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Piirijohtajan
palsta
Meillä on edessä talousarviomme mukaan melko
haasteellinen vuosi. Olemme saaneet aikaisempina
vuosina valtiolta tukea melko kiitettävästi Kansanlähetysopiston kursseista täällä Kainuussa, mutta
nyt emme sitä enää valitettavasti saa. Lisäksi sopimusperusteisten puhujien kulut ovat nyt siirtyneet piirien
maksettaviksi. Nämä ja muut talouteemme vaikuttaneet asiat
ovat johtaneet siihen, että teemme ensi vuonna monen tonnin
alijäämäisen tuloksen.
Koko Kansanlähetyksen teemana on ensi vuodellekin
”Suuressa Mukana”. Omalta osaltani tämä toteutuu ensi
vuonna olemalla lomautett una kesällä kaksi kuukautta. Näin
minäkin siis saan työntekijänä olla näissä talkoissa mukana
lähetyksen hyväksi, mukana Suuressa.
Vakavasti puhuen, tarvitsemme nyt suuren Jumalamme tukea, että selviämme velvoitteistamme ensi vuonna. Siksi vetoankin teihin, rakkaat työmme ystävät, rukoilkaa ja tukekaa
taloudellisesti työtämme uskonne ja voimienne mukaan. Mitään suurta emme saa aikaan ilman uhrauksia. Ja kuitenkin,
suurimman uhrauksen teki Herramme Jeesus Kristus, ja sen
uhrin varassa mekin jaksamme tehdä työtä! Herra siunatkoon
teitä kaikkia ja antakoon teille voimia yhteisessä työssämme
lähetyksen hyväksi!
Matti Manninen
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Joskus elämässä tulee hetkiä, jolloin joutuu
miettimään sanojen merkitystä. Miten
saamme tietoa toistemme ajatuksista. Voimme jakaa omia
ajauksiamme yhdessä. Tämä
kaikki on mahdollista ymmärryksemme ja kommunikoinnin
avulla. Se on aika ihmeellistä,
että me ylipäätään voimme saada tietoa toistemme ajatuksista, ymmärtää mitä
toinen tahtoo. Puheemme kulkee ilman läpi
korvaan, korvassa tärykalvo ja kuuloluut ”kuljettavat” äänen sisäkorvaan, jossa ääni muuttuu hermoimpulssiksi. Pienistä kirjaimista muodostuvat sanat, lauseet ja
asiakokonaisuudet, niin että monimutkaisetkin suunnitelmat
tulevat ymmärrettäviksi ja toteutettaviksi. Jokaisella sanalla
on merkitys ja tieto jonka me ymmärrämme kutakuinkin samalla tavalla.
Meidän sanamme ilmaisevat sitä tietoa mitä maailmassa
on. Voimme puhua auringon lämmöstä tai syksyn synkeydestä ja ymmärrämme niiden merkityksen. Elämässämme
yleensä tarkoitamme sitä mitä sanomme. Välillä esimerkiksi vihastuksissa voimme kuitenkin sanoa asioita joita emme
tarkoita. Voimme loukata lähimmäistämme sanoillamme.
Me elämme Jumalan luomassa maailmassa. Hän on luonut kaiken minkä näemme ja myöskin sen mitä näillä silmillämme emme näe. Jumala on luonut kaiken sanallaan. Koko
maailmankaikkeus kuvastaa Jumalan kunniaa, se kertoo
jotain hänestä luojastamme. Ps 19:1-4 Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi kertoo hänen teoistaan. Päivä
ilmoittaa ne päivälle, yö julistaa yölle. Ei se ole puhetta, ei
sanoja, ei ääntä jonka voisi korvin kuulla. Kuitenkin se kaikuu kaikkialla, maanpiirin yli merten ääriin. Tästä samasta
asiasta myös Paavali puhuu Roomalaiskirjeessä: Room 1:1920. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä.
Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät

ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa
hänen teoissaan. Sen vuoksi he
eivät voi puolustautua.
Jumalan todellisuus on läsnä
tässä maailmassa, kun vain pysähdymme katsomaan. Esimerkiksi Suurten vuorten ja kovien
myrskyjen edessä voimme ymmärtää jotain
Jumalan voimasta. Seesteiset auringonlaskut,
maailman eliöiden pienimmät ja hienoimmat yksityiskohdat myös kertovat Jumalan sanomaansa luojastaan.
Näiden lisäksi Hän on antanut meille Raamatussa sanansa.
Jumalan sana on Pyhää sanaa ja se meidän täytyy muistaa.
Me saatamme syntiinlangenneina välillä puhua mitä emme
tarkoita, mutta Jumala ei puhu turhaan. Hän ei valehtele,
vaan hän tarkoittaa sitä mitä sanoo. Jumalan sana on eläväksitekevää ja voimallista. Kun hän sanoo jotakin se tapahtuu.
Muistamme miten Jumala sanoi: ”Tulkoon valo” – ja valo
tuli, Jeesus sanoi miehelle: ”Nouse ota vuoteesi ja kävele”
– mies nousee, ottaa vuoteensa ja kävelee.
Tästä nousee kaksi asiaa esille. Raamatussa Jumala on ilmoittanut lakinsa ja tahtonsa meitä kohtaan. Hän on ilmoittanut miten suuri rikkomus jokainen synti ja vääryyden teko
on häntä kohtaan. Israelin kansan kohtalon kautta hän on
varoittanut jokaista kansaa, että ne kääntyisivät pahuudesta
elävän Jumalan tykö. Hän on kutsunut jokaista ihmistä parannukseen ja elämään hänen yhteydessään.
Raamatussa Johannes Kastaja ja Jeesus julistivat kansalleen: Tehkää parannus sillä taivasten valtakunta on tullut
lähelle. Tätä sanaa ei taida valitettavasti enää kuulua kovin
monessa paikassa? Miika 6:8 Sinulle, ihminen, on ilmoitett u,
mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä
on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.

Sanan
voima
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Eikö ole ihanan kuuloinen asia laittaa pois kaikki paha ja
tehdä hyvää? Eikö siihen jokaista ihmistä olekin kutsutt u?
Vaeltaa Jumalan hyvää tahtoa kuunnellen, häneen uskoen ja
häneen luottaen. Eikö silloin sodat häviäisi, köyhyys poistuisi,
yksinäisyys lievitt yisi?
Onko se sitten helppoa laittaa kaikki pahuus pois? Kuka oikein tarvitsee parannusta?
Otan esimerkin Danielin kirjasta. Siinä kerrotaan miten
Daniel ja hänen kolme ystäväänsä joutuvat pakkosiirtolaisuuteen. Daniel kuvataan hyväksi, viisaaksi mieheksi, joka palveli
pakkosiirtolaisuutensa aikana useampaa hallitsijaa. Hengellisestikin ajatellen hän oli otollinen Jumalalle. Danielista kerrotaan, että hän rukoili Jumalaa kolme kertaa päivässä. Eli
meidän mittapuulla aika hyvän oloinen mies.
Yhdeksännessä luvussa kerrotaan miten Daniel on lukenut Jumalan sanaa ja hän huomaa Jumalan lupauksen koskien Jerusalemin jälleenrakentamista. Tämä koskettaa hänen
sydäntään ja Daniel kääntyy Jumalan puoleen hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhkassa. Hän
alkaa rukoilla kansansa puolesta. Mutta mitä hän tekee ensin?
Hän tunnustaa omat syntinsä ja kansansa synnit. Hän katuu
elämässään olevaa vääryyttä, kansassaan olevaa luopumusta
Jumalasta ja hänen sanastaan. Tässä on esimerkki jokaiselle
kristitylle, vasta uskoontulleelle ja myös kauan uskossa vaeltaneelle. Meitä kutsutaan Jumalan eteen, tunnustamaan hänelle sydämessämme olevaa pahuutta ja pyytämään armoa.
Toiseksi jokainen joka on yrittänyt kelvata Jumalalle lain
kautta huomaa, että ei onnistu tekemään sitä hyvää mitä tahtoo, vaan tekevänsä sitä pahaa mitä ei tahdo. Paha riippuu
ihmisessä kiinni. Sen vuoksi meidän täytyy kääntää katseemme Jumalaan. Hänen sanaansa vapautuksesta, lunastuksesta.
Sana kertoo miten Jumala tahtoo meille hyvää. Hän tahtoo,
että jokainen ihminen voisi elää hänen yhteydessään. Hes
33:11 ”. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole
minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää.”

Läpi Raamatun Jumala lupaa vapautusta synnin ja kuoleman vallasta. Tämä lunastus tulee yksipuolisesