
SALMISTEN TALVIRUKOUSKIRJE 2016 

Suomi on Arin, Suvin ja Petruksen (19 v.) synnyinmaa ja meidän perheen 

vanhempien elämänjuurien maa! Perheellämme on kotimaanjakso. 

Kotimaanjakso ei merkitse pelkästään Suomessa oloa. Hoidamme asioita 

Saksassa, Turkissa, Bulgarian suuntaan ja Ari jopa Espanjassa. Jatkuvasti 

ollaan tulossa tai menossa. Tämä on työntekijän elämän rikkaus ja risti. 

Pyrimme tapaamaan mahdollisimman monia teistä tämän vuoden 

aikana. Mutta: tapaammehan kaikkien kanssa  Kansanlähetyspäivillä 

Ryttylässä 1.-3.7.2016? Myös Lahden-vierailumme ajankohdan laitamme 

kirjeen loppuun. Kiva olisi nähdä. 

 
Duisburgin millettejä: Adil ja perheensä  

 

Lasten huomioita 

Merete (14 v.): ”On mukava, kun Suomessa on kunnolla lunta!“ (Tämä 

kuultiin vuodenvaihteessa juuri kotimaahan saavuttuamme, kun 

asuinpaikkakunnallamme Turussa nautittiin talvisista postikortti-

maisemista.) 

Matteus (11 v.): ”Suomalaisessa koulussa tulee kotiin vähemmän papereita 

kuin Saksassa.“ (Saksassa harva se päivä vanhemman pitää laittaa nimensä 

paperiin, joka käsittelee jotakin vakuutus-, juomavesi-, koulunalkamis- tai 

päättymisajan muutos-, luokan retki - tm. sellaista asiaa) 

Suvin osio: Turkinkielinen Katekismus ja reformaation 500-vuotisjuhla 

Niin kuin viime kirjeessä mainitsin, Ari on toiminut turkinkielisen 

Katekismuksen pääkääntäjänä. Kyseessä on ensimmäinen turkinkielinen 

Katekismus luterilaisen kirkon 500-vuotisen historian aikana. Tämä 

Katekismus toimii maailman ensimmäisen luterilaisen turkkilaisen pastorin 

työkaluna ja hänen paimentamansa turkkilaisen seurakunnan hengellisenä 

ravintona. Samaisen Feymi-pastorin kanssa Ari on juuri lähdössä Espanjaan 

Torremolinoksen konferenssissa käymään. Feymi-pastori on saanut 

puhujakutsun konferenssiin. 

  

Matteus jalkatukipajalla Saksassa 

 

Turkinkielinen Katekismus on tärkeä työkalu myös Keski-Euroopassa. Yksi 

tämän vuoden työtehtäviäni on hoitaa Saksan yhteistyötahoiltamme saadut 

Katekismus-tilaukset. Myös Ranskasta on tullut tilauksia. Tämä 



turkinkielinen Katekismus on suomalaisten tekemän turkkilaistyön 

hedelmää Katekismuksen syntysijoille, Saksan luterilaisille seurakunnille, 

joilla monin paikoin on hyvin luonnollinen kosketuspinta turkinkielisiin. 

 
Mereten nuortenryhmän johtajia Kaupunkilähetyksessä 

 

Olen kertonut internetpohjaisen turkinkielisen Katekismus-piirin 

aloittamisesta. Se on tarkoitus aloittaa kesäkuussa. Rukouskirjeemme 

pohjalta on tullut yhteydenottoja. Pyydän olemaan uudelleen yhteyksissä ja 

kertomaan, pääsetkö osallistumaan kesäkuun ensimmäisellä puoliskolla 

sekä sen, jos Sinulla ei vielä ole Katekismusta. Voit saada ensimmäisen 

Katekismuksen ilmaiseksi; jatkotilauksista toivotaan 5 euron + 

toimituskulumaksun lahjoitusta. Yhteyssähköpostiosoite: 

