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Jumalanpalvelus on Jumalan kansan 
luonnollinen viikoittainen tapaamispaikka. 
Jeesus puhuu itsestään viinipuuna ja meistä 

oksina. Paavali puhuu seurakunnasta Kristuksen 
ruumiina. Kuinka näihin vertauskuviin sisältyvä 
opetus voisi toteutua, jos seurakunta ei edes 
jumalanpalvelukseen kokoontuisi yhteen? Sitä 
paitsi jumalanpalvelus on yhteinen hengellisen 
ravinnon paikka. Kun seurakunta kokoontuu 
yhteen ja saa yhdessä Jumalan Sanan mukaista 
ravintoa, niin se kasvaa samaan suuntaan ja 
pystyy paremmin toimimaan yhdessä Jumalan 
hyvän tahdon toteutumiseksi maailmassa.

Helsingin Kansanlähetyksen Filia-messun brändi 
on  ”Raamattua opettava jumalanpalvelus”. Se 
kertoo siitä, että Filia-messussa on Raamatun 
opetukselle annettu keskeinen sija. Siksi saarnan 
kesto on n. 1/3 koko messun kestosta. Brändiä 
ei ole valittu vain sen tähden, että se kuulostaa 
hyvältä ja että se antaa totuudenmukaisen kuvan 
messusta. Kyse on siitä, että me haluamme ottaa 
vastaan kaiken sen hyvän, mitä Jumala haluaa 
meille antaa, ja Jumala antaa meille Sanansa eli 
Raamatun välityksellä hyvät lahjansa.

Tunnustamme avoimesti, että tämä ajatus ei 
ole omamme. Ei ajatus Raamatun keskeisestä 
asemasta ole Kansanlähetyksen oma keksintö. 
Luterilaisen kirkon perustajat jo ilmaisivat 

FILIA-MESSU - RAAMATTUA 

OPETTAVA JUMALANPALVELUS  
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FILIA-MESSU
Pienille lapsille oma muksuparkki ja 

pyhäkoulu joka kerta.
Hotelli Arthurin juhlasalissa, Vuorikatu 

17, sunnuntaisin klo 16.

Su 4.3.
KAIKKIVALTIAS JA SINÄ (Room 9:11-24)

Mats Aspvik

Su 11.3. poikkeuksellisesti klo 17.00.
UUDEN ELÄMÄN SUUNTAVIIVOJA (Room 

12:1-21)
Mika Ebeling

Su 18.3. Hotel Arthurin ravintolassa
UUSI KUTSU OMAISUUSKANSALLE

(Room 10:21-11:8,25-36)
Jouko Jääskeläinen

Su 25.3.
KOTI, USKONTO JA ISÄNMAA (Room 13:1-14)

Matti Viitanen

Su 1.4. (+TK)
ELÄKÄÄ SOVUSSA! (Room 14:1-15:2)

Aija Sairanen

Su 8.4.
PÄÄSIÄINEN (2.Sam 18:19-19:1)

Mika Ebeling

Su 15.4. 
HALLITSIJA VAIHTUU (1.Sam 16:1-13)

Mika Ebeling

Su 22.4.
SYDÄNYSTÄVYYTTÄ (1.Sam 18:1-5, 20:35-42)

Mika Ebeling
klo 18.00 ISRAEL-JUHLA

Su 29.4. (+TK)
EI SIJAA KOSTOLLE (1.Sam 26:1-25)

Seppo Palonen

Su 6.5.
PYHÄ KESKELLÄMME (2. Sam 6:12-23)

Liisi Jokiranta
klo 18.00 Raamattuluento KRISTITYN 

PYHITTYMINEN

Su 13.5.
OMAT SUUNNITELMAT - JUMALAN TIE (2.Sam 

7:1-17)
Johanna Sandberg

Su 20.5.
KUNNIANHIMO (2.Sam 24:1-24)

Vesa Ollilainen

Su 27.5.
HELLUNTAI - JOKAINEN KERTOMAAN 

JEESUKSEN IHMEISTÄ JOKAISELLE!
Soini Olkkonen

klo 18.00 lähetystilaisuus: Kenen varassa me orvot 
jatkamme, kun palkatut lähtevät? Moroben 

kohtalotoverit kiittävät ja todistavat.
Soini & Kaija Olkkonen ja vieraita Papua-

Uudesta-Guineasta

Su 3.6. (+TK)
KAKSI TIETÄ (Ps 1)

Seppo Palonen

Su 10.6.
RANGAISTUS OLI HÄNEN PÄÄLLÄNSÄ (Ps 22)

Aija Sairanen

Su 17.6.
AVOIN JUMALAN EDESSÄ (Ps. 51)

Riitta Lemmetyinen

saman uskon Yksimielisyyden kirjan alussa 
kertoessaan luottavaisesti, miten uskonasioiden 
tulee lujasti perustua ”ainoaan ohjeeseen, 
Jumalan sanaan”. Eivätkä edes nämä luterilaiset 
oppi-isät itse ajatusta keksineet, vaan jo 
alkuseurakunnasta kerrotaan, että ”he pysyivät 
apostolien opetuksessa” (Ap 2:42). Ja tämä 
apostolinen opetus meillä on talletettuna 
Raamatussa.

Taivaaseen matkalla oleva ihminen on Jeesuksen 
opetuslapsi. Jeesus on käskenyt tehdä kaikki 
kansat opetuslapsikseen kahdella tavalla. Toisaalta 
tulee kastaa kaikki kansat Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen. Toisaalta heitä tulee opettaa 
noudattamaan kaikkea, mitä Jeesus on käskenyt 
seuraajiensa noudattaa. Näin siis Filia-messu 
Raamattua opettavana jumalanpalveluksena on 
Jeesusten opetuslasten paikka, jossa pyritään 
käytännössä sisäistämään Jumalan tahto, niin 
että emme vain osaisi antaa oikeita vastauksia 
Raamattua koskeviin tietokilpailukysymyksiin, 
vaan rukouksemme on, että Pyhä Henki saisi 
vaikuttaa Raamatun Sanan kautta meissä Jumalan 
tahdon mukaista elämää.

