
Salmisten kesärukouskirje 2016 
 
Olemme nyt olleet tätä vuotta viettämässä Suomen Turussa. Monin 
tavoin poikkeuksellinen vuosi tämä siis on ollut. Petrus-poikamme 
jatkaa edelleen Saksassa, opiskellen yliopistossa.  
 
Arin työkuulumisia 
 
Kiirettä on Suomessa (ja muuallakin) pitänyt, enemmän kuin 
normaalielämämme Saksassa. Mutta hyvä näin. Viime kirjeessä 
kerroinkin helmikuussa suunnitelmissa olleesta matkasta Saksaan ja 
Espanjaan. Espanjassa oli Euroopassa tehtävän muslimityön 
yleisevankelikaalinen konferenssi, johon Bulgarian Peshteran-
seurakuntamme pastori Feymi oli kutsuttu yhdeksi puhujaksi. Sain 
toimia hänen tulkkinaan: Tulkata hänen puhettaan turkista 
englanniksi, ja taas muiden (lähinnä suomen- tai englanninkielisten) 
puhetta hänelle turkiksi. Tästä konferenssista on ollut tässä kevään 
aikana juttukin Uudessa Tiessä. 
 

 
 

Meillä oli Feymin kanssa tilaisuus käydä päivän matkalla 
Gibraltarillakin, jossa saatiin tutustua mm. paikallisiin apinoihin. 
Tämän kirjeemme kuvat ovat tuolta Espanjan- ja Gibraltarin-matkalta. 
 

 
 
Samalla matkalla oli tilaisuus käydä tosiaan myös Saksassa. Sain siellä 
aloittaa kastekurssin kahden turkkilaisen kanssa. Nyt on viikkoja 
vierähtänyt, ja kastekurssi on edennyt jo lähes puoleenväliin, pääosin 
skypeä käyttäen täältä Suomesta käsin. Olemme käyneet läpi 
uskontunnustusta, Jumalan kolmiyhteyttä, luomista, avioliittoa, syntiä 
ja Jumalan lakia eli käskyjä. Nyt olemme tällä viikolla aloittaneet 
Jumalan pelastussuunnitelman tutkimisen, ja päässeet tutkimaan 
niitä Vanhan testamentin raamatunkohtia, jotka julistavat Messiaan 



tuloa, sekä näiden kohtien uusitestamentillisesta täyttymisestä 
kertovia, Jeesukseen liittyviä kohtia. Alustavan suunnitelman mukaan 
(joka on tässä viikkojen varrella tarkentunut) tarkoitus olisi, että itse 
kaste tapahtuisi saksalaisen luterilaisen kirkon yhteydessä lokakuun 
lopulla.  

                                     

 
 
Toinen pitkän tähtäimen projekti sai päätöksensä huhtikuussa 
helteisessä Istanbulissa, kun sikäläisessä ELRIM-
tutkimusinstituutissamme pidin yhdeksän oppitunnin eli kolmen illan 
turkinkielisen seminaarin aiheesta ”Lutherin elämä”. Ilahduttavaa oli 

nähdä, että paikallisia opiskelijoita riitti; muistaakseni vähintään viisi 
paikallista oli joka oppitunnilla, yhtenä näistä entinen muslimiteologi, 
nykyinen luterilainen kristitty herra S. Hienoa oli myös saada olla 
paikalla juuri nyt, kun seurakuntamme siellä sai aloittaa 
jumalanpalvelukset meille uudessa kirkossa, armenialaiskatolisessa 
niinkuin tuo edellinenkin käyttämämme kirkko. Vaikka vähän 
selkäpiitä karmi ensimmäisenä sunnuntaina, kun kävelin Taksimissa 
sijainneesta hotellistani täynnä aseellisia poliiseja olevan Taksim-
aukion läpi kohti kirkkoamme. Kyllä siinä mielessä kävi, että mitähän 
sitä tässä ehtii ajattelemaan, jos nyt pommi pärähtää! No onneksi 
hyvin ehti kaikenlaista ajattelemaan, jopa liikaakin. 
 

 
 
Turkista palattuani oli tilaisuus olla joitain päiviä Saksassa, jossa 
saimme taas pitää yhden kasteoppitunninkin. Oppitunnin jälkeen 
lähdin ystäväni C:n kanssa (jonka vaimo ja poika ovat siis nämä 
meidän kastekurssilaisemme) tapaamaan erästä Heidelbergissä 
asuvaa vanhempaa uskovaa turkkilaismiestä. Tämän miehen tarina on 
sellainen, että lapsuudessaan hän Istanbulissa oli jäänyt Istiklal-



kadulla kulkevan raitiovaunun alle, ja molemmat jalat olivat menneet 
poikki. Hän oli sitten elänyt kerjäten, kunnes joku saksalainen oli 
ottanut hänet mukaansa Saksaan ja auttanut uuden elämän alkuun. 
Jossain vaiheessa hän oli sitten tullut myös kristityksi, ja oli 
takavuosina samassa seurakunnassa Heidelbergissä kuin tämä 
ystäväni C:kin. Nykyään hän kulkee jalkaproteesien avulla, hieman 
ontuen, mutta muuten normaalia elämää eläen. Tämä mainittu 
takavuosien turkkilaisseurakunta Heidelbergissä on jo ajat sitten 
hajonnut, ja sen jäsenet ovat lentäneet kuka minnekin. Ilmeisesti 
kuitenkin juuri tämän seurakunnan ”jäämistönä” on Heidelbergin 
seudulla joitain ilman seurakuntayhteyttä olevia (ja ehkä jollain lailla 
kristillisiin seurakuntiin pettyneitäkin) turkinkielisiä kristittyjä. 
Rukoukseni on, että Jumala voisi johdattaa heitä tähän luterilaiseen 
seurakuntaamme. 
 

