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Tervetuloa Hyvinkäälle

On monta hyvää syytä tulla kesäkuun
kolmantena viikonloppuna Hyvinkäälle,
pohjoisen Uudenmaan keskukseen. ELY ja
Hyvinkään seurakunta järjestävät kesäjuhlan
Martintalossa. Tapahtumia juhlien aikaan on
myös kirkossa ja Rautatiemuseon puistossa.
Martintalo sijaitsee keskellä nykyaikaista
asuinaluetta, jossa asuu runsaasti
lapsiperheitä. Juhlilla onkin paljon ohjelmaa
lapsille eikä nuoriakaan ole unohdettu.
Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo ovat
itsessään jo vierailemisen arvoisia paikkoja.
Kirkko täyttää kohta 50 vuotta ja Hyvinkään
historia liittyy tiiviisti 1857 HelsinkiHämeenlinna-radan rakentamiseen.
Kesäinen viikonloppu tuo Hyvinkäälle myös
tuhansia suunnistajia. Jukolan viesti on meille
suomalaisille jo käsite. Se on suuri
tapahtuma, joka järjestetään Kytäjän
maastossa. Suunnistuskansalle
seurakuntamme yhdessä Nurmijärven
seurakunnan kanssa järjestää Metsäkirkon

lauantaina klo 21. Sinne ovat kaikki toki
tervetulleita. Opastus ja kulkuyhteydet ovat
hyvät.
Me ihmiset tarvitsemme elämässä oikean
suunnan. Suunta on hyvä, kun annamme
Jumalan meitä johtaa ja hoitaa. Siitähän Ely:n
kesäjuhlassakin on kysymys. Ei tarvitse etsiä
suuntaa, kun luottaa Kristukseen ja siihen,
että synnit annetaan anteeksi Hänen
tähtensä. Suunnistus tuo mieleen kaksi tuttua
hengellistä laulua. Maan korvessa kulkevi
lapsosen tie, vaan ihana enkeli kotihin vie..
Nyt kulkee halki korpimaan Jumalan lapsen
tie..
Tervetuloa tänne Hyvinkäälle elämään todeksi
sitä, että elämän etsijöinä meitä ei ole jätetty
yksin vaan meille on avattu tie perille. Tule
kiittämään tästä Taivaallista Isää.
Ilkka Järvinen
kirkkoherra
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Sirpan ja Kostin lähetyskutsu on saanut uusia muotoja
Haastattelijana Annikki Erelä
Moni tuntee Sirpa ja Kosti Kallion innokkaina lähetystyöntekijöinä. Tapaamme nyt nämä puuhaihmiset Hyvinkäällä kantamassa vastuuta sekä Hyvinkään seurakunnassa että Evankelisen
lähetysyhdistyksen toiminnassa. Niinpä he ovat
keskeisesti mukana myös järjestämässä ensi kesänä Hyvinkäällä pidettäviä Evankelisia kesäjuhlia.
Kesäjuhlat merkitsevät juhlaväelle ystävien tapaamista, Sanan kuulemista ja Siionin Kanteleen
laulamista. Juhlien järjestäminen merkitsee
paikkakuntalaisille paljon työtä, mutta se on palkitsevaa. Sirpa ja Kosti kertovat odottavansa,
että tuleva kesäjuhla voisi myös hengellisesti rikastuttaa Hyvinkään seurakuntaa.
− Juhlat tarvitsevat onnistuakseen aina vapaa-

ehtoisia talkoolaisia. Ehkäpä joku heistä innostuu Elyn toiminnasta ja tulee jatkossakin
mukaan. Elyn toiminta on otettu seurakunnassamme vastaan hyvin. Siionin Kanteleen
laulut ja positiivinen, iloinen evankelisuus on
yllättänyt myönteisesti monet kävijät. Meille
se merkitsee osallistumista evankeliseen toimintaan ja työhön.

Lähetystyö on usein sitä, että Jeesuksen seuraajina todistamme hänestä eri tavoin omassa
ympäristössämme.
− Lähetyskutsu ei ole kadonnut, se on vain
saanut uusia toimintamuotoja. Kosti toteuttaa lähetyskutsumustaan nykyisessä työssään. Minulla on keskellä kaupunkia oma
pieni taidekäsityöliike Hi-To-Mi, jossa palvelen ihmisiä. Monet tietävät taustani ja Hi-ToMi palvelee myös keskustelupaikkana. Käyn
myös seurakunnissa pitämässä naisten tapahtumia, Sirpa kertoo.
Kosti miettii lähetystyön tulevaisuutta:
− Seurakunnassa yritimme aloittaa uutta lähetyspiiriä Martin alueella (kesäjuhlapaikan
alue) viime syksynä. Vain yksi ihminen saatiin
mukaan! Siksi näen tärkeäksi, että vanhoja
olemassa olevia toimintapiirejä ei kannata
kovin kevyesti lopettaa, koska uusien alkaminen voi olla todella työlästä. Samalla, kun
teemme ulkomailla lähetystyötä, meillä on lähetyskenttä täällä Suomessa heti oven edessä. Seurakuntapappina tapaan viikoittain toimituksissa eri tilaisuuksissa paljon ihmisiä,
joille evankeliumi ei ole tuttu asia. Rakastamalla heitä sellaisena kuin he ovat sekä

Sirpa on tekstiilisuunnittelija
ja yksityisyrittäjä. Kosti on
Hyvinkään seurakunnan
vastuukappalainen ja toimii
samalla lähetyspappina.
Kallion perheeseen kuuluu
neljä lasta, joista nuorin
asuu vielä kotona.
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Kuva Jorma Ersta

sopivin sanoin heille evankeliumia kertomalla
toivon, että moni kuulee Jumalan äänen ja
kutsun tulla Hänen valtakuntaansa. Viime kädessä Pyhä Henki tekee sen työn. Me olemme
vain välikappaleita. Olen kokenut aina, että
kotimaassa tehty evankeliumin työ on yhtä
arvokasta kuin ulkomaillakin tehty työ.
Molempia tarvitaan! Nyt Sirpan ja minun aika
on tehdä työtä täällä kotimaassa! En ole kuitenkaan kokonaan sulkenut pois ulkomaille
(lähinnä Japaniin) lähtöä, jos Herramme sinne
kutsuu!

Mihin suuntaan haluaisitte kehittää ELYn työtä?
− Evankelisuus on kirkossamme jo pitkään vaikuttanut herätysliike. Toivomme, että myönteinen armon julistus voisi jatkua hyvässä ja
rakentavassa ilmapiirissä seurakuntien
kanssa. Toivomme ja rukoilemme, että
tulevat Evankeliset kesäjuhlat olisivat
Taivaallisen Isämme siunaamat.
− Lämpimästi tervetuloa juhlimaan kesäkuussa
Hyvinkäälle!

Avoin lähde
”Luonnonihmeiden maailma” -nimisessä kirjassa
kerrotaan Saharassa sijaitsevasta keitaasta, jossa asuu 10 000 hengen Berberi-heimo. Elämä
tässä hiekkaerämaan keskellä olevassa keitaassa
on mahdollista, koska muutama lähde tuo sinne
raikasta vettä ympäri vuoden.
Kun luin selostusta tästä keitaasta, tuli mieleeni
seuraava vertailu:
Jos menisin kysymään keltä tahansa keitaan
asukkaalta, miten heidän asumisensa keskellä
Saharaa on mahdollista, jokainen tietäisi vastauksen: lähteiden vesi antaa tämän mahdollisuuden. Ilman sitä olisi vain hiekkaerämaata.
Entä sitten, jos kysyisin Suomessa vaikkapa kaupungin torilla olevilta ihmisiltä: tiedätkö, mihin
perustuu sinun taivasosuutesi? Todennäköisesti
he ihmettelisivät kysymystä ja vain harva osaisi

vastata: ”On olemassa avoin lähde syntiä ja
saastaisuutta vastaan”. Vain harva tietää Vapahtajamme Jeesuksen valmistamasta pelastuksesta. Raamatussa se on kuitenkin keskeisin sanoma alkaen syntiinlankeemuskertomuksesta ja
päättyen Ilmestyskirjan sanoihin: minä tulen
pian.
Sanoma Jeesuksesta ja Hänen kuolemastaan ja
ylösnousemuksestaan on Kristuksen kirkon keskeisin tehtävä. Samoin kristillisten järjestöjen ja
lehtien tehtävä. Toivottavasti tämänkin lehden
kautta moni löytää oman Vapahtajansa tai jos jo
on uskossa, siinä vahvistuu ja kantaa hedelmää
iankaikkiseen elämään.
Pentti Nurminen
Hämeenlinna

Kotiseuroissa Nurmisella. Kuvassa vas. Kirsti Nurminen, Tapio Lehtonen, Pekka Keränen, Hannu Nurminen ja Pentti Nurminen, Kuva Ulla Kataja
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Pääsihteerin palsta

Merkkipäivänä matkoilla?
Kirkollisessa mielessä kesän jokainen viikonloppu
on yhtä juhlaa. On suuria ja pieniä kesäjuhlia eri
puolella Suomea. Kristikansa lähtee liikkeelle
Sanan kuuloon ja tapaamaan ystäviä ja tuttuja.
Juhla on kiitoksen ja tunnustuksen osoituksen
aika. Kevään aikana on jo ehditty viettää monet
juhlat, niin omien rakkaitten kanssa kuin yhdessä
ystävien ja laajemman ystäväjoukon kanssa. On
lähdetty liikkeelle, - on oltu merkkipäivänä
matkoilla!
Omalla kohdallani tuo ”merkkipäivänä matkoilla”
oli konkreettinen tapahtuma toukokuussa. Olimme
koko perheenä juhlamatkalla. Helluntaina v. 1986
Kouvolan keskuskirkossa sanoimme tyttöystäväni
kanssa ”tahdon.” Olemme vaimoni kanssa vasta
nuori pari moniin teihin lehden lukijoihin
verrattuna. Mutta perässä tullaan! Esikuva ja
esimerkki rohkaisee ja kantaa. Kannattaa yrittää.
Ja olkoon tämä myös haaste teille nuoremmille:
tulkaa perässä. Ei kristitty koti ole taivas maan
päällä mutta Jumalan lahja se varmasti on. Sen
avain sanoja voisivat olla sitoutuminen, avoimuus,
rehellisyys, kunnioitus. Nämä sanat mitataan
arjessa, sen paineissa kuin myös loman ja levon
aikana. Mutta nuo edellä mainitut sanat ovat
arvokkaita todeksi elettyinä myös ystävien,
työtovereiden tai vaikkapa naapureiden kesken
Hyvä perusohje meille kaikille on varmasti
Vapahtajamme opettaman rukouksen sanat:
”Tapahtukoon Sinun tahtosi.”
Hyvinkäällä pidettävillä evankelisilla kesäjuhlilla on
paneelikeskustelu teemasta ”perhe.” Haluamme
rohkaista, ohjata ja tukea osallistujia perhe-

