerran!
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