Alkuseurakunta pysyi myös ”keskinäisessä 
yhteydessä ja leivän murtamisessa ja 
rukouksissa” (Ap 2:42). Filia-messussa koemme 
yhteyttä ja vahvistumme keskinäisessä 

rakkaudessa, saamme yhdessä nauttia ehtoollista 
ja rukoilemme. Kristittyjen keskinäisen yhteyden 
merkitys on suuri, sillä se osaltaan todistaa 
Jeesuksesta. Ehtoollisessa saamme omakohtaisesti 
ottaa vastaan Jeesuksen ruumiin ja veren 
pelastukseksemme ja rukouksissa viemme 
Jumalan eteen asioita, joista haluamme kiittää 
tai jotka askarruttavat tai painavat mieltämme. 
Jeesuksen tähden saamme turvallisesti käydä 
Jumalan eteen.

Filia-messussa musiikki on monipuolista. 
Laulamme vanhoja virsiä, vaikka uusina 
sovituksina. Laulamme myös seurakunnan 
nuorten lauluja ja ylistyslauluja. On paljon 
hyvää musiikkia ja lauluja, jotka voivat kertoa 
monipuolisella tavalla Raamatun totuuksia tai 
ne voivat myös olla rukousta.

Filia-messu on myös seurakunnan jumalanpalvelus 
siinä mielessä, että sen toteuttamiseen ovat 
osallistuneet monet vastuunkantajat, jotka 
siten toteuttavat yhteistä pappeutta, mihin 
jokainen Jumalan kansaan kuuluva on kutsuttu. 
Toisaalla tässä lehdessä kerrotaan Filia-messun 
toteuttamiseen liittyvistä vastuutehtävistä ja 
siitä, miten Filia-messun eri vastuutehtävät 
hoidetaan.

Filia-messuilla on läheinen yhteys Helsingin 
Kansanlähetyksen solu-toiminnan kanssa. Soluissa 
käsitellään Filia-messujen aiheita syventäen, 
yleensä saarnaajan kirjoittamien kysymysten 
osalta. Siksi Filia-messu ja solut yhdessä ovat 
vahva hengellisen kasvun paketti. Solutoiminnasta 
tullaan kertomaan lähemmin tämän lehden 
numerossa 3/2012.

Noin kuukauden kuluttua aloitan Paimenen 
Ääni –nimisen sähköpostiviestin lähettämisen 
kaikille niille Filia-messun kävijöille, jotka 
sen haluavat saada. Tarkoitus on vahvistaa 
yhteisöllisyyttämme, antaa tietoa ja hengellistä 
opetusta, jotta saisimme yhdessä rakentua 
yhä kokonaisvaltaisemmin Herramme ja 
Vapahtajamme hyvän tahdon mukaisesti. Jos 
haluat tuon Paimenen Ääni –viestin, lähetä minulle 
sähköposti osoitteeseen mika.ebeling@sekl.fi ja 
laita aiheeksi ”Paimenen Ääni”. Mikäli Sinulla 
ei ole sähköpostia, ilmoittaudu minulle teksti-
viestillä numeroon 044 – 452 2237 ja laita 
viestiin sanat ”Paimenen Ääni” sekä oma nimesi, 
niin tiedämme Filia-messuun ottaa Sinua varten 
kopion viestistä, kun se ilmestyy. Jos Sinulla 
ei ole matkapuhelinta, niin soita minulle yllä 
olevaan numeroon ja ilmoita asiasta. 

Mika Ebeling, Filia-pastori

Luterilaisen kirkon syntyvaiheissa kävi 
tarpeelliseksi määritellä se usko, mihin 
uskonpuhdistajat pitäytyivät. Näin 
syntyivät luterilaiset tunnustuskirjat. Ne 
ovat uskonpuhdistajien Raamatun äärellä 
ja kamppailujen keskellä kirjoittamia 
teoksia, jotka edelleen määrittävät 
luterilaisen uskonkäsityksen.

Filia-messujen yhteydessä Mika Ebeling järjestää luentosarjan Hotel Arthurissa
klo 18.00. Alla näkyvät tulevat opetuspäivät ja aiheet

1.4. Mitä Tunnustuskirjat opettaa uskosta ja kuuliaisuudesta?
29.4. Mitä Tunnustuskirjat opettaa sakramenteista?
3.6. Mitä Tunnustuskirjat opettaa maallisesta elämästä?

Tervetuloa yllättymään, miten hyviä kirkkomme Tunnustuskirjat ovat!

MITÄ OVAT TUNNUSTUSKIRJAT?

Filia-messussa myös siunataan Helsingin Kansanlähetyksen keskeisiä vastuunkantajia. Kuva 
Helsinki-tiimin tehtävään asettamisesta 8.1. Kuva: Heli Voipio



Kunpa Jeesuksen 
rukous tulisi 
todelliseksi 
keskinäisissä 

suhteissamme.

Sivu 2                Kaisaniemi                     Numero 1/12

Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys, Kaisaniemenkatu 13 A 4. kerros, 00100 Helsinki

ETTÄ HE YHTÄ OLISIVAT

FILIA-MESSU TUTUKSI

On kivaa, kun on hyvä yhteishenki. On myös tärkeää, 
että seurakunnassa ei riidellä.