6

elämän kipujen ja taitekohtien keskellä.
Me kaikki olemme varmasti ajatuksin toivoneet
siunausta läheisillemme, jotkut oikein toivottavat
sitä ääneen. Sanotaan, että vieraat tuovat
siunauksen tullessaan. Näin itse toivon, kun
ajattelen edessä olevia kesäjuhlia. Rukoilen
runsasta siunausta juhlillemme, jonka te
juhlavieraat tuotte tullessanne. Hyvä Jumalamme
hoitakoon sinua ja rakkaitasi tulevana kesänä
armon evankeliumilla, ehtoollisen sakramentilla,
ystävien yhteen tulemisella ja vaikkapa Siionin
Kanteleen laulun sanojen kautta.
Hyvinkäällä pidetään Evankelisen
lähetysyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous.
Kokous on yhdistyksemme ylin päättävä elin. ELY
on syntynyt maallikkoliikkeenä, alhaaltapäin.
Jäsenkokouksessa käsitellään sääntömääräisten
asioiden lisäksi myös jäsenten esiin nostamia
asioita. Niin Hyvinkäälläkin. Hallitukselle on
osoitettu kirje, jossa toivotaan koeäänestystä
yhdistyksemme nimen muuttamiseksi. Samaan
aikaan hallitus on valmistelemassa esitystä
vuosikokouksen siirtämistä Tampereen maaliskuun
vuosijuhlan yhteyteen. Ainakin nämä tärkeät asiat
sääntömääräisten asioiden lisäksi ovat esillä
lauantaina klo 10.00 alkaen. Tervetuloa
rakentamaan yhdistyksemme toimintaa ja
osallistumaan niin juhlille kuin
vuosikokoukseenkin.
Siunausta ja armonauringon valoa, iloa ja lämpöä
sinulle.
Antero Rasilainen, pääsihteeri

Antero lasten kanssa laulamassa ELYn kesäjuhlilla Kauhajoella 2.8.2009. Kuva Pirjo Nurmesviita

Eeva Takala

MAKAIROKSEN VANKI
Luolan oviaukon lähellä virtaava puro oli jo lähes
kokonaan kuivunut.
- Pitää taas etsiä toinen majapaikka, Johannes
ajatteli. - Ehkä karavaanitien tuntumasta. Siellä
aukeavat kohta akasiapuiden keltaiset kukat.
Jokunen kivenmurikka irtaantui vierimään rotkoon,
mutta Johannes ei edes huomannut sitä. Hänen
ajatuksensa poukkoilivat holtittomasti.
- Te käärmeen sikiöt! hän puuskahti. - Kuka teille on
sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan?
Pari muuta kiveä sinkosi alas ja ruhjoi mennessään
kaktuksen.
- Ei mitään oikeamielisyyttä! Kuka enää pitää
köyhistä huolta? Kuka enää rakastaa Jumalan lakia?
Taas oli tapahtunut se, mitä Johannes yritti välttää:
hänen mielensä oli joutunut kuohuksiin. Näin kävi
aina, jos hän lähti autiomaasta.
- Ei pidä mennä ihmisten keskelle ollenkaan, hän
ajatteli. - Täällä on rauha. Täällä on Jumala.
Johannes kohotti katseensa vuorijonon huipuille ja
tunsi äärettömän kaipauksen. Tuolla korkealla jossain, kaukana Siinain vuorilla, Mooses oli saanut olla
Jumalan kanssa, kunnes hänen kasvoihinsa oli jäänyt säteily. Miten etäällä hän olikaan silloin ollut kaikesta siitä sielun liasta ja epäjumalanpalveluksesta,
joka Johannestakin ahdisti.
- Kansa elää köyhyydessä, jotkut nälissään, mutta
Herodes Antipas tekee palatsiensa katot kullasta! hän kauhisteli. - Ja veronkerääjät tunkevat rahaa
omiin taskuihinsa. Ihmekö jos katkeria nuoria miehiä
liittyy vuorilla piileskeleviin kapinallisiin!

Johannes oli nytkin vaelluksellaan tavannut autiomaan kukkuloilla harhailevia rosvoja. Useat heistä
kantoivat viittansa alla tikaria ja olivat yhteydessä
selootteihin, puolueeseen, joka tahtoi karkottaa
roomalaiset miehittäjät maasta.
- Ja mikä sitten on tämä tetrarkki Herodes Antipas?
Isänsä poika! Vanhempi julma Herodes oli kyllä rakennuttanut juutalaisille uskomattoman komean
temppelin, mutta pystyttänyt saman tien amfiteatterin ja hankkinut sinne gladiaattoreita. Samarian kaupungin nimen hän oli vaihtanut Sebasteksi
tarkoittamaan keisaria.. Sinne rakentamansa korinttilaistyylisen temppelin portaikkoon hän oli asettanut
keisarin patsaan.
- Pakanuutta! Keisari ei ole jumala! Eivätkä
muutkaan Rooman jumalat kuulu tänne!
Johannesta puistatti. Kuinka voisi Jumalan valittu
kansa pysyä Jumalan kansana? Roomalaisten mukana maahan oli tunkeutunut koko muun maailman
ajattelun, uskontojen ja tapojen kirjo, ja kaikki sulautui valtaapitävien sivistykseksi. - Juutalaisten
temppeli ja neuvosto ovat sentään saaneet jäädä,
Johannes totesi.
Nyt siis hallitsi tetrarkki Herodes Antipas, joka ei harmikseen ollut saanut kuninkaan nimeä. Siinä missä
isä Herodes mestautti perheenjäseniään ja kilpailijoitaan ja jopa Betlehemin pienet poikalapset, Herodes
Antipas rakennutti hallituskaupunkinsa Tiberiaan
juutalaisten hautausmaan päälle ja karkotti sodan
vaaraa kavahtamatta vaimonsa, nabatealaisen prinsessan. Tilalle hän otti velipuolensa tyttären Herodiaksen, setänsä vaimon. Tämä moraalittomuus tyrmistytti juutalaiset. Silti Herodes Antipaalla oli kannattajansa jopa fariseusten joukossa. Herodilaisiksi
heitä sanottiin. Sama myöntyminen Rooman valtaan
sopi myös saddukeuksille, joille varakkuus ja hyvät
suhteet vallanpitäjiin takasivat mukavan elämän.
- Mutta prefekti Pontius Pilatus vasta röyhkeä
onkin, Johannes ajatteli, -käyttää temppelirahastoa vesijohtojen rakentamiseen! Ja käskee tuoda temppelialueelle keisarin tunnuksilla varustettuja kilpiä! Niin se on, maa on
täynnä turmelusta.

Kallioluola Israelissa. Kuva AE

Johannesta ahdisti hätä. Miten olikaan kansalle käynyt Mooseksen aikana? Jumala oli
tehnyt suuria ihmeitä. halkaissut meren kuivaksi tieksi ja antanut ruokaa ja vettä. Silti
kansa oli valanut koruistaan kultaisen sonnipatsaan jumalakseen heti, kun Mooses oli
ollut poissa näkyvistä.
- Messiaan tulo on Israelin ainoa toivo,
Johannes ajatteli. - Silloin kaikki muuttuu.
Juuri nyt ei kuitenkaan näyttänyt siltä, että
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Messias tulisi. Oikeastaan Johanneskaan ei edes
tiennyt, miten Messias tulisi toimimaan. Mutta hänet
oli kirjoituksissa luvattu.
Johannes siirtyi sisälle luolaan. Siellä oli tähän aikaan
vuodesta sopivan viileää, ja kamelinkarvasta tehty
vaate riitti suojaksi yöllä. Hän istui miettimään.
- Jos Herra on Jumala, niin palvelkaa häntä! Jos Baal
on Jumala, niin palvelkaa häntä sitten. Niin yksinkertaista se on, niin oli jo Elian aikana, hän sanoi itsekseen.
Johannes oli asunut autiomaassa jo kauan. Hänestä
oli tullut erakko, joka keräsi ruoakseen heinäsirkkoja
ja hunajaa.
- Herra, tännekö minä jään? hän kyseli. Oliko hän
erehtynyt uskoessaan, että Jumalalla oli hänelle jokin tehtävä? Oliko hänen isänsä Sakarias erehtynyt,
kun oli nähnyt temppelissä enkelin, joka oli ilmoittanut Johanneksen syntymän ja kertonut, että Johanneksesta tulee Herran edelläkävijä?
Lapsena Johannes oli kokenut, että Jumala oli hänen
kanssaan. Kaikki oli ollut selvää. Hän oli tiennyt, että
hänen aikanaan Jumalan valtakunta tulisi, se minkä
Jumala oli kirjoituksissa luvannut ja mistä maan hiljaiset puhuivat. Siinä valtakunnassa ei enää olisi
vääryyttä. Jumala puhdistaisi ihmisten sydämet.
Messias kantaisi kansan synnit ja parantaisi sairaudet. Köyhiä ei sorrettaisi enää. Messias ajaisi vihollisen pois maasta ja toisi rauhan. Israelista tulisi se
loistava valtakunta, johon kaikki maan kansat katsovat.
Johannes tiesi lapsena senkin, kuka tämä tuleva
Messias olisi. Siitä kuiskailivat myös naapurit, he
jotka olivat nähneet Nasaretin Marian vierailevan
Johanneksen äidin Elisabetin luona. Messias olisi
Marian poika. Hänestäkin oli enkeli kertonut. Vanhemmat olivat tosin käskeneet olla hiljaa, uskoa ja
odottaa. Aikanaan Messias ilmestyisi, niin kuin oli
kirjoitettu.
Johannes olikin odottanut hiljaa. Monet muutkin
odottivat. Odotus leijui kaikkialla, ja vääriä Messiaita
oli noussut. Heidät oli kapinallisina tuhottu.
Autiomaassa Johannes oli tavannut Qumranin veljiä,
jotka asuivat suljetussa yhteisössään. He noudattivat
ankaria sääntöjään. He myös odottivat. He odottivat
taistelua hyvän ja pahan välillä. Siinä taistelussa Valkeuden opettaja johtaisi heidät voittoon. Johannes
mietti, kuka tämä Valkeuden opettaja oikeastaan olisi ja kuka oli se paha pappi, josta veljet puhuivat.
Hän ihmetteli heidän pesualtaitaan ja loputtomia
puhdistusmenojaan.
- Maljan sisäpuolikin pitäisi pestä, Johannes
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Vanhat linnan muurit.
Kuva Annikki Erelä

ajatteli. - Eihän
riitä, että näytämme ulkoa
päin hyviltä.
- Juuri siihen
minä en ainakaan kykene,
Johannes
totesi. - Jos ei
Jumala anna
minulle anteeksi,
olen tuhon oma.
Mutta Jumala on
katuville armollinen.
Johannes istui
hiljaa luolassaan,
istui kauan. Herra, armahda
minun kansaani!
hänen sydämensä huusi.
Ja niin kuin en-nenkin, Jumalan rakkaus ympäröi
hänet. - Kuinka kukaan voi kääntyä, ellei hänelle
julisteta totuutta? hän tunsi kysymyksen nousevan
sydämessään. - Kuka julistaa, jos en minä?
Johannes katsoi pelästynein silmin alas laaksoon ja
rantatielle. Tämäkö oli nyt se tehtävä? Tuonne erämaan tiellekö hänen oli lähdettävä? Nytkö heti? Hänenkö oli kerrottava ihmisille, että heitä uhkasi hukkuminen, jos he eivät lakkaisi palvelemasta muita
jumalia kuin yhtä ainoaa Pyhää ja kaikkivaltiasta Israelin Jumalaa. Hänenkö oli kerrottava, että Messias
oli tulossa ja kansan pitäisi valmistautua? Sitäkö
edelläkävijänä olo tarkoitti?
Polte mielessä kasvoi. Se kulutti kuin tuli ja pakotti
liikkeelle. Samalla nousi sydämessä mieletön ilo:
Messias tulisi! Kaikki muuttuisi. Daavidin valtaistuin
pystytettäisiin jälleen. Kansa palvelisi ainoaa oikeaa
Jumalaa. Valo loistaisi Jerusalemista kaikille kansoille.
- Raivatkaa Herralle tie! Taivasten valtakunta on tullut lähelle! Johannes huusi ihmisille, jotka vaelsivat
kauppamatkoille autiomaan reunaa etelään. - Jo on
kirves pantuna puitten juurelle! Jokainen puu, joka
ei tee hedelmää, hakataan pois!
Ihmisiä alkoi kerääntyä Johanneksen ympärille. Tuntui kuin heillä olisi ollut jano. Niin kuin he olisivat
tahtoneet kuulla, miten synnistä voi päästä eroon.
- Katukaa syntejänne ja tehkää parannus, niin teidät