suvi.irene@gmail.com 

Mitä hyötyä on Katekismuksesta? - Katekismuksesta opimme Raamatun 

keskeisimmät asiat: mitä Jumala ihmiseltä tahtoo. Mitä Jumala ihmisille 

lahjoittaa. Miten Jumalan kanssa ollaan yhteyksissä. Turkinkielinen 

Katekismus puhuu tähän liittyen esimerkiksi seuraavan tekstiesimerkin 

tapaan: ”bir peder On Emir´i, Rab´bin duasını, İman İkrarı’nı, 

Sakramentler´i vs. farklı metinlere ve şekillere göre öğretmekten titizlikle 

kaçınmalıdır.” (s. 250, Martin Luther´in kısa ilmihali - açıklamalı, 2012; Suvin 

vapaamuotoinen suomennos: pastorin tulee tarkasti pidättäytyä 

opettamasta keskenään erilaisten tekstien ja muotojen mukaan 

kymmenestä käskystä, Isä meidän -rukouksesta, uskontunnustuksesta ja 

sakramenteista). Katekismus ohjaa selkeään opetukseen uskon ja elämän 

kannalta kaikkein keskeisimmistä asioista. 

                              
Uusi työtoverimme Tarja, toimii luterilaisessa  Saksan ELRIM-RISTI, 

seurakunnassa, jonka puhuttu kieli on dari   Arin lahja Oberurselin 

       opintojen päättäjäi-

       siksi 

 

Arin osio: Mitä on menossa? 

Suvi tuossa mainitsikin tuosta Espanjan konferenssista. Se on siis Euroopan 

muslimityössä mukana olevien tahojen kokous, jossa Feymiä on pyydetty 

pitämään puhe yhdestä muslimityön ”menestystarinasta”, eli työstä 

Bulgarian turkinkielisten millet-turkkilaisten parissa (liikaahan näitä 



menestystarinoita ei ole). Minun tehtäväni on toimia Feymin tulkkina 

(suuntaan ja toiseen) ja muutenkin avustajana. 

Samaisen Espanjan-matkan yhteydessä on tarkoitus Saksassa aloittaa myös 

kastekurssi kahdelle ihmiselle. Tämäkin on minulle ihan uusi ja 

ennenkokematon juttu, vaikka näissä hommissa jo joitain vuosia on tullut 

oltua. Toiveena, unelmana ja rukousaiheena on, että nämä kaksi 

kastekurssilaista saisivat ottaa vastaan kasteen kolmiyhteisen Jumalan 

nimeen ehkä jo ensi kesäkuussa uskossa Vapahtajaan! 

Saksan-työn tiimoilta on tämän lisäksi tiedotettavana sellainen ilouutinen, 

että olemme saamassa turkinkielentaitoista työntekijävahvistusta 

joukkoomme. Etu-Aasiassa toiminut Lindholmien perhe on tulossa, ehkä jo 

ensi kesänä. Vahvistakoon tämä Herran työtä Saksassa ja Saksasta käsin 

turkinkielisten keskuudessa! 

Suomessa on ollut mukavasti tilaisuuksia, etupäässä täällä Varsinais-

Suomen seudulla, jossa nyt tätä vuotta vietämme (eli Turuuss’). 

Suomalaisessa katukuvassa on paljon myös Lähi-idän alueilta tullutta 

väestöä. Viimeksi tänään parturissa käydessäni osasi yksi kurdiparturi 

turkkia. Hänen ja kahden muun kurditaustaisen kanssa oli mukava 

keskustella, ihan turkkilaiseen tyyliin (vaikka nämä kyseiset kurdit eivät 

turkkilaisista kovasti pitäneetkään). 

Maaliskuun alussa, 6.3., meillä on tarkoitus vierailla Lahdessa, Salpausselän 

seurakunnan jumalanpalveluksessa, joka alkaa siis klo 10. Siellä 

toivottavasti saamme joitakin teistä nähdä. 

 
Saksan kotiseutumme talviaikaan 

 

Rukousaiheet kootusti: 
- Salmisten Suomen-vuosi, matkat ja tapahtumat, niin Suomessa 

kuin muuallakin, lasten elämä ja koulunkäynti  
- Petrus-poikamme Saksassa 
- Internetpohjainen turkinkielinen katekismuspiiri 
- Uudet työtoverimme (Tarja ja Lindholmien perhe) 
- Evankeliumin eteenpäin meno muslimitaustaisten keskuudessa 

niin Suomessa, Saksassa kuin muuallakin 
 
Toivotamme teille kaikille siunattua talven loppua ja kevään alkua! 
 
”Sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta...” – Hepr. 3: 14. 
 
T. Salmisten puolesta Ari 