Olen joitakin kertoja opettanut uskovien yhteydestä, mutta 
valmistautuessani saarnaamaan syksyn viimeisessä Filia-
messussa hätkähdin silti. Tajusin nimittäin, että alkaessaan 
rukoilla meidän puolestamme Jeesus ensimmäisessä kolmessa 
jakeessa (Jh 17:21-23) rukoilee peräti kolme kertaa, että me 
olisimme yhtä ja kahdella kerralla Hän liittää tämän keskinäisen 
yhteytemme siihen, uskooko maailma Häneen vai eikö!

Filia-messun suuret linjat päättää Messutoimikunta. 
Tarvittaessa se vie asiat piirihallitukselle, mutta näin 
tapahtuu harvoin. Messutoimikunta kokoontuu yleensä 3 

viikon välein ja käsittelee Filia-messun kulloisiakin haasteita 
ja pyrkii löytämään niihin hyvät ratkaisut. Messutoimikunta 
siis päättää Filia-messun aiheet ja valitsee puhujat. Aiheiden 
valinnassa se tekee yhteistyötä solujen kanssa, sillä saarnaajat 
valmistelevat saarnansa yhteyteen solumateriaalin, jota solut 
käsittelevät saarnan jälkeisellä viikolla.

Messutoimikuntaan kuuluu tällä hetkellä kahdeksan jäsentä ja 
sen puheenjohtajana toimii Filia-messuista vastaava työntekijä, 
vuoden alusta Mika Ebeling. Toimikunta on käytännössä itseään 
täydentävä elin, mutta jälleen piirihallituksen alainen, joka viime 
kädessä tekee päätöksen toimikunnan kokoonpanosta. Mikäli 
haluaa viedä jonkin asian toimikunnan käsiteltäväksi, kannattaa 
lähettää toimikunnan puheenjohtajalle asiasta sähköpostia: 
mika.ebeling@sekl.fi

Työntekijän tukena on eri vastuutehtävissä varsin itsenäisesti 
toimivia tiimejä, jotka vastaavat oman tehtäväalueensa hoitami-
sesta. Ne ovat työntekijälle kullanarvoisia. Yleensä tiimeillä 

on lupa ja velvollisuus pyrkiä 
täydentämään itseänsä tarpeen 
mukaan. Monissa tiimeissä yksi 
jäsen on lupautunut pitämään 
huolta siitä, että ryhmä keskenään 
sopii vastuuvuorot. Tätä vastuu-
henkilöä työntekijä kutsuu 

priimukseksi, mikä on lyhenne latinan sanoista primus inter pares 
eli ensimmäinen vertaistensa joukossa. Tällä termillä pyrittiin 
alun perin kuvaamaan sitä, että piispa ei ole muita pappeja korkea-
arvoisempi, vaikka hänen tehtävänsä ovatkin muita pappeja jonkin 
verran laajemmat. Samoin priimus on samanarvoinen muiden 
tiimiläisten kanssa, mutta hänellä on tietty vetovastuu. Vähemmän 
teologisesti suuntautuneet voivat kutsua häntä koordinaattoriksi.

Isäntä-emäntätiimin priimuksena toimii pastori Matti Viitanen. 
Juontaja-tiimiin kuuluu tällä hetkellä neljä jäsentä.
Ehtoollisen toimittajat, viikon vieraat, viikon läheteistä 

”että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet 
minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin 
että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja 
sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen 
antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme 
yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat 
täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että 
sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin 
sinä olet minua rakastanut.”(Jh 17:21-23)

Miksi Jeesus näin rukoilee? Epäilemättä siksi, että Hän niin 
kovasti haluaa meidän olevan yhtä. Epäilemättä myös siksi, 
että ihan oikeasti tietää, että yhteydellämme on vaikutusta 
evankeliumin etenemisen kannalta. Mutta epäilemättä myös 
siksi, että Hän tiesi yhteyden olevan suuri kipukohtamme!

Keskinäisillä suhteillamme on enemmän merkitystä kuin, mitä 
usein tulemme ajatelleeksi. Jos me toimimme tavalla tai toisella 
siten, että keskinäinen yhteytemme kärsii siitä, me ole osaltamme 
tekemässä evankeliumin etenemisen vaikeammaksi. Olemme 
tekemässä suurta hallaa yhteiselle tehtävällemme tehdä kaikista 
kansoista Jeesuksen opetuslapsia.

Tämän johdosta kehotan sinua rakas veli tai sisko: mieti Jumalan 
edessä, onko Jeesuksen rukous uskovien keskinäisestä yhteydestä 
jäänyt toteutumatta sinun takiasi?! Tässä ei nyt riitä yritys sysätä 
vastuu tilanteesta toisten niskoille. Kun on kysymys meidän 
edestämme ristiinnaulitun Vapahtajamme rukouksesta, jonka 
toteutumisella on merkitystä lähimmäistemme pelastukselle, niin 
kyllä meidän tulee antaa Jumalan taivuttaa kylmä sydämemme 
etsimään sovintoa.

Eikä kyse ole siitä, että suutuspäissämme Jumalan vaatimuksen 
pakottamina tiuskaisemme ”Saat anteeksi” ja samalla jo 
äänensävymme kertoo jostakin muusta. Jeesuksen rukous 

nimittäin oli, että me olisimme täydellisesti yhtä! Emme voi 
olla täydellisesti yhtä, jos välillämme on eripuraa. Jumalan 
tulee saada yhdistää sydämemme, eikä se voi tapahtua ilman 
valmiutta pyytää ja antaa anteeksi.

Täydellinen yhteys tarkoittaa myös keskinäistä rakkautta ja 
huolenpitoa. Keskinäinen rakkaus ei tarkoita vain sitä, että 
jätetään tekemättä toisillemme pahaa. Keskinäinen rakkaus saa 
meidät tekemään toisillemme hyvää.

Mika Ebeling

Syksyllä Filia-messuissa kävi keskimäärin 135 ihmistä. 
Varsin moni siis on käynyt Filia-messussa ja tuntee 
sen kulun. Mutta miten Filia-messu valmistetaan? 
Kuka valitsee puhujat? Entä aiheet? Entä mistä hyvät 
musiikkitiimit saadaan? Käytännön tiimitkään eivät 
varmasti saavu aivan itsestään hoitamaan asioita. Ja 
moni saattaa mielessään miettiä, miten minä voisin 
löytää itselleni sopivan vastuutehtävän ja kehen voin 
ottaa yhteyttä. Lue tämä juttu, niin tiedät!

päättämiset, kolehtikohteet, sielunhoitajien kutsumiset sekä 
kirjamyynnin järjestämiset ovat kaikki tällä hetkellä messusta 
vastaavan työntekijän vastuulla. Käytännössä Filia-pastori 
toimittaa yleensä itse ehtoollisen ja etsii sijaisen tarvittaessa. 
Viikon vieraat hän pyrkii järjestämään hyvissä ajoin sopimalla. 
Osa vuoroista on sovittu solulaisten todistuksia tai haastatteluja 
varten. Myös lähetystyöntekijät ja muut vastuunkantajat voivat 
saada kutsun viikon vieraaksi. Jos Herra on koskettanut Sinua 
jollakin erityisellä tavalla ja haluat jakaa 
sen seurakunnalle, älä pelkää ottaa yhteyttä 
Filia-pastoriin. Harkintansa perusteella 
hän sopii jatkosta. Voit myös ehdottaa 
hänelle, ketä voisi haastatella ja miksi. 
Viikon läheteistä päättäminen on lähinnä 
listan laatimista siten, että lähetit tulevat 

tasapuolisesti esille.  Kolehtikohteissa peruslinja on se, että 
kolme kertaa neljästä kolehti tulee Helsingin Kansanlähetykselle, 
joka neljäs kerta lähetyskohteeseen. Tästä perussäännöstä voi 
kerran kaudessa olla poikkeus. Sielunhoitajat pastori valitsee sen 
mukaan kuin sielunhoitotiimin jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa 
käytettävissä. Jos olet kiinnostunut sielunhoitotyöstä, ota häneen 
rohkeasti yhteyttä. Kirja- ja lahjamyynnin osalta vastuu tarkoittaa 
sitä, että mikäli joku myyntitiimin jäsenistä ilmoittaa olevansa 
käytettävissä myynnin järjestäjäksi, Filia-pastori merkitsee tiedot 
ylös. Kirjamyyntiä ei järjestetä, jos ei kyseiselle kerralle 
löydy halukasta järjestäjää. Jos haluat joskus olla käytettävissä 
kirjamyynnissä, ilmoita asiasta Filia-pastorille.

Ehtoollisavustajat järjestää uskollisen varmasti entinen Helsin-
gin Kansanlähetyksen hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja 

Niilo Lampela. Kun ehtoollisavustajista 
on pulaa, messutoimikunta pohtii, keitä 
uusia ehtoollisavustajia voisimme saada 
ja tekee asiasta esityksen tuomio-
rovastille. Näin asia on toiminut 

hienosti.

Filia-messun musiikin järjestämisestä vastaa Virva Saari. Hän 
kerää lauluryhmien tiedot yhteen ja hoitaa tarvittavat tiedot 
eteenpäin. Jos haluat palvella musiikissa laulun tai soiton lahjoilla, 
ota yhteyttä Virva Saareen, virva.saari@gmail.com Virva on 
perheen muuton takia jättämässä tätä tärkeää vastuutehtävää, joten 
on kovin toivottavaa, että uusi henkilö löytyy. Myös tästä asiasta 
voi häneen olla yhteydessä.

Mitä olisi Filia-messu ilman toimivaa käytännön tiimiä? 
Käytännön tiimi järjestelee tilan ennen messua, laittaa materiaalin 
esiin, hoitaa äänen toistoon liittyviä kysymyksiä, toivottaa messu-
vieraat ystävällisesti tervetulleiksi, kerää kolehdin, pitää huolta, 
että ehtoollisen aikana ehtoollisaineet riittävät ja illan lopuksi 
sulkee ovet. Ei tähän välttämättä korkeakoulututkintoa tarvita, 
mutta palvelualtista mieltä kyllä! Filia-messuissa on useita 

käytännön tiimiläisiä, joista neljä toimii tiimin vetäjinä. Näiden 
neljän priimuksena toimii Seppo Piitulainen. Jos tämä tehtävä 
voisi olla Sinua varten, ota Seppoon rohkeasti yhteyttä, 
seppo.piitulainen@kolumbus.fi

Power Pointin tekeminen ja näyttäminen ovat yhdessä keskeinen 
vastuualue, sillä jos jompikumpi niistä puuttuu, meillä ei 
ole ”yhteisenä laulukirjana ja messuoppaana” toimivaa dia-
esitystä valkokankaalle heijastettuna. Tiina Koskela tekee Power 
Pointimme käytännössä joka kerta. Olisi hyvä saada hänelle 
varahenkilö. Jos tunnet Power Point –ohjelmaa ja haluaisit olla 
apuna, niin ilmoita siitä tiikosk@gmail.com Power Pointien 
näyttäminen ei luonnollisestikaan vaadi niin suurta tuntemusta 
Power Pointista kuin niiden tekeminen. Toki tuntemuksesta on 
hyötyä. Power Pointen näyttäjien priimus on Eila Heikkilä. Mikäli 
olet käytettävissä tähän tehtävään, voit ilmoittaa siitä hänelle 
eila.a.heikkila@kolumbus.fi