Muutamina päivinä Johannes oli huomannut Herodes
Antipaan hovimiehiä kastettavien takana. - Heidät on
lähetetty vakoilemaan, Johannes ajatteli. - Kaikki
kansanjoukkojen ympäröimät otetaan kiinni.
Miehittäjät pelkäävät kapinoita. Mutta minä en lietso
kapinaa.
Silti levottomuus pyrki mieleen. Varsinkin kun tetrarkilta tuli sana, että hänen oli saatava tavata Johannes.
Niinpä Johannes seisoi Herodes Antipaan edessä ja
tunsi, miten sanat tulvivat esiin. Hän kertoi tulevasta
valtakunnasta ja kehotti tetrarkkia tekemään parannuksen. Ihme kyllä Herodes Antipas ei vihastunut.
- Sinulla ei ole lupa pitää nykyistä vaimoasi. Johannes
sanoi ja lähti.
- Tästä tulee sinulle vaikeuksia, totesi yksi opetuslapsista. - Et varmaan nähnyt, miten Herodias katsoi
sinua.

kastetaan, Johannes opetti.
Päivä päivältä kastettavien jono Jordanin rannoilla piteni ja uskollisten opetuslasten joukko kasvoi.
- Tulkaa katsomaan. - Täällä on Messias! alkoivat ihmiset huudella. Johannes kauhistui.
-Ei! hän sanoi. Minun jälkeeni vasta tulee se, jonka
kengännauhojakaan minä en ole arvollinen avaamaan..
Eräänä päivänä kastettavien jonoon oli liittynyt Jeesus Nasaretilainen. Johannes häkeltyi. Tuossa nyt
seisoi hänen sukulaisensa, ennustusten Messias, ja
katsoi tyynesti häneen. - Kasta minut, Jeesus sanoi.
- Ei, sanoi Johannes. - Nytkö Messias tulee? hän säikähti. - Voiko se olla totta? Onko tämä mies todella
se tuleva? Jos on, en voi kastaa häntä. En ole arvollinen. En muuhun kuin heittäytymään maahan hänen
edessään.
- Älä nyt vastustele, Jeesus sanoi. - Näin meidän on
tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan
tahdon.
Johannes totteli. Hän näki taivaan aukeavan ja kuuli
sanat: Tämä on minun rakas poikani, johon minä
olen mielistynyt. Kuulkaa häntä!
Syvä rauha oli vallannut Johanneksen. – Katsokaa,
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!
hän sanoi osoittaen Jeesusta. – Tämä on se, josta
olen sanonut: Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni,
sillä hän on ollut ennen minua.

Johannes lähti takaisin Jordanin rannalle. Sinne tulivat Herodes Antipaan miehet ja kuljettivat Johanneksen autiomaan läpi isä Herodeksen rakennuttamaan
Makairoksen linnaan. Sen rinne oli hyvin jyrkkä, ja
tyrkkiessään kahlittua Johannesta eteenpäin vartijat
pilkkasivat:
- Pitikö sinun mennä sanomaan, että kuningas ei saa
valita vaimoaan? Typerä mies, nuhtelee ylempäänsä,
he pilkkasivat.
Vankityrmä oli kylmä ja kostea. Päivästä päivään sen
seinillä vesipisarat etsivät väylää alas liejuiselle lattialle. Vuodetta ei ollut, mutta aikaa oli. Niinpä Johannes mietti. Hänestä oli kohtuutonta, että hänern
työnsä päättyisi tällä tavoin. Eikö valtakunta tullutkaan?
Samaa kyselivät Johanneksen opetuslapset, ne jotka
olivat jäljellä, kun toiset olivat luopuneet hänestä ja
liittyneet Jeesuksen seuraan. - Menkää kysymään
häneltä, Johannes sanoi. -Kysykää: Oletko sinä se
tuleva?
-Katsokaa ympärillenne: kuurot kuulevat, sokeat näkevät, mykät puhuvat ja köyhille julistetaan evankeliumi, Jeesus vastasi.
Johannes rauhoittui. Valtakunta oli siis tullut. Jumala
toimisi omalla tavallaan. Hänen kädessään oli myös
Johanneksen elämä.
- Hänen lupauksensa pysyvät. Hän on ikuinen, pyhä,
kuolematon. Ylistys hänelle! Ylistys Korkeimmalle.
Kaukaa Makairoksen linnoituksen toiselta laidalta
kaikui soitto ja humaltuneiden juhlijoiden mekastus,
mutta se ei haitannut Johannesta. Hänen korvansa
kuulivat Messiaan valtakunnan laulun. Käytävällä
lähenivät vartijan askeleet...
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Railin nurkka

kuulemma osallistuivat kaupungissa järjestettyihin
vappujuhliin. Niinpä pienillä autoilla, bussilla ja
bussilta kulkijoita riitti.

Hyvät ystävät!
Venäjällä…
Lumi on sulanut ja kevättä ilmassa
Roskat, koiran kakat, särjetyt pullot
ja einestuotteiden muovit jne. viereksivät teiden varsilla ja pihamailla.
Pidän päiväkirjaa päivittäin pienistä
ja suurista tapahtumista/asioista. Pe
28.4. kohdalle olin merkinnyt: ”Maa
on saastunut asukkaittensa alla…”
Jes. 24:5. Täälläkin, kaiken lumen alta paljastuvan roinan nähtyäni, oivalsin kuinka aina Raamattu on totta ja
pitää paikkansa! Mikä ihana asia, että Jumalan Sana on kokonansa totta.
Se antaa tässäkin maassa turvan.

Su-iltana 2.5. sateenkaari,
Jumalan lupauksen merkki,
ilmestyi yhtä kauniina kuin
Suomessakin näihin aikoihin.
Se sai minut katselemaan
enemmän ylöspäin kuin tämän saastuneen maan tunkioita. Ihmeellinen ilmiö ja toivosta kertova kaari.
Kemin Papinsaaren näkymiä asuntoni ikkunasta

Koirat mennä viipottelivat pitkin teitä ja tekivät omia
tutkimuksiaan. Näin niitä tällä kertaa oletettua vähemmän. ”- Ovat keränneet johonkin autoon…” Raisa tiesi kertoa. Sen vuoksiko erityisesti pyörille ja autoille liikkeellä olevat koirat näyttivät olevan erikoisen ”allergisia”? Noista arvaamattomien koirien liikkeistä ja rapakoista juovista koirista kai minulle nousikin mieleen sananlaskuista: ”Koira palaa oksennukselleen ja pesty sika rypee rapakossa”. Täytyypä
tuota kielikuvaa tutkia Pietarin kirjeen 2. luvun muutamista loppujakeista…
Ohimennen mainitsen, että
en nähnyt ainuttakaan sikaa,
kylläkin muutamia melkein,
rapakossa rypeneitä… Itsekin
muutaman kerran kompastuin likaisen asfaltin syleilyyn.
Niinpä sitten ykskaks tunsin
olevani paikallisten kundien
kanssa samalla viivalla. Katsellessani täällä Suomessa pieniä asfaltti-ihottumia polvessani ja kämmenessäni totean: ”Armostahan vain mekin olemme pelastetut…” Ne ovat viime matkani konkreettiset matkamuistot.
Kaikesta huolimatta oli kevättä ilmassa – mieliala
keväisen keveä, ainakin Vienan Kemin asukkaiden
mielissä. Näki selvästi, että eri-ikäiset olivat vapun
seutuvilla pukeutuneet lämpimästi parhaimpiinsa,
sillä mereltä päin tuulla ”leyhäytteli” melko kylmästi.
Ihmiset näyttivät vierailevan toistensa, ehkä sukulaistensa luona, tavallista enemmän. Toisaalta he
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Minun vappuni meni työn merkeissä. Varsinaisesti
vappuhan ei olekaan mikään kirkollinen juhla. Siksi
hyvällä omalla tunnolla naisten kanssa siivosimme
kirkkosalia, jotta sunnuntaina voisimme kokoontua
yhteen. Niin, kaikki päivät ovat Herran ja voimani
myös… tyytyväisenä huokaisin, ja kävin
valmistelemaan sunnuntain pyhäkoulua.

Naiset jumalanpalveluksissa - miehet
harvinaisuuksia
Vienan Kemin kirkolle jumalanpalveluksiin tulee nykyisin 20-25 henkilöä. Tähän asti kaikki osallistujat
ovat olleet naisia, mutta su 25.4., jolloin Anterolla oli
saarnavuoro, ilmestyi paikalle yksi mieskin. Hän
osoittautui suomenkieltä osaavaksi ja oli ensimmäistä kertaa kirkossa. Siis miesten löytyminen seurakuntaan ei ole mahdotonta.
Venäjän miehet ”ulitsoilla”
Miehiä näkyy kyllä paljonkin, mutta useimmat ”kuljailevat ulitsoilla” eli liikkuvat kaduilla ties mitä joutavia miettimässä. Su-iltana 25.4. joku näistä miehistä
köhjötti rappukäytävässä. – Ehdin vain vilkaista kiireissäni pimeään nurkkaan, jossa mies vaikutti kuin
vasta heränneeltä kevätmettiäiseltä sillä erotuksella,
että pihisi hunajaa väkevämpää nauttineena. - Onneksi pääsin pujahtamaan ohi miehen siitä sen kummemmin häiriintymättä. Rukoillaan miehiä seurakuntaan ja ”humalnikkamiehet” pois nurkista!