 
 
Merete: Saksankielinen Raamattupiiri Skypessä 
 
Tässä seuraa ystäväkirjeemme lukijoille harvinainen pala: 

Tyttäremme Merete, joka on juossut kaikki nämä vuodet 
mukanamme, alkaen synnyinkaupungistaan Istanbulista, ja joka nyt 
tänä kesänä on menossa Ryttylään Luovalle riparille rippikouluun, on 
äitinsä haastateltavana. 
 
Äiti: Mikä on Jungschar? 
Merete: Se on Stadtmissionin tyttöjen raamattupiiri. 
Äiti: Milloinka on Jungschar? 
Merete: Se on keskiviikkosin kello 17.30. Tilaisuus loppuu aina noin 
kello 19. Lomalla ei ole raamattupiiriä. 
Äiti: Mitä Jungschar-raamattupiirissä tehdään? 
Merete: Me rukoillaan, lauletaan, askarrellaan, luetaan Raamattua, 
herkutellaan ja vaihdetaan kuulumisia. Pyrimme siihen, että jokainen 
ymmärtäisi miten Jumalan tahtoa voisi toteuttaa arkipäivässä. 
Äiti: Miten Jungschar käytännössä toteutetaan – kerrotko 
esimerkkejä? 
Merete: Joka keskiviikkona me käsittelemme erilaisia aiheita. Ensin 
laulamme Jumalalle ylistys- ja kiitoslauluja. Sen jälkeen seuraa joko 
raamattuhetki tai jokainen saa 10 minuuttia aikaa kirjoitella ja 
piirreskellä paperille rukousaiheita, kysymyksiä Jumalalle ja omia 
kiitoksen aiheita. Jossain vaiheessa luemme Raamattua, jolloin 
käytämme tyttöjen raamattuhetkiä varten tarkoitettua kirjaa, jossa 
kerrotaan arkipäiväisistä valinnoista ja haasteista. Kirjassa on kerrottu 
kohtia Raamatussa, jotka auttavat ratkaisemaan haasteen. Tämän 
jälkeen on jonkinlainen rukoushetki. Joko kaikki rukoilevat omat 
asiansa tai meidän ohjaajamme siunaa meidän puolestamme. 
Yleensä meillä on vain pieni raamatunlukuosuus, koska keskustelut 
siirtyvät usein kouluun, lomaan, ystäviin ja kaikenlaiseen muuhun, 
josta nuoret tytöt tykkäävät puhua. 
Äiti: Onko vielä jotain muuta mitä haluat kertoa? Mikä on erityisen 



kivaa Jungscharissa? 
Merete: Tykkään kovasti yökylä-raamattupiireistä, koska silloin 
teemme monia kivoja asioita ja olemme koko ajan porukassa. Kerran 
me kirjoitimme pienille lapuille kohteliaisuuksia ja raamatunkohtia. 
Näiden kanssa me kävelimme pitkin kaupunkia ja liimasimme 
bussipysäkeille, jotta ihmiset voisivat nähdä nämä ja ehkä ilahtua. 
Äiti: Mitä sinä olet tehnyt Jungscharissa? 
Merete: Olen osallistunut muitten tyttöjen kanssa 
jumalanpalvelukseen, kesäleireihin ja muihinkin seurakuntaan 
liittyviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Jumalanpalveluksissa olen 
soittanut kitaraa ja laulanut. Kesäleireillä olen ollut apulaisena. 
Äiti: Millaiseksi olet kokenut käydä Skypen kautta Jungscharia? 
Merete: Skype on ollut kätevä ja olen voinut nauttia toisten seurasta. 
On ollut kivaa vertailla aina välillä suomalaista kulttuuria saksalaiseen 
kulttuuriin. Mutta Skype ei voi korvata oikeaa Jungscharissa käyntiä, 
koska joskus on vaikea ymmärtää toisia, jos nämä puhuvat hiljaa. 
Harmittaa kun ei näe  kaikkea mitä toisessa huoneessa tapahtuu, 
miksi toiset nauraa ja kun ei voi halata muita. 
 
Rukousaiheet vielä kootusti: 

- Kastekurssilaiset, oppitunnit, kaste syksyllä, 
seurakuntayhteys 

- Koko Istanbulin luterilaisen kirkon opetustoiminta 
- Saksan uskovat nuoret, heille näkyä evankeliumin viemisestä 

turkkilaisille ja muille 
- Herätystä turkkilaistaustaisten keskuuteen 

 
Olemme Suvin kanssa tavattavissa Ryttylässä KL-päivillä 1.-3.7. sekä 
Siikalatvalla Oulun hiippakunnan lähetysjuhlilla 2.-4.9.2016. Tulkaa 
morjestamaan! 

 
Tämä teille terveisinä tällä kertaa. Jumala siunatkoon itsekunkin 
kesäajan virvoitukseksi ja rakennukseksi! 
 
Jesaja 6: 5-7: Niin minä sanoin: "Voi minua! Minä hukun, sillä 
minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on 
saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, 
Herran Sebaotin." Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, 
kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, ja 
kosketti sillä minun suutani sanoen: "Katso, tämä on koskettanut 
sinun huuliasi; niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu". 
 

 
 
Terveisin Salmisten puolesta Ari 