Lasten pyhäkoulutyön sekä pienten lasten 
hoidon vastuunkantajien löytymisestä 
vastaa juniorityöntekijämme Hanna-Riitta 

Mäkitalo.  Pyhäkoulu ja lasten hoito 
järjestetään Filia-messuissa siten, että se päättyy ehtoollisen 
alkuun mennessä. Hanna-Riitalle voit ilmoittautua, mikäli Sinulla 
on taitoa ja halua toimia lapsi- ja/tai juniorityössä: hanna-
riitta.makitalo@sekl.fi

Jotain olennaista puuttuisi, jos messun jälkeen ei voisi mennä 
juttelemaan kahvikupin ääreen päivän messusta eikä voisi luoda 
uusia tuttavuuksia. Kahviemännät tarjoavat toiminnallaan meille 
mahdollisuuden syvälliseen sanoman pohtimiseen tai ihan vain 
jutusteluun ja uusien tuttavuuksien solmimiseen. Kahviemännät 
toimii tällä hetkellä kollektiivisena ryhmänä ilman nimettyä 
priimusta. Mikäli Sinä voisit olla käytettävissä kahviemäntänä 
tai miksei myös kahvi-isäntänä, niin ota yhteyttä Filia-pastoriin.

Lopuksi Filia-haaste: Kun kahviemännät hoitavat n. 40 kertaa 
vuodessa kahvituksen, niin eikö olisi kohtuullista, että 
äitienpäivänä kahvituksen hoitaisivatkin kahvi-isännät? Pyydän 
täten kaksi miestä hyvän mielen talkoisiin: vastaamaan 
äitienpäivänä 13.5. kahvituksesta. Oppia voi saada 
kahviemänniltä. Ilmoittautumiset Filia-pastorille,

Hanna-Riitta Mäkitalo vastaa 
pyhäkoulutyöstämme ja pienten 
lasten hoidosta.

Ehtoollisavustajien kutsumisesta 
vastaa Niilo Lampela

Jos käytännön tiimi voisi olla sinun 
paikkasi, ota rohkeasti yhteyttä 
Seppo Piitulaiseen.

Filia-messun juontajan eli illan isännän 
tai emännän löytymisen koordinoi Matti 
Viitanen

- Messutoimikunta: Aiheet (solut), raamatunkohdat, puhujat
- Isäntä-emäntätiimi: Matti Viitanen
- Ehtoollisen toimittajat: Mika Ebeling
- Ehtoollisavustajat: Niilo Lampela
- Musiikki: Virva Saari
- Viikon vieras: Mika Ebeling
- Lähetys: Mika Ebeling
- Kolehtikohde: Mika Ebeling
- Sielunhoitajat: Mika Ebeling
- Käytännön tiimi: Seppo Piitulainen
- Power Pointin tekeminen: Tiina Koskela
- Power Pointin näyttäminen: Eila Heikkilä
- Kahviemännät: Kollektiivinen vastuu (Äitienpäivä-haaste)
- Pyhäkoulu: Hanna-Riitta Mäkitalo
- Pienten lasten hoito: Hanna-Riitta Mäkitalo
- Kirja- ja lahjamyynti: (Mika Ebeling)
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Ystäviä ja tukiverkko
Meidän soluumme kuuluu “jo jonkin aikaa keski-ikää eläneitä 
henkilöitä”.  Olemme vuosien aikana olleet tekemisissä toistemme 
kanssa erilaisissa tilanteissa.  Luulin, että tunnemme toisemme 
varsin hyvin.  Olin ainakin jonkin verran väärässä.  Kuulumisia 
vaihtaessa ja Raamattua yhdessä tutkiessa on “tutuista” ihmisistä 
paljastunut uusia, mielenkiintoisia piirteitä.  Ehkä eniten meitä 
lähensi toimintailtamme, jossa siivosimme osittain Kansanlähetyksen 
toimistoa.  Oli mielenkiintoista - ja paljastavaakin - kun ryhdyimme 
tehtävään, josta kukaan ei ihan tarkkaan tiennyt ja jossa jokainen 
joutui ottamaan nopeasti roolin ilman, että sitä oli määrätty etukäteen.  
Samalla kun tarkkailin muita, taisin ihmetellä eniten itse ottamaani 
roolia.

Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys, Kaisaniemenkatu 13 A 4. kerros, 00100 Helsinki 

Raamattuillat alkaneet vuoden alusta Rekolassa

Helsingin Kansanlähetyksen alueeseen kuuluu Helsingin 
lisäksi Espoo, Kauniainen sekä lähes koko Vantaa. Kun filia -messut 
(F5) alkoivat Helsingin keskustassa Arthur hotellin juhlasalissa 
vuonna 2003, syntyi pian ajatus, että vastaavanlaiset sunnuntai-illat 
tulisi käynnistää jossain vaiheessa myös Vantaalla.  Viime vuoden 

TARVITSENKO MINÄKIN 
SOLUA?

Moni aikuisikään ehtinyt uskova on elämänsä aikana 
ehtinyt sitoutua moneen tärkeään asiaan.  Vuosien 
myötä on eteen tullut vakavia haasteita ja niihin on 
vastattu.  Monille on tullut perhettä, ja vanhemmatkin 
ovat varttuneet ikään, jossa he tarvitsevat vuorostaan 
huolenpitoa ja tukea.  Kristittyjen aikuisten ja keski-
ikäisten kalenteri on täynnä ja voimatkin on mitoitettu 
äärimmilleen.  Entä kun vastaan tulee vielä yksi 
haaste muiden lisäksi: liittyä joka viikko kokoontuvaan 
pienryhmään, soluun?  Onko solussa jotain sellaista, 
minkä takia vastuutehtävissä olisi mielekästä tehdä 
karsintaa?