Tytöt ja pojat pyhäkouluissa
Pyhäkouluun löytyi su 25.4. lapsia ja nuoria 29–31.
Liukuma tarkoitti sitä, että tarjoilun aikana väki lisääntyi. Mutta ”nitsivoo” - ei se mitään. Ilokseni totesin, että pyhäkoulussa oli myös paljon poikia. Toivoa on, jos Jumalan sana saisi itää sydämissä. Lapsiparat eivät tiedä vielä paljoakaan, edes perusasioita
Raamatusta. - Kun kyselin missä Jeesus liikkui ja toimi täällä maan päällä eläessään, niin joku ehdotti,
että Mustalla Merellä! Ihme, ettei nyt aivan Valkealla
Merellä (=Vienanmeri), huokaisin itsekseni. Tuo las-

ten vastaus ei ollut mikään ”sutka” - eli vitsi, sillä
tulkki jo minun kysymykseni lomassa suhkaisi: ”Ei
hyö tiiä mittään…”
Su 2.5. pyhäkoulussa oli käynyt kato. Ennakkoarvioiden mukaan vappu vaikutti monen
poissaoloon.
Lapsia tuli pyhäkouluun 8. Iloitsin silti heistä joPyhäkoululaisia
kaisesta. Lapset
olivat rauhallisia, mutta innokkaita kuuntelemaan ja
laulamaan sekä halukkaita nettiyhteyksiin suomalaisten lasten kanssa.
Täällä tuntee itsensä todella tarpeelliseksi, mutta samalla kertaa niin avuttomaksi. Mistä aloittaisi, on niin
rannaton meri ja niin vähän aikaa. Siinä todellinen
rukousaihe, että Jumala itse valitsisi työntekijän seurakunnallensa täälläkin. Kaiken tyhjän täyttää aina
joku näidenkin lasten sydämissä. Sen huomaa jo nyt.
Mutta ”slava Boh” - kiitos Jumalalle, että lapsia tulee
pyhäkouluun.

Kirkon keittiöosaston pintaremontti
Oli ilo todeta, kuinka
pienestä ajatuksesta
kehkeytyi mukava talkooviikonvaihde. Jo
aiemmin kävimme
naisten kanssa kaupungissa tarvikeliikkeessä valitsemassa
muovit, liimat ja
Suomen ”musikat” työssään
muovimaton, alle
pahvit ym. ”naulat ja naskalit”. Kemin kirkon kahvioja keittiöosasto sai lattiaansa uuden muovimaton
suomalaisten Terho Musikan ja Martti Tuhkasen käsien kautta. Siinä ahertaessa meni miesten vappu. Su
2.5. kului Suomen miehillä, kunnon miesten tapaan,
jumalanpalveluksessa ja muutamassa kotikäyntipaikassa, niin kuin meillä naisillakin. – Nämä miehet eivät olleet siis missään turhassa touhussa joutavia
miettimässä. Heidän avuistaan kiitollisena ihmettelin,
kuinka Taivaan Isä jälleen kerran kutoi verkoston silmukoita lähimmäistemme iloksi ja Vienan Kemin kirkon kaunistumiseksi. Kaikkea ja kaikkia tarvitaan!
Lähtiessämme Suomeen seurakunnan puuhanaiset
jäivät pohtimaan millaisella maalilla ”krassisivat” eli
maalaisivat sisäseinät? Aikoivat maalata vaaleammalla värillä kuin aikaisemmin. - Ja vielä, millaista maalia
pitäisi olla – lateksia vai öljymaalia? - ”Sellaista, että
maali tarttuu ja sopii entisen maalin päälle”… pohdittiin yhdessä ja tutkittiin entistä maalipohjaa. Ainakin

into tarttui ja se on elämän merkki muuten niin harmaassa kaupungissa.

Entä Suomessa?
Laula Kanssani -tilaisuudet ja kesäjuhlat
Valtimolla ja Rautavaaralla on laulettu yhdessä koululaisten kanssa. Valtimon kirkkoon, suntion mukaan,
kokoontui 216 lasta opettajineen. Valtimon lapset
osallistuivat rytmisoitinten avulla muutamien laulujen
säestyksiin johtajansa Tiina Köntän avustuksella.
Laulujen lomassa elävöitin yhdessä lasten kanssa
kertomusta Danielista rytmisoittimista lähtevin ääniefektein. Oppilaat olivat hyvin mukana ja opettajatkin
vaikuttivat tyytyväisiltä oppilaidensa laulamiseen ja
kirkossa käyttäytymiseen.
Rautavaaralla kirkkosaliin kokoontui n. 100 lasta ja
heidän opettajansa. Myös Rautavaaran lapset pysyivät kiitettävällä tavalla Danielin matkassa kuninkaan
hovissa ja leijonien luolassa. Meillä on mahtava Jumala, joka voi pelastaa ärjyvien leijonien kidasta, ja
tulestakin.
Kesäkin on pian ovella ja aikanaan vietetään kesäjuhlia. Elyn oma kesäjuhla on 19.-20.6. Hyvinkäällä.
Sansan kesäpäiviä vietetään 2.-4.7. Jyväskylässä,
jossa olen mukana ELYn edustajana. Samalla minun
on tarkoitus vetää 3-9-vuotiaille raamatunkerrontatuokiot. Rukoillaan, että Raamatun sana saisi hoitaa
eri-ikäisiä juhlille tulijoita. Rukoillaan myös, että me
työntekijät ja vapaaehtoiset saisimme viisauden tämän ajan kiinnostavan tarjonnan keskellä avata lapsille Raamatun sanaa ainakin yhtä kiinnostavasti katseltavaksi, koettavaksi, kuultavaksi ja sydämiin kätkettäväksi aarteeksi.
Nimikkoseurakuntasopimukset
Tuusulan seurakunnan kanssa tehty nimikkosopimus
poikii vähitellen vierailumahdollisuuksia. Samalla se
merkitsee uusia kohtaamisia. Tarkoitus on osallistua
su 23.5. messuun, päivätilaisuuteen ja kirkkokahveille
vai pitäisikö itseni kohdalla todeta kirkkotsaijuille. On todella mielenkiintoista katsoa lähiviikkojen ja kuukausien työtehtäviä ja samalla tehdä kalenterimerkintöjä rukoillen,
että kaikki aikataulutukset ja kohtaamiset
saisivat tapahtua Jumalan ohjauksessa.
Esirukouksiinne
sulkeutuen

Raili

Kuvat Raili

Kevät on tullut - Lidian Anopinkieli kukkii
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TIEN RAIVAAJA
Ilpo Rannankari

SYNTYMÄ

”Mikähän tästä lapsesta tulee?” Evankelista

Luukkaan mukaan ihmiset koko Juudeassa
kyselivät näin, kun kuulivat Johannes Kastajan
syntymästä ja siihen liittyneistä tapahtumista.
Kysymys on tietysti aiheellinen jokaisen pienen
lapsen kohdalla. Aina elämä on edessä salaisuutena. Vanhemmat ja sukulaiset tähyilevät
tulevaisuuteen toiveikkaina, joskus myös
pelokkaina.
Johanneksen kohdalla kysymykseen oli erityisiä
syitä. Johanneksen äiti ja isä, Elisabet ja Sakarias olivat iäkäs, lapsettomaksi jäänyt pariskunta. Oli tavaton ihme, että Elisabet oli tullut
raskaaksi. Sakarias puolestaan oli tullut mykäksi. Enkeli oli ilmoittanut hänelle pariskuntaa kohdanneesta onnenpotkusta. Kun Sakarias ei sitä
ensi alkuun uskonut, hän menetti puhekykynsä.
Kun poika oli syntynyt, vietettiin ympärileikkausjuhlaa. Sukulaiset odottivat, että hän saa perinteiden mukaan nimen isänsä mukaan. Äiti kuitenkin ilmoitti, että pojan nimi tulee olemaan
Johannes. Johannes-nimi tarkoittaa ”Jumala on
armollinen”. Asia tarkistettiin isältä. Hän kirjoitti
tauluun nimen Johannes ja sai heti puhelahjansa takaisin.
Saman tien Sakarias-isä puhkesi ylistysvirteen.
Siinä hän profeetallisin sanoin kertoi vastauksen
ihmisten mielessä olleeseen kysymykseen.

Kuva Urpo Vuorenoja
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Ja sinua lapsi, kutsutaan Korkeimman profeetaksi. Sinä käyt Herran edellä ja raivaat hänelle
tien. Sinä johdatat hänen kansansa tuntemaan
pelastuksen, syntien anteeksiantamisen. Näin
meidän Jumalamme hyvyydessään armahtaa
meitä: Korkeudesta saapuu luoksemme aamun
koitto. Se loistaa pimeydessä ja kuoleman
varjossa eläville, se ohjaa jalkamme rauhan
tielle.” (Luuk. 1:76-79) Johanneksesta oli tuleva
Korkeimman profeetta, tien raivaaja Herralle,
odotetun Messiaan edellä kävijä.

SANOMA
Papin poika ei asettunut asumaan Jerusalemiin
eikä sen temppelin suojiin. Hän vetäytyi autiomaahan. Kun hän ilmestyi ”keisari Tiberiuksen
15. hallitusvuonna” (= n. v.28 jKr) Jordanille
kastamaan, hänellä oli ”yllään kamelinkarva-

vaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja” (Matt.3:4). Erämaa oli valmistanut häntä

tulevaan tehtävään. VT:n profeettojen tavoin
”Jumalan sana tuli” siellä hänelle. Sen valtuuttamana hän aloitti tehtävänsä.

Johannes julisti lähellä olevaa Jumalan valtakuntaa, kutsui ihmisiä parannukseen ja kastoi
heitä. Välttääkseen tulossa olevan tuomion,
kuulijoiden oli tehtävä 180-asteen käännös ja
palattava Jumalan luo. Ne, jotka tunnustivat
syntinsä, Johannes kastoi. Kasteessa heidän
syntinsä pestiin pois. He pääsivät tuomion alta
armon alle. Mutta Johannes muistutti
kasteelle tulijoita myös siitä, että kääntymyksen tuli näkyä arkielämässä.
Muodollinen kuuluminen Israelin kansaan, Abrahamin lasten perheeseen, ei
riittänyt. Kääntymisen tuli näkyä elämän uudistumisena. Vaatteet ja ruoka
oli jaettava niin, ettei kukaan jää
ilman. Tullimiesten oli lakattava ottamasta liikaa maksuja omaksi hyödykseen. Sotilaitten tuli pidättäytyä ryöstelystä ja kiristämisestä. Jumalan tuomion tuleta ei pelastuta ilman todellista uskoa ja elämän uudistumista.
- jatkuu sivulla 17 -

RUOKAILU- JA KAHVIOAJAT

LAUANTAINA
RUOKAILU 13.15-14.30
sunnuntaina:

SUNNUNTAINA
RUOKAILU 11.30-13.00

Martintalon ruokasali

Ruokalistalla
lauantaina:
Lihakeitto/kasviskeitto 8,50€ Brolerikiusaus/kasvislasagne 8,50€
suolakurkkuviipaleet
vihersalaatti, punajuuriviipaleet
Annoksiin kuuluvat: ruisleipä, ravintorasvat, juusto, maito, kotikalja, vesi.
Ruokalippuja myydään sisääntuloaulan juhlatoimistossa sekä ennen
ruokailua ruokasalin ovella.

KAHVIO (Martintalon aula)
AVOINNA
La klo 9-20
Su klo 9-17

Tarjolla kahvia, teetä, mehua, pullaa,
sämpylää, makeisia.
Kahvi/tee/mehu + korvapuusti, juusto- tai kinkkusämpylä 3€

GRILLIT (Martintalon edustalla sekä Hyvinkään kirkon pihassa)
La klo 17-22

Myytävänä mm. makkaraa
ELYn Info-piste Martinhallin aulassa.
Myyntipöydät hallissa (lähetystyön ja ELYn hyväksi), arpajaispöytä,
kirjapöytä.

- taita tästä -

Alkajaisseurat Martinhallissa: Ilkka Järvinen, Pekka Knuutti,
Minna Valtonen, Raili Mäkitalo, Hyvinkään Oratorio-kuoro, joht.
Matti Heroja, juonto Antero Rasilainen, säestys Matti Heroja

klo 12

Laulun juhlaa Martinhallissa: puhe Juha Auvinen ja
Netivyah-nuorisopastori Yehuda Bachana.
- Lapsille Saku-vaari sekä Ms Mimii Brown monitoimitilassa,
- Paneelikeskustelu “Perhe” teemasta Martin srk-salissa
Alustus: perheterapeutti Paula Maliniemi, paneelissa mm. Kari Koponen, Laura Pentti, Marjaana Reuhala ja Mika Viitanen, säestys Marjut Sipakko, juontaja Kari Lähdesmäki

Perhemessu Martinhallissa, saarna Mikko Heikka, liturgi Kosti
Kallio ja Petra Pohjanraito, Tuomaskuoro ja bändi, Sävelkeijut ja
Rytmiritarit, kanttoreina Helena Lehtinen ja Marjut Sipakko.

Pääjuhla: Aarrearkku-tiimi, Raamattuopetus Antti Kujanpää,
Tuula Sääksi, KokoNainen lauluryhmä, joht. Helena Lehtinen,
kanttori Marjut Sipakko, juonto Antero Rasilainen

Kirkkoteatteri Rautatiemuseon puistossa: “Seimi ja risti”
ohj. Jouni Laine liput 12/10€

klo 18

Kartta kesäjuhlan juhlapaikoille. Pääjuhlapaikkana Martintalo

Kaikki päättyy... Tapio Turunen, Raili Mäkitalo, Siionin kanteleen
lauluja yhdessä laulattamassa Heini Kataja-Kantola ja Inna Vintturi,
Ms Mimii Brown, Tansanian ev.lut.kirkon itäisen Viktoria-järven
hiippakunnan tiedotusjohtaja, tulkkina Tuula S., juonto Antero
Rasilainen, kanttori Heini Kataja-Kantola, lähtösiunaus

klo 15

klo 14.15 kahvit

klo 13

klo 11.30 Ruoka

klo 10

Sunnuntai 20.6.

Irrota keskiaukeama. Leikkaa käsiohjelma ja laulunsanat erilleen tästä (keskitaitteesta).

klo 20.30- Konsertti Hyvinkään kirkossa, Hannu Niemelä, laulu, Vesa
Erkkilä, urut, piano ja kitara ja laulu, mukana myös Askolan
kirkkokuoro, puhe Päivi Erkkilä. Ohjelma 10€

Ehtoollisen jälkeen nuorten karaoke-jatkot Martin seuriksella,
iltapalaa.

klo 18-20 Kirkkoteatteri Rautatiemuseon puistossa: “Seimi ja risti”
ohj. Jouni Laine, liput 12/10€
- “Koko kansan pop-messu” Martinhallissa: Houseband Jussi
Laine & knit.

klo 16

klo 15.15 Kahvia
Nappi – ym. työpajat luokkahuoneissa, lastenohjaajat

klo 14.30 Raamattuopetus, Seppo Suokunnas, puhe Ulla Rapeli, säestys
Matti Heroja, juonto Pekka Kiviranta
- Laula Kanssani monitoimitilassa, Raili Mäkitalo, Marjut Sipakon
johdolla Rytmiritarit, Sävelkeijut ja Laulunaperot

klo 13.15 Ruoka

ELYn vuosikokous ja pääsihteerin ajankohtaiskatsaus
Martinhallissa, P. Knuutti, A. Rasilainen

klo 10

Lauantai 19.6.

Paikka: Martintalo (Martintorinkuja 2), Hyvinkään kirkko (Hämeenkatu 16)
ja Rautatiemuseon puisto (Hyvinkäänkatu 9)

KESÄJUHLA HYVINKÄÄLLÄ 19.-20.6.2010
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- jatkoa sivulta 12 -

Nyt on jo kirves pantu puun juurelle.
Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään
tuleen.” (Luuk. 3:9)
Tämä suorasukainen julistus koitui Johannes Kastajan kohtaloksi. Hän nuhteli kuningas Herodesta siitä, että tämä
piti veljensä vaimoa. Sen seurauksena
hänet vangittiin ja lopulta surmattiin.
SUURUUS
Evankeliumien mukaan Jeesuksen julkinen toiminta alkoi siitä, että Johannes
kastoi hänet. Kun Jeesus tuli kasteelle,
Johannes esteli. Eihän Jeesus tarvinnut
parannuksen kastetta. Jeesus kuitenkin
tahtoi asettua syntisten rinnalle ja niin
Johannes suostui. Samalla taivas aukeni, Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen ylle
ja Johannes kuuli taivaasta äänen:

”Tämä on minun rakas Poikani, johon
minä olen mieltynyt.” (Matt. 3:17) Näin

Jeesus oli voideltu kuninkaalliseen tehtäväänsä, ja Johannes oli saanut merkin siitä, kenen tien raivaajaksi hänet
oli kutsuttu. "Katsokaa: Jumalan Karit-

sa, joka ottaa pois maailman synnin!
Hän on se, josta sanoin: 'Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on
ollut ennen minua.' Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri sitä varten olen
tullut kastamaan vedellä, että Israel
saisi tietää, kuka hän on." (Joh. 1:2931).

Tarkkaavaista raamatunlukijaa voi
hämmentää se, miten voimakkaasti
tuomion ajatus liittyy Johanneksen
puheissa myös Jeesukseen. Aivan kuin
Jeesuksen perimmäinen tehtävä olisi
ollut toteuttaa lähellä oleva tuomio.

”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä
en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen
jalastaan. Hän kastaa teidät pyhällä
Hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa
aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa

tulessa, joka ei koskaan sammu.”

(Matt. 3:11-12). Johannes odotti jäljessään tulevaa Messiasta, mutta tiesikö
hän, millainen Messias tulisi olemaan.
Johannes raivasi tietä Herralle, mutta
tuliko tietä toisenlainen Herra kuin Johannes oli kuvitellut. Ainakaan hän ei
selvinnyt kutsumuksestaan epäilyttä.
Kun hän vankilassa kuuli Jeesuksen
teoista, hän lähetti opetuslapsensa
kysymään: “Oletko sinä se, jonka on

määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa
toista?” (Matt. 11:2-6)
Jeesus antoi Johanneksen työlle Jumalan valtakunnan tien raivaajana suuren
arvon. Johannes oli aikalaistensa joukossa ”kirkkaalla liekillä palava lamppu” (Joh 5:5). Eikä ole ”vaimoista syn-

tyneitten joukosta noussut suurempaa
kuin Johannes Kastaja." (Matt. 11:11)

Yksi Johanneksen suuruuden kulmakivi
oli siinä, että hän ei tehnyt numeroa
itsestään. Hän käänsi katseet Jeesukseen: ”Hänen on tultava suuremmaksi,
minun pienemmäksi." (Joh. 3:30)

POHDITTAVAA
1. Johanneksen nimi yllätti sukulaiset.
He odottivat pysymistä perinteessä.
Elisabet ja Sakarias uskalsivat Jumalan käskystä rikkoa perinteen. Millaisissa asioissa perinteiden murtaminen voisi nyt raivata Herralle tietä?
2. Juutalaiset vertasivat itseään viljaan,
joka tuomiopäivänä kootaan talteen
ja ”pakanoita” poltettaviin ruumeniin. Johannes kuitenkin varoitti luottamasta muodolliseen kuulumiseen
Israelin kansaan. Jumala odottaa
omiltaan hedelmää, elämää, joka on
hänen tahtonsa mukainen. Mitä meidän pitäisi tästä oppia?
3. Sopiko Jeesus siihen Messiaan kaavaan, jollaista Johannes odotti? Millaista Messiasta sinä odotat? Voiko
Jeesus yllättää?
Kuva Upi
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ELYn lähetystyö ulkomailla

ELYn lähetystyön kohteet:
Angolan kirkon työ (SLS)
Malawin kirkon työntekijöiden koulutus, kirkkojen rakentaminen (SLS)
Arabiankieliset lastenohjelmat, Sat7, (SANSA)
ELYn nimikkolähetit:
Kristiina Erelä, arkkitehti, Angola, Eteläisen Afrikan hankekoordinaattori (SLS)
Raili Mäkitalo, lapsityönohjaaja, Venäjän lähetti (ELY)
Anna-Riitta, opettaja ja Oskari Holmström, kirkkoherra, maasai-työ Tansaniassa (SLS)

Uusia avauksia
Malawin kirkon työntekijäkoulutus
Huhtikuussa Lähetysseuran kanssa käydyn neuvottelun perusteella ELY on hyväksynyt kirkon
työntekijöiden koulutuksen tärkeimmäksi avustuskohteeksi Malawissa. Kysymys on Malawin
kirkolle annettavan tuen uudesta kohdentamisesta. Tämä on Malawin kirkon toivomuksen
mukaista ja sopii hyvin myös ELYn lähetystyöhön, jossa halutaan tukea evankeliumin levittämistä ja paikallisten kirkkojen omaa toimintaa.

Kuluvana vuonna ELY on varannut Malawin työhön 20 000 €, jonka avulla neljä pappisopiskelijaa aloittaa syksyllä opiskelun Tansaniassa ja
30 evankelistaa opiskelee Malawissa.
ELY on tukenut lähetystyötä Malawissa Lähetysseuran kautta noin vuoden ja kerännyt rahaa
viime vuonna kirkkojen rakentamiseen. Näistä
odotetaan tietoa Malawin kirkolta ja varat käytetään sovittuun kohteeseen.