Minulle on tullut tärkeäksi hetki, jossa soluillassamme jaamme viikon 
kuulumiset ja mielialat.  Kenenkään ei odoteta kertovan enempää 
kuin tahtoo.  Huomaan, että minulle on kehittynyt odotus noita hetkiä 
kohtaan.  Kun viikolla tapahtuu jotain tärkeää tai jokin prosessi pyörii 
mielessäni, olen huomannut, että ajattelen, että tästä haluan kertoa 
solussa.  Solu on minulle yhdeltä osin ryhmä, jossa voin jakaa oman 
elämäni asioita.

Ryhtiä uskonelämään
Arvostan ihmisiä, joilla on kurinalainen oma hartauselämä ja 
ymmärrän niitä, joilla ei sellaista ole.  Ryhmä, jossa tutkitaan yhdessä 
Raamattua ja rukoillaan yhdessä, on hyvä tuki jälkimmäiseen ryhmään 
kuuluville.  
Kirjassa “pyhyyden paluu” Agne Nordlander avaa raikkaan 
näkökulman.  Hän puhuu vaarasta, joka uhkaa pidempään 
uskossa olleita, keski-ikäisiä kristittyjä.  Kun on vuosikausia, jopa 
vuosikymmeniä, eletty toisille, palveltu ja annettu itsensä Jumalan 
valtakunnan työssä, voi mielen vallata kiusaus, että nyt on minun 
vuoroni elää itselleni.  Ajatellaan, että aikani ja rahani kuuluvat 
minulle - Jumala on jo saanut omansa.  Kristillinen elämä on vaarassa 
muuttua veltoksi. Radikaali Jeesuksen seuraaminen ja maailman 
valloitus evankeliumilla jäävät taka-alalle.  Toisten uskovien kanssa 
elämän jakaminen voi olla hyvä tuki vanhan turmeltuneen luonnon 
veltostumista vastaan.

Valmistautumista uhkiin
Suomessa on saatu elää kristittyinä pitkään hyvässä, turvallisessa ja 
helpohkossa tilanteessa.  Tilanne voi joskus muuttua.  Näin on käynyt 
monissa maissa.  Rahavarat kristilliseen työhön voivat käydä vähiin 
yhteiskunnan maallistuessa, tilojen saaminen hengellisiin tilaisuuksiin 
voi muuttua mahdottomaksi ja kristityksi tunnustautuminen voi alkaa 

maksaa.  Miten uskova seurakunta silloin elää ja toimii?
Vakiintuneet, yhteyden tarjoavat solut, jotka kokoontuvat kodeissa 
voivat olla silloin korvaamaton rakenne.  Raamatun lukeminen 
yhdessä, rukous, lähetystyön tukeminen jatkuvat, vaikka rakenteet 
ympärillä romahtaisivat.  
Vierailin kerran Etelä-Koreassa.  Siellä uskovat varautuivat eri 
tavoin siihen, että Pohjois-Korea hyökkää maahan.  Ajatus tuntui 
suomalaisesta ensin liioitellulta, mutta kun vierailin maiden rajalla, 
ajatukseni muuttuivat.  On oikein kiittää ja iloita siitä hyvästä, 
mitä meillä suomalaisilla on, mutta samalla on viisasta varautua 
hyvin erilaisiin oloihin.  Vaikka muutokset olisivat tulevaisuudessa 
pienemmät kuin olen kuvannut, on odotettavissa ainakin jonkinlaisia 
muutoksia huonompaan tilanteeseen.  Kevyt, mutta tiivis solurakenne 
toimii, vaikka rahaa ja mahdollisuuksia olisi ratkaisevasti vähemmän 
kuin tänään.

Elämä uusiksi - ainakin osittain?
Kristityn velvollisuus on pitää huolta läheisis-
tään varsinkin omasta perheestään.  Mutta onko 
vuosien myötä kertynyt vastuita, jotka eivät ole 
niin kovin tärkeitä?  En ryhdy neuvomaan 
ketään enkä arvostelemaan muiden 
valintoja.  Yhden illan varaaminen 
soluun viikossa on ollut ainakin 
minulle hyväksi ja ehkä tulevaisuutta 
silmällä pitäen se on jopa 
välttämätöntä.

Seppo Palonen
diakoni, aikuistyön sihteeri

ILOISIA UUTISIA VANTAALTA

ERITTÄIN SALAINEN 
PAINETAAN VENÄJÄLLÄ 

Neuvostoliitossa syntyi herätysten seurauksena 1960-luvun 
alussa Evankelisten Kristittyjen Seurakuntaneuvosto, 
jonka johtoa kutsutaan Veljestöksi. Tähän kirkkoliittoon 

kuului jo neuvostoaikana satoja seurakuntia. Tämä evankelisten 
kristittyjen joukko tunnettiin lännessä “maanalaisena seurakuntana”, 
jota Neuvostoliitossa vainottiin ankarasti.  Toiminta on jatkuvasti 
laajentunut ja heidän lähetystyönsä tuloksena uusia seurakuntia syntyy 
kaiken aikaa eri puolille Venäjää. 

Samanlaisen vainon kohteeksi Neuvostoliitossa joutui myös 
Inkerin Ev.Lut. kirkko, jonka kirkkorakennukset hävitettiin tai 
niiden käyttötarkoitus muutettiin, pastorit vangittiin ja monet 
inkeriläiset joutuivat karkotukseen Siperiaan. Inkerin kirkon voimakas 
jälleenrakentamisen aika alkoi 1980 ja 90 lukujen taitteessa, jolloin 
perestroikan seurauksena Neuvostoliitossa koittivat vapaammat ajat. 
Inkerin kirkolla on nykyisin lähes 100 seurakuntaa tai saarnapaikkaa 
eri puolilla Venäjää.