Kolehdin siunaaminen Malawissa. Kuva Annikki Erelä
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Uudet nimikkolähetit ja maasai-työ
Tansaniassa
ELYn hallitus on päättänyt kokouksessaan
4.5.2010 ottaa nimikkoläheteiksi opettaja ja pappipariskunnan, Anna-Riitta ja Oskari Holmströmin
Lähetysseuran kautta. Seurakuntien kanssa voidaan tehdä nimikkosopimuksia heidän työnsä
tukemiseksi Tansaniassa maasai-heimon parissa.
On mielenkiintoista osallistua tähän uuteen työhön Holmströmien kautta ja saada siitä tietoa ja
kuvia. Toivomme tapaavamme Anna-Riitan kesäjuhlilla Hyvinkäällä. Oskari on silloin työssään seurakunnassaan Pudasjärvellä.

parissa Kajiadossa, lähellä Tansanian rajaa. Nyt
työ Tansaniassa on myös maasaiden parissa,
maasaimaan etelälaidassa, Morogoron hiippakunnassa. Työ on edelleen seurakunta- ja koulutyötä.
Työhön kuuluu myös maasaiden auttaminen heidän yhteiskunnallisen asemansa vahvistamiseksi.
Tansaniaan lähtöä on suunniteltu loka–marraskuulle. Kieliopinnot alkavat marraskuun alussa
Morogorossa.
Evankelisen lähetysyhdistyksen kanssa on sovittu
nimikko- ja tukitoiminnasta. Tästä olemme iloisia.
Annikki Erelä

Anna-Riitta ja Oskari kertovat:

Olemme lähdössä Suomen Lähetysseuran lähettämänä Tansaniaan. Tällä hetkellä Oskari toimii
Pudasjärven seurakunnan kirkkoherrana, Anna-Riitta on ollut Pudasjärvellä opettajana, mutta viime kuukausina hän on opiskellut.
Opintoihin on liittynyt myös perehtyminen Tansanian kouluoloihin.
Olemme aikaisemmin olleet PapuaUusi-Guineassa ja Kenias-sa. Työ
on ollut seurakunta – ja opetustyötä. Keniassa työ oli maasaiden

Koulutus on tärkeää Afrikassa. Kuva Kristiina Erelä

Kesäjuhlien oheisasioita: majoituksesta, talkoolaisista, käsiohjelmasta
Yli 5 hlön ryhmistä olisi hyvä ilmoittaa Kosti Kalliolle
040 547 9621 tai kosti.kallio@evl.fi Myös
majoitusta voi kysellä Kostilta tai Riihimäeltä:
Lempivaara Matkailukeskus (Karhintie 196)
p. +358 (0)19 719200. Hirsimökkejä, hirsiravintola (Aoik), vaunupaikkoja, uimarantoja, lohenkalastusta...
info@lempivaara.com
Scandic Riihimäki (Hämeenaukio 1) p. (019) 77 21
Seurahuone Riihimäki (Hämeenkatu 29) p. (019)
716 270
Teatterilippuja voi varata Hyvinkään seurakunnan
neuvonnasta (019) 45611
Kesäjuhlien järjestelyissä tarvitaan vapaaehtoisia
talkoolaisia mm. Martintalon juhlapaikan rakentamiseen pe 18.6. iltapäivällä sekä purkamiseen su 20.6.
heti juhlan jälkeen, opasteiden asettamiseen ja pois
keräämiseen, järjestyksen ylläpitoon, ruoan ja kahvin
myyntiin ja jakeluun, siivoukseen, kolehdin kantoon,

sekä arpojen myyntiin. Talkoolaisten ilmoittautumiset
Kosti Kalliolle, p. 040 547 9621, kosti.kallio@evl.fi
Arpajaisvoittojen lahjoittaminen
Otamme kiitollisina vastaan arpavoittoja pika-arpajaisiin. Arpavoitoista voi ilmoittaa etukäteen Kostille, ja
tuoda ne juhlatoimistoon heti juhlille tullessaan.

Lehden keskiaukeamasta

Tämän lehden keskiaukeamalla on tulevien kesäjuhlien
käsiohjelma sekä Eeva Takalan sanoittama ja Mikko
Pettisen säveltämä ”Tämän päivän on Herramme tehnyt”-juhlalaulu.
Irrottamalla keskiaukeaman ja leikkaamalla sen kahtia
saat käsiohjelman ja laulun sanat nuotteineen erilleen.
Edellä mainitut leikkuu– sekä taitteluohjeet löytyvät
myös keskiaukeamalta kyseisistä kohdista.
Otathan käsiohjelman ja laulunsanat juhlille mukaan!
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Rukoilemme yhdessä
Joh 14: 8. Filippus sanoi hänelle:”Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme

pyydä.”
9. Jeesus vastasi: ”Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut
seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: ´Anna
meidän nähdä Isä´?
10. Etkö usko, että minä olen Isässä ja isä minussa? Kun puhun teille, en puhu
omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan.
13. ...mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus
tulisi julki Pojassa.”

Kuva Urpo Vuorenoja

Lehden toimituksen kokoamia rukouksia
ja rukouspyyntöjä:
Taivaallinen Isämme, me tuomme eteesi yhteisiä asioitamme. Tiedämme, että ilman Sinua
emme saa mitään hyvää aikaan.
Kiitos ELYstä! Anna johdatuksesi koko ELYn
toimintaan.
Pyydämme siunaustasi niille, jotka tukevat ELYn
työtä taloudellisesti ja esirukouksin.
Herra, kiitos työn mahdollisuudesta. Auta, että
eri tehtäviin löytyisi sopivia tekijöitä.
Rukoilemme kaikkien vapaaehtoistyöntekijöiden
puolesta. Kiitos heistä jokaisesta.
Rukoilemme Aarrearkku TV-ohjelman puolesta,
että se välittäisi koteihin evankeliumia. Siunaa
Aarrearkun työntekijöitä ja lapsia.
Anna Laula kanssani -tilaisuuksien levitä laajalle
seurakuntiin ja yhdistää erilaisia ihmisiä
rakkaudellasi.
Siunaa kaikkia, jotka tulevat tilaisuuksiin Sanan
kuuloon. Anna heidän kohdata sinut.

Rukoilemme läsnäoloasi Hyvinkäällä pidettäviin
kesäjuhliin. Kirkasta itsesi meille ja anna tapahtuman olla siunaukseksi myös Hyvinkään seurakunnalle ja kaupungille.
Anna viisautta ELYn jäsenkokoukselle ja
hallitukselle, että päätökset olisivat tahtosi
mukaisia.
Rukoilemme työntekijöiden, Anteron, Railin ja
Virpin puolesta. Anna heille voimasi.
Tuomme eteesi nimikkolähettimme Kristiina Erelän, uudet lähettimme Anna-Riitta ja Oskari
Holmströmin ja pyydämme siunaustasi myös
Raili Mäkitalon työlle Venäjällä.
Herra, siunaa lähetystyö Afrikassa ja kaikkialla
maailmassa.
Isä, kaikki ELYn työ kotimaassa ja ulkomailla tapahtukoon kunniaksesi ja valtakuntasi hyväksi.
Yhdistä meitä rakkaudellasi.
Kiitos, että saamme olla lapsiasi ja vapaat synneistä Poikasi Jeesuksen sovituskuoleman tähden. Kiitos iankaikkisen elämän toivosta!
Aamen

Rukouspyyntösi voit lähettää lehden toimitukseen
sähköposti: ely@evankeliset.net tai osoite: Elysanomat, Kokkolantie 12, 43500 Karstula
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Lunastusveren turvissa
Isäni oli hyvin sukurakas. Hänellä oli paljon
sukulaisia, jotka olivat asettuneet asumaan kuka
minnekin päin Suomea. Jokakesäinen odotettu
tapahtuma oli vierailu isän tädin, Aunen ja
hänen miehensä Oskarin luona Lappeenrannan
Pulsassa. Meidät otettiin aina lämpimästi vastaan
ja kotiin lähtiessämme Oskari toivotti joka kerta:
”Turvallista matkaa lunastusveren turvissa”.
Minulle, pikkutytölle, ei oikein selvinnyt, mitä
setä tarkoitti sanoillaan ”lunastusveren turvissa”.
Tiesin sen kuitenkin olevan jotain hyvää
tarkoittavaa ja siitä toivotuksesta jäi turvallinen
mieli kotimatkalle lähdettäessä. Vuosien
kuluessa opin ymmärtämään mitä Oskari-setä
toivotuksellaan tarkoitti ja ymmärsin, miten suuri
siunaus tuohon toivotukseen kätkeytyi.
Isäni juuret olivat evankelisuudessa. Jo
lapsuudenkodissa ja opistoaikana Sairalan
evankelisessa opistossa oli Siionin Kannel tullut
hänelle tutuksi. Rakkain laulu kanteleessa oli
”Kerran kaunehin, laulu riemuisin…” Sen sanoja
hän kertaili ääneen monet kerrat vielä silloinkin,
kun ei sairautensa takia enää voinut laulaa.
Kerran keskustellessaan jonkun kanssa uskon
asioista, hän sanoi tähän tapaan: ”Kun minä
olen niin huono ihminen. Elämässäni on ollut niin
paljon heikkouksia ja kiusauksia, joihin on tullut
sorruttua, että tällaisena en kelpaa Jumalalle
ollenkaan. Onneksi meillä on kuitenkin lunastus,
syntien sovitus ja siihen lupaukseen minäkin
turvaan”. Sitten hän lausui taas sanat: ”Saako
tällainen, heikko, vaivainen, tulla, Jeesus,
yhteyteesi? Saan, kun Jeesus, itse minut
lunastit, kalliin veresi kun kerran vuodatit” ja
jatkoi: ”Tässähän se on sanottu. Tällainenkin,
heikko ja syntinen saa tulla Jeesuksen luokse,
Hän on minutkin lunastanut.” Isä jättäytyi
lunastusveren turviin.
Olin onnellinen, että olin kuullut tuon
keskustelun. Se muistui mieleeni monta vuotta
myöhemmin siunauskappelissa, ollessamme
saattamassa isää viimeiselle matkalle.
Olin pyytänyt Jumalalta, että Hän antaisi minulle
jonkunlaisen merkin siitä, että isäkin olisi taivaan
kodissa. Kun sitten siunaustilaisuus alkoi ja urut
alkoivat soida, huomasin, että eihän tämä ole se
virsi, joka on merkitty virsitaululle. Hämmästys
oli suunnaton, kun tuttu naisääni aloitti laulun:

Kuva Urpo Vuorenoja

”Kerran kaunehin, laulu riemuisin, soi kuin
vetten pauhu aivan…”
En ollut tiennyt etukäteen siitä, että joku laulaisi
siunaustilaisuudessa. Sydämeni pompahti
riemusta, vaikka kyyneleet sumensivat silmäni.
Isän rakkain Siionin Kanteleen laulu! Koin, että
tässä oli vastaus rukoukseeni: Isä on perillä,
lunastettujen joukossa.
Muistotilaisuudessa seurakuntatalolla totesin
isän siskolle, että olipa hienoa kun Pirjo-kanttori,
lauloi juuri tämän laulun. Mistä olikin osannut
valita juuri sen laulun, joka oli isälle rakas.
Tätini sanoi, että hän oli aamulla soittanut
Pirjolle ja pyytänyt: ”Laula nyt joku laulu siellä
kappelissa”. Hän ei ollut esittänyt mitään
toivomusta ja Pirjo oli tietämättään valinnut
laulukirjaksi Siionin Kanteleen ja juuri tämän
laulun.
Itse kipuilen monta kertaa oman huonouteni
kanssa. Se ”vanha aatami” saa monesti yliotteen
ja on pakko tunnustaa Jumalan edessä: ”Sanoin,
töin ja ajatuksin olen rikkonut pyhän tahtosi
Herra.” Jos Hän minut tuomitsee tekojeni tai
tekemättä jättämisieni perusteella, olen
kadotuksen oma. Turvanani on kuitenkin, vain ja
ainoastaan, Jeesuksen, Vapahtajani, kallis
lunastusveri. Sen turvissa saan täällä ajassa
tehdä matkaa ja kerran lähteä viimeiselle
matkalle, taivaan kotiin.
Turvallista matkaa lunastusveren turvissa
sinullekin!
Hilkka Lähdekorpi
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Joko löysit Aarrearkun?
Suomi TVssä sunnuntaisin klo 10
Katso!! Tai tallenna ja katso lasten kanssa
Aarrearkku on ELYn ja IRRTVn tuottama kristillinen lastenohjelma
Raamatun kertomukset tulevat tutuiksi

"Aarrearkku avaa,
vanhaa kirjaa tavaa!
Löydät ilon, löydät ilon
kaikkein suurimman."
Ohjelmassa
Saku-vaari piirtää
sekä Elina ja Mikko
laulavat ja touhuavat
lasten kanssa.
Lisätietoa ohjelmasta
ELYn sivuilta
www.evankeliset.net
Kuva Aarne Laasonen

KARAOKE-DVD ja CD
Syntymäpäivälahjaksi
Kouluihin
Päiväkoteihin
Seurakuntiin
Laula kanssanitilaisuuksiin
Levy sopii yksin tai yhdessä laulettavaksi. Molempien levyjen mukana kaunis vihko, jossa laulujen
sanat.