Seurakuntaneuvoston kirjallisuustyön johtaja Ivan Plett tiedusteli 
runsas vuosi sitten, olisiko mahdollista saada Erittäin salainen 
painetuksi venäjän kielellä. Hän uudisti Veljestön johdon toivomuksen 
Pentti Heinilälle elokuussa 2011 Venäjän Kurskissa järjestetyssä 
50-vuotiskonferenssissa. Veljestön saksaa taitavat johtavat veljet ovat 
lukeneet saksankielisen version ja kokeneet sen sanoman olevan 
todella tärkeän Venäjän uskoville, erityisesti nuorisolle, lähetysnäyn 
synnyttämiseksi ja vahvistamiseksi. Myös Inkerin kirkossa monet 

odottavat Erittäin salaisen julkaisemista venäjäksi. 

Venäjän nuorilla ei ole omakohtaisia kokemuksia Neuvostoliiton 
ajasta, jolloin uskovia vainottiin ja Raamattuja ei ollut saatavilla. 
He eivät tiedä kovinkaan paljoa niistä vuosista kun länsimaiden 
uskovat toivat Raamattuja NL:oon. Veljestön johtajat haluaisivat 
haastaa venäläisiä nuoria saman mallin mukaisesti viemään Sanaa 
sekä omassa maassaan, että myös niihin naapurimaihin, joissa sitä ei 
ole saatavilla ja missä evankeliumia ei ole vielä julistettu. Raamatun 
omistaminen on monille tämän ajan venäläisille uskoville nuorille 
itsestäänselvyys, josta syystä he tarvitsisivat tietoa oman maansa 
lähihistoriasta. 

Kansanlähetys on edelleen mukana kirjallisuustyön projekteissa 
entisen Neuvostoliiton alueella, erityisesti Keski-Aasiassa. Siellä on 
maita ja alueita, joissa Jumalan sanaa ei ole saatavissa. Myös näille 
kansoille Jumalan sana on tarkoitettu. Erittäin Salainen voisi olla 
rohkaisemassa ja innostamassa Venäjän uskovia nuoria toimimaan sekä 
lähetystyöntekijöinä Venäjällä ja IVY-maissa, että raamattukuriireina 
omasta maastaan käsin. 

Inkerin kirkon lähetystoimistossa työskennellyt Tanja Shadrunova 
käänsi Erittäin salaisen talkootyönä venäjän kielelle. Käännös on nyt 
tarkistettu Veljestön toimesta ja se alkaa olla painatuskuntoinen. 

Kirjaa on tarkoitus painaa vuoden 2012 aikana Venäjällä. Kirjan 
painatuskustannukset ovat noin 1,5 euroa per kirja. Suunnitelmissa on 
painattaa kirjaa niin paljon kuin varoja tähän hankkeeseen saadaan. 

Perinteinen lähetystyö tarvitsee säännöllisen tukemme edelleenkin, 
mutta myös tämä hanke nähdään Kansanlähetyksessä tärkeänä. 
Tämä uusi haaste halutaan kohdistaa erityisesti niille entisille 
raamattukuriireille ja Idäntyön ystäville, joista Erittäin salainen kertoo 

ja jotka osaavat arvostaa kirjallisuustyötä.  

Jos koet tämän hankkeen tärkeänä, voit olla siinä mukana, vaikka 
pienelläkin summalla. Joki muodostuu pienistä puroista. Keräyksen 
tuotto menee kokonaisuudessaan kirjojen painamiseen. Kirjat 
luovutetaan Veljestön seurakuntiin ja osa Inkerin kirkon käyttöön.

Tätä hanketta voi tukea Suomen Kansanlähetyksen kirjallisuustyön 
tilin kautta.

Tilin nro FI83 2070 180000283 25 viitenumero 70810

Uudessa Tiessä tullaan tiedottamaan miten projektimme toteutui 
ja montako kirjaa kykenimme painattamaan Venäjän lähetystyön 
tarpeisiin.

Jumala yhteisen kirjallistyön projektimme siunatkoon. 

Kirjaterveisin
Tapani Kaitainen, Pentti Heinilä, Esko Mäki-Soini

kuluessa tämä tarve kasvoi entisestään Itä- ja Keski-Vantaalla. Nyt 
se on johtanut käytännön toimenpiteisiin. 

Kevään lopulla ryhdyimme neuvottelemaan asiasta Kylväjän ja 
Sanansaattajien edustajien kanssa. Olimme täysin yksimielisiä siitä, 
ettei mikään järjestöistämme voi Vantaalla aloittaa yksin. Sovimme, 
että otamme yhteyttä Rekolan seurakunnan kirkkoherra Mikko 
Matikaiseen, jonka tiesimme suhtautuvan lämmöllä järjestöjemme 
toimintaan. Asia lähti välittömästi eteenpäin. 

Kirkkoherran ehdotuksesta perustimme työryhmän suunnittelemaan 
raamattuopetusiltoja. Työryhmään valittiin edustajat järjestöistämme 
ja kolme seurakunnan työntekijää. Kirkkoherra Matikaisesta tuli 
työryhmän puheenjohtaja. Jäseninä järjestöistä ovat Elisabet ja Jarno 
Tepora (Sansa), Ritva Olkkola-Pääkkönen (Kylväjä) ja Pekka Jokiranta 
(Sekl). Seurakunnasta toimikuntaan tulivat työntekijät Päivi Peittola 
(sihteeri)ja Vappu Olsbo. 

 Päätimme aloittaa illat vuoden 2012 alusta sunnuntaisin klo 17.30 
Asolan seurakuntakodissa (mahtuu n. 90 henkeä). Sovimme, että 
raamattuiltoja mainostetaan erityisesti Itä- ja Keski-Vantaalla.

Iltojen nimeksi tuli Kohtaamisia Sanan äärellä. Päätimme, että 

lapsille valmistetaan tasokas oma ohjelmansa aikuisten raamattuiltojen 
ajaksi ja että myös lastenhoito järjestetään. Totesimme myös, että 
raamattuillat ovat Rekolan seurakunnan ohjelmaa yhteistyössä 
Kansanlähetyksen, Kylväjän ja Sanansaattajien kanssa. Näillä järjestöillä 
on nimikkosopimukset Rekolan seurakunnan kanssa. Puhujien 
joukossa on henkilöitä lisäksi Lähetysseurasta, Raamattuopistosta ja 
Opiskelija- ja Koululaislähetyksestä. Nimikkolähettien toiminnasta 
ja lähetyksen ajankohtaisia uutisia päätettiin kertoa sopivassa määrin 
kunkin illan raamattuopetuksen päätteeksi.

Asolan seurakuntakoti jäi heti ensimmäisenä iltana liian pieneksi. 
Osallistujia oli n. 90. Olimme valmiiksi sopineet kirkkoherran 
kanssa, että jos tällainen tilanne tulee eteen, voimme siirtyä Rekolan 
pääkirkkoon (Pyhän Andreaan kirkko). 

Näin positiivisissa merkeissä olemme siis päässeet liikkeelle 
Vantaalla. Olemme saaneet kokea kaiken keskellä Jumalan hyvän 
käden ohjausta. Yhteistyö on alkanut hyvin. Itä- ja Keski-Vantaan 
alueella Helsingin Kansanlähetyksen ystäväkirje leviää n. 160 kotiin.  
Uskomme, että syntynyt uusi toimintamuoto voi tavoittaa sellaisiakin 
ihmisiä, joille taivastie ei vielä ole tullut tutuksi. Jätämme Vantaan ja 
nyt aivan erityisesti Kohtaamisia Sanan äärellä -illat esirukoustemme 
aiheeksi.

Pekka Jokiranta
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2.-4.4. Elämä ja evankeliumi
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Nuorille:
Helsingin Pointti

perjantaisin klo 18, 
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Espoon Pointti
perjantaisin klo 18 

Leppävaaran kirkolla, 
Veräjäkallionkatu 2

Pyhäkoulu ja lastenhoito 
F5:ssä joka kerta

PERHE UUTISIA

Samuel Joonatan 
Kurppa syntyi 22.1. 
ja kastettiin 26.2.
Vanhemmat: Risto ja 
Anne Kurppa

90v
Pirkko Hedenstam 
13.2. Helsingin 

Kansanlähetys 
toivottaa onnea ja 
siunausta!

OHJELMA
10.00 Jeesus Olavi Peltola

11.00 Paha Keijo Rainerma ja Topi Knihtilä

12.00 Lounas ja kahvi Agricolan kirkon alasalissa
13.00 Liikkeet kirkossa – kirkko liikkeessä Timo 

Junkkaala

Paneelikeskustelu Pekka Huokuna, Teemu Laajasalo, 

Hanna Salomäki ja Jouko Talonen

14.30 Valta Päivi Räsänen ja Juha Vähäsarja

15.30 Kahvi Agricolan kirkon salissa

16.00 Voittaja  Mika Tuovinen ja Danielle Miettinen

17.00 Herran Pyhä Ehtoollinen Matti Poutiainen

- Lapsille omaa ohjelmaa ja lastenhoito.

- Tilaisuudet ovat maksuttomia.

- Päivän aikana kerätään kolehteja lähetystyölle ja 

tapahtuman kuluihin.

- Kirjamyyntipöytä.

- Esteetön kulku kryptan kautta tai ajoluiskaa 

myöden pääovelle tai Sepänkadun puolelta, josta kulku 

kirkkosalin etuosaan.

- Helsingin keskustasta, rautatieasemalta, Agricolan 

kirkkoon kulkee raitiovaunu 3 B.

- Mikael Agricolan kirkko, Tehtaankatu 23, Helsinki

OHJELMAVASTUUSSA:

Pekka Huokuna, kirkkoneuvos, kirkkohallitus

Timo Junkkaala, TT, toiminnanjohtaja, Suomen 
Raamattuopisto, Topi Knihtilä YTM, teol.yo., 

opiskelijasihteeri, Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetys; Teemu Laajasalo, KT, pastori, 

Agricola-liikkeen toiminnanjohtaja; Danielle 

Miettinen TM, toimittaja, Kotimaa-lehti; Jussi 

Miettinen, pastori, pääsihteeri, Suomen Ev.lut 

Opiskelija- ja Koululaislähetys; Olavi Peltola, rovasti, 

opetusneuvos; Matti Poutiainen, TT, tuomiorovasti, 

Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta; Keijo Rainerma, 

kirkkoherra, Kankaanpään seurakunta; Päivi Räsänen, 

LL, sisäasiainministeri; Hanna Salomäki, TT, YTT, 

Kirkon tutkimuslaitoksen tutkija; Johanna Sandberg, 

TM, kouluttaja, Suomen Ev.lut Kansanlähetys; Jouko 

Talonen TT, Helsingin Yliopisto, kirkkohistorian 

professori; Mika Tuovinen, pastori, lähetysjohtaja, 

Suomen Ev.lut Kansanlähetys; Juha Vähäsarja, pastori, 

rehtori, Suomen Raamattuopisto.

Juontajat Jussi Miettinen ja Johanna Sandberg

Koordinaattorit Seppo ja Ellen Piitulainen