KUNINKAAN LAPSET
Levy myytävänä
ELYn kesäjuhlilla
Hyvinkäällä 19.-20.6.!
” Jeesus mua rakastaa,
seurassaan myös lapsi saa
tulla siihen ilohon,
mikä Luojan luona on.
Mua Jeesus rakastaa.
Mua Jeesus rakastaa.
Mua Jeesus rakastaa,
niin sana opettaa.”

Kysy tarjouksia!
Kristillisistä kirjakaupoista ja
Evankelisen Lähetysyhdistyksen
toimistosta p. 040 415 9416,
ely@evankeliset.net
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Tutustu DVD:hen www.evankeliset.net

LAULA KANSSANI –toimintaan
www.evankeliset.net/laulakanssani tai
www.laulakanssani.net
Tutustu myös

DVD

23€
CD

15€

MITÄ KIIKARISSA – PEKKA KNUUTTI ?
ELYn hallituksen puheenjohtaja Pekka Knuutti on Karstulan
Evankelisen Opiston rehtori, mutta myös innokas lintumies.
Siispä on aiheellista kysyä – mitä kiikarissa näkyy Pekka
Knuutti ?

Kiikari ja myös kaukoputki ovat lintutarkkailijan pääasialliset työvälineet, näiden lisäksi tarvitaan muistiinpanovälineet ja tänä päivänä myös nettiyhteys,
koska kaikki havainnot on tärkeä laittaa valtakunnalliseen lintuhavaintorekisteriin – Tiiraan.
Voin sanoa tarkan päivämäärän, jolloin määrätietoinen lintuharrastukseni alkoi: 1.4.2005. Se alkoi
hyvänä kevätmuuttopäivänä ja innostus on vain
kasvanut kuluneen 5 vuoden aikana.
Lintujen tarkkailijaksi kehittymisessä on monta askelmaa ja tunnen olevani vasta alkutaipaleella. Lähes kaikki vakituisesti Suomessa tavattavat linnut
tunnistan, kun näen ne paikallaan ja suurimman
osan tunnistan myös soidinlaulusta. Heikointa on
vielä staijaaminen eli lintujen tunnistaminen lennosta
matkan päästä, nuorten yksilöiden tunnistaminen,
sekä varoitus- ja kutsuäänet. Aina tuntee oppivansa
uutta. Suosikkilintuja, joiden näkeminen tai kuuleminen sykähdyttää ovat palokärki ja kehrääjä.
Palokärki tuntuu ns. sielunlinnulta, punainen päälaki,
mutta muuten kokomusta isohko lintu on vavahduttava näky.
Lintujen tarkkailu herättää myös kilpailuhenkeä, lähinnä kuitenkin halua parantaa omia edellisten vuosien ennätyksiä. Tänä vuonna olen havainnut 136
lintulajia ja ns. elämäpinnat lähestyvät 200 lajia.
(Suomessa pesii n. 250 lintulajia ja ns. läpimuuttajat
ja satunnaiset harhailijat laskien Suomessa on kaikkina aikoina nähty n. 450 lajia).

Mitä muuta kiikarissa näkyy - Pekka Knuutti
Miltä näyttää Evankelisen Lähetysyhdistyksen
tulevaisuus?
Nyt on kulunut runsaat 2 v ELYn perustavasta kokouksesta ja vain vajaa 3v siitä, kun aloimme selvitellä yhdistyksen perustamista.
Kun katsomme mitä kaikkea yhdistys on ehtinyt jo
tuona aikana tehdä ja saavuttaa, niin emme voi kuin
ihmetellä ja kiittää.
Yhdistys on luonut toimivan hallinnon ja organisaation ja palkannut kokoaikaisia työntekijöitäkin.

Toimintaa on
eri maakunnissa kotimaassa ja
lähetystyötä
on tehty tai
Kuva vt
tuettu
Angolassa, Malawissa, Sambiassa, Keniassa ja
Venäjän Karjalassa. Lapsille suunnattu Kuninkaan
lapset -karaoke dvd on saatu tehtyä ja lasten
Aarrearkkuohjelma on aloittanut tv.ssa.
Vuosityöntekijöinä laskettuna keväällä 2008 työntekijöitä oli 0,5, keväällä 2009 1,5 ja keväällä 2010
3,5.
Toiminnan nopea laajeneminen on ilahduttavaa,
mutta vauhtisokeutta on varottava.
Jos vertaillaan tilannetta yritysmaailmaan, niin uuden yrityksen nopean laajenemisen vaarana on maksuvalmiuden kärsiminen. Laskujen eräpäivät tulevat
aiemmin kuin yritykselle tuleva raha, vaikka koko
vuoden talous olisikin tasapainossa.
On hienoa, että yhdistys on vastannut myönteisesti
näihin toiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin,
mutta tulevaa toimintaa on harkittava tarkkaan.
Samalla on edelleen parannettava varsinkin kotimaan työn taloudellista kannattavuutta.
Vetoankin siihen, että entistä enemmän kerättäisiin
juuri kotimaan toiminnalle, ja jäsenet harkitsisivat
esim. Etelä-Pohjanmaalle suunnitellun uuden työntekijän tukirenkaaseen lähtemistä.
Luonnossa ja esimerkiksi linnuissa näemme Jumalan
luovan käden työtä, ELYn toiminnan alkutaipaleella
olemme saaneet kokea Jumalan Siunauksen läsnäoloa.
Annetaan kukin mahdollisuuksiemme mukaan oma
panoksemme ELYn toiminnan edelleen kehittämiselle. Saamme olla mukana tärkeässä tehtävässä,
saamme rukoilla, tehdä työtä ja antaa tukea evankeliumin leviämiseksi, niin kotimaassa kuin lähetysmaillakin.

Pekka Knuutti
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Kiitos!
Kiitos kaikille teille, jotka olitte
mukana pääsiäisenä pidetyssä
Paavo Erelän syntymäpäiväkonsertissa tai muistitte lahjoituksella ELYn työtä!
Aarrearkku-ohjelman hyväksi
kertyi 2300 euroa.
Kiitos osallistumisesta Ismo
Törrösen syntymäpäiväseuroihin 25.4.2010! Kolehti tuotti
826,90 euroa Aarrearkkuohjelman hyväksi!

Matti Heroja säestämässä Paavo Erelän ja Antti Kuokkasen duettoa. Kuva: Petri Takala

Kiitos
20.3.2010 pidettiin
Evijärvellä Helmi
Kirsilän 90-vuotisseurat. Siionin Kannelta
laulettiin ja puheita
kuultiin. Puhujina Eeva
Kemppainen, Pentti
Punkari, Virpi Laakso ja
Matti Aho.
Juhlaväkeä Ismo Törrösen syntymäpäiväseuroissa Munkkivuoren kirkossa. Takana vasemmalla Taru ja
Ismo Törrönen. Taustalla Inna Vintturi soittaa huilua. Kuva: Annikki Erelä

Helmi halusi lahjoittaa
lahjatulot, 620 euroa,
ELY:n toiminnan

Kiitos kaikille teille, jotka olette omissa juhlissanne osoittaneet juhlatulonne ELYn työn tukemiseen!
Jumala lahjanne siunatkoon.
Haluatko liittyä kannatusrenkaaseen? Ota yhteyttä ELYn toimistoon tai työntekijöihin
Ks. s. 2 (lehden etukansi)
Elysanomat on ilmainen jäsenlehti, jota jaetaan muillekin kiinnostuneille. Tilausmaksua ei ole, mutta kiittäen
otetaan vastaan vapaaehtoisia lahjoituksia ELYn työtä varten.

K-S OP
Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry
Kokkolantie 12
43500 Karstula

Mukana ELYn
kannatusrenkaassa
Tu l e m u k a a n k a n n a t u s r e n k a a s e e n !
T ä m ä n k u t s u n o l e t va r m a a n l u k e n u t
j a k u u l l u t m o n t a k e r t a a . M o n i l l e E LYn
toiminnan tai työntekijöiden
säännöllinen tukeminen lahjoituksin
ja rukouksin onkin tuntunut omalta
t e h t ä v ä l t ä e va n k e l i u m i n h y v ä k s i .

- Mikä saa jonkun sitoutumaan tällaiseen tehtävään? Kaustislainen Kari Hanhikoski on uskollinen kannatusrenkaan jäsen. Mitä kertoisit itsestäsi ja lahjoittamisen tehtävästä?

liseksi maksajaksi, olla omalla tavallaan osana
liikkeen kivijalkaa.

- Olen syntynyt Kaustisella ja asunut siellä lähes
koko elämäni. Elämäntyöni tein maidon parissa
eli meijerin konttorissa Keski-Pohjan Juustokunnassa Toholammilla. Asuin myös Toholammilla
23 vuotta, jona aikana osallistuin aktiivisesti paikalliseen elämään mm. seurakunnassa. Sekä
Kaustisella että Toholammilla oli ja on aktiivista
evankelista toimintaa. Itselleni evankelisuus on
tuttua jo kotoa. Kansakoulussani oli opettajana
Toholammilta Kotilan kylästä kotoisin ollut opettaja Ilona Kallio. Hän oli ikään kuin Jylhän osaston toiminnanjohtaja. Hän järjesti viikoittaiset
ompeluseurat kylällä talo talolta. Koululla oli
monet juhlat vuoden aikana. Oli syksyisin viljakeräyksiä, myyjäisiä ym. Hän oli ahkera tekijä
mutta myös vahva tukija. Ehkä tämä oli se, joka
vaikutti minuun ja jäi elämään koko elämäni
ajaksi. Oli luonnollista että juhlille osallistuttiin
runsaslukuisesti. Sanaa julistettiin ja Siionin
Kanteleen laulut tulivat tutuiksi.

”Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia
armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja,
käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on
uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen
lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa,
johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä,
auttakoon iloisin mielin.” (Room. 12: 6-8 )

On ollut luonnollista ja on edelleen tukea toimintaa säännöllisesti. Kun kuulin tästä uudesta
lähetysjärjestöstä ELYstä, lähdin mukaan juhlille
ja tunsin heti vanhan evankelisen liikkeen iloisuuden ja vapauden hengen. Uusi varaton liike
tarvitsee tukijoita ja oli helppo liittyä säännöl-

- Raamatussa puhutaan armolahjojen yhteydessä myös antamisesta. Mitä siitä ajattelet?

- Jumalan rakkaus meitä kohtaan panee meidät
toimimaan. Lahjaksi olemme kaikki saaneet,
miksi emme voisi sitä hyvyyttä jakaa monin eri
tavoin, rahana, työnä, julistajana?
Tukiessa yhdistystä säännöllisesti tulee sitoutuneeksi tiiviimmin mukaan toimintaan. Rukous ja
toive on, että työ täällä Keski-Pohjanmaalla saisi
oman paikkansa ja toiminta tulisi säännölliseksi
myös omassa Kaustisen ja Ullavan seurakunnassani. Uskon ja näen, että muutoksen tuulet ovat
olemassa.
Tuntuu luonnolliselta ajatella, että olemalla mukana lähetysrenkaassa tekee omalta osaltaan
lähetystyötä ja toteuttaa tällä tapaa Jeesuksen
lähetyskäskyä.
Kari Hanhikoskea haastatteli Annikki Erelä
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Rukoilemme siunausta tuleville järjestettäville tapahtumille
Tervetuloa elyilemään

Kesäkuussa 2010

seurojen merkeissä
Sirpan 60:ttä vuosirengasta
su 13.6. klo 13 alkaen
I l m a j o e n M y l l y l a mm e l l e
(Lahdentie 152)

Ti 8.6. klo 9-13 ELY:n Lähetyskerhon järjestämä kesätori Kurikan kirkon tapulin kulmalla
(Kurikantie 13). Sirpa KeskiAntila 0400 974 102
Ke 9.6. klo 16. Lähtö LR:n pihasta RETKELLE HONKINIEMEEN (Ähtäri). Ohjelmassa mm.
hartaus leirikirkossa, saunomista, uintia, ruokailu, kävelyretki,
muuta mukavaa yhdessäoloa.
Retken hinta n. 19€.
Ilmoittauduthan viim. ti 1.6.
puh. (06) 418 4111/Seinäjoen
srk/Anne Marttila. Kiitos
Ke 16.6. klo 18 Kesämökkiseurat Lammin Porraskoskella, Kuohijärvellä Virpi ja Heikki Toiviolla, (Porraskangas 62). Mukana
mm. pastorit Sari Järä, Asko
Peltonen ja Jussi Kataja.
La-Su 19.-20.6. Evankeliset
kesäjuhlat Hyvinkäällä. Tarkempi
(mukaan otettava) käsiohjelma
s. 13-14 tai katso
www.evankeliset.net

Kaikki mahd. muistamiset kolehdin muodossa
ELY:n kotimaan toimintaan tai
tilille K-S OP 511402-234369/Sirpa
Ke 30.6. klo 17 Juupajoen Toiskassa (Tervalantie 172). Maria
Pitkäranta

Heinäkuussa 2010
Pe 2.7. klo 18 Naisten oma ilta
Alahärmässä, Härmäin Invalidien
kesäkoti Ruskorannassa: saunomista, uintia, lentopalloa, vapaata seurustelua ja yhdessäoloa,
naisen puhetta naiselle: Paula
Sihto, tuote-esittelyä, makkaraa,
mehua, kahvia. Iltahartaudessa
Laulukuoro Kööri, lausuntaa
Mervi Mäki, kolehti. Ota Virsikirja
ja vaikka Siionin Kannelkin mukaan, juonto Sirpa Keski-Antila.

Puusta pitkälle!
Valtakunnalliset Lähetysjuhlat
Varkaudessa 11.-13.6.2010
Varkaus kutsuu Puusta pitkälle!
Afrikassa istutetaan jatkuvasti paljon puita,
kun yritetään estää aavikoiden laajentuminen
ja hillitä eroosion nakerrusta. Täällä kotimaassa istutetaan puu toivon symbolina ja
tsemppinä: ”istutetaan vaan se puu – vielä ei
luovuteta”. Vaikka monin paikoin erilaiset ongelmat heittävätkin varjojaan elämän keskelle, pieni taimi julistaa elinvoimallaan uutta tulevaisuutta ja toivoa paremmasta. Varkaudessa puulla on tähän asti
päästy pitkälle. Nyt on uhkana tehtaiden sulkeminen ja satojen työttömyys. Huoli painaa mieltä ja luottamusta huomiseen tarvitaan.
Lisätietoa juhlasta ja ohjelma:
http://www.lahetysjuhlat.fi/info/
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Illan päättää yhteinen ehtoollisen vietto. Siinä palvelevat:
Marketta Veikkola, Satu Linko,
Sisko Poltto, Sirpa K-A. Illan
järjestävät Kauhavan alue srk.,
Alahärmän-, Kortesjärven- ja
Ylihärmän kappelisrk:t ja ELY:n
Kauhavan aluetiimi. Taloudellista
apua antavat: Halpa-Halli, Kauhavan srk ja Ravintola Pitopannu.
Ajo-ohje: Valtatie 19 > Alahärmän Halpa-Hallin risteykseen, viitassa lukee Alahärmä >
Lillbacka H2 > 600m, liikenneympyrästä oikealle, Härmän asema > Lillbacka H2, Lapuanjoen
yli ja risteyksestä suoraan >
Härmän aseman risteyksessä
Haarus 6 > rautatien alitse suoraan, kunnes vasemmalla RUSKORANTA 2 km > vasemmalla
Ruskoranta ja oikealla ampumarata. Parkkipaikka tien vieressä.
Su 11.7. klo 14 Siionin Kannelpihaseurat Kaisu ja Juhani Aholla, Asulantie (Jalasjärvi). Raija
Lehtinen, Aulis Harju, Sirpa
Keski-Antila.
To 22.7. klo 18 Siionin Kanteleen lauluseurat Heinon mökillä
Kivijärven Aittolahdessa. Kaikille
keittoruoka klo 17.
Ti 27.7. klo 18 Musiikki-ilta Hattulan Vuohiniemen rukoushuoneella (Puolivälintie 513). Vintturit ja Katajat

Radiolähetystyön kesäpäivät Jyväskylässä 2.-4.7.
Kesäpäivien teemana on Jumala on suurempi. Tämänvuotisten Kesäpäivien
maantieteellisenä painopisteenä on Indonesia. Pääpuhujat ovat kansainvälisen
radiolähetysjärjestö TWR:n Indonesian-johtaja Fredrik Makitan ja radiotuottaja
Susilowati Makitan.
Lue lisää kesäpäivistä: http://www.sansa.fi/

Kesäpäivien ELY-ohjelmaa:

La 3.7. klo 15.30 Laula kanssani -tapahtuma. Raili
Mäkitalo ja Saku-vaari pitävät raamatunkerrontatuokioita. Pekka Laukkarinen. Huhtasuon kirkon
liikuntasali.
Lapsille ohjelmaa koko lauantai päiväksi.
Sijainti: Huhtasuon kirkon kirkkosali (Nevakatu 6),
ellei toisin mainita

Pe 30.7. klo 18 Mökkiseurat
Pyhtäällä Nurmirannan sisarusten mökillä (Huituntie, Pyhtää,
Opasviitoitus Antinniementieltä).
Mukana: Tuula Sääksi, Pyhtään
srk:n pappi, Jaakko Topi ym.,
musiikkiohjelmaa, kahvia, makkaranpaistoa, mahdollisuus saunomiseen. Tiedustelut Leila Nurmiranta p. 040 727 0231
TERVETULOA

Elokuussa 2010
Su 1.8. klo 18 Pihaseurat Näkkilässä (Näkintie 362), srk:n pappi
ja kanttori, ELYstä mukana Pekka Kiviranta. Tarjoilua ja arvontaa. Anneli Näkki 040 762 2229
Su 8.8. klo 16 Mökkiseurat Töyrysten mökillä (Kauppilantie 22,
Iitti). Mukana mm. Päivi Sipponen, Antero Rasilainen ja srk:n
pappi.

Su 29.8. klo 10 alkaen ELY:n
maakunnallinen kirkkopyhä
Alahärmän kirkossa, saarna
Markku Toivio, kolehti ELY:n
lapsityölle (Aarrearkku).
Ruokailu. Päiväjuhlassa Venäjän
lähetti Raili Mäkitalo, Markku
Toivio, lausuntaa Aira Niemi,
laulua Asko Autio, juonto Veikko
Pyykönen Härmäin-Kortesjärven
evankelinen kuoro, joht. Severi
Syrjälä, loppuhartaus Sirpa
Keski-Antila.

HUOM! ILMOITA KAIKKI PIENETKIN POHJANMAAAN ELYTILAISUUDET SIRPALLE!
KIITOS! Sirpa Keski-Antila,
Lahdentie 152, 60800 Ilmajoki

Katso päivitetyt
tapahtumatiedot osoitteesta
www.evankeliset.net/kalenteri

”Jumalan kämmenellä
ei pelkää lintunen,
Jumalan kämmenellä
ei pelkää ihminen.
Kaikille tilaa riittää,
kaikille paikkoja on.
Jumalan kämmenellä
ei kukaan ole turvaton.”
- Pirkko Halonen -

Ti 17.8. klo 18 Siionin kannel–
seurat Hämeenlinnassa Luolajan
rukoushuoneella (Luolajantie
21). Pirkko Koivikko, Sirpa Kallio
laulu, lähetystyöstä vastaava
pastori Sampo Kujala ja Katajat.
Kuva Urpo Vuorenoja

Evankeliset kesäjuhlat Hyvinkäällä
19.-20.6.2010
Evankelinen lähetysyhdistys ja Hyvinkään seurakunta järjestävät evankeliset kesäjuhlat Hyvinkäällä 19.-20.6.2010. Juhla-ajankohtaa on muutettu loppukesästä alkukesään käytännön järjestelyiden helpottamiseksi.
Juhlapaikkana on upea koulukeskus ja Martinhallin
urheiluhalli, os. Martintorinkuja 2 05800 Hyvinkää.
Ohjelmassa on Raamattuopetuksia, lähetysterveisiä, musiikkia, Siionin kanteleen laulua,
lapsille omaa ohjelmaa. Mukana mm. Espoon
hiippakunnan piispa Mikko Heikka. Ohjelman
käsiohjelma s. 13-14.
Varaa aika kalenteriin, tapaammehan Hyvinkäällä?
Tiedustelut:
Antero Rasilainen 045 134 4634
Kosti Kallio 040 547 9621

Kuva Jorma Ersta

Kuvat Kosti Kallio

Etukannen kuva Alpo Toivola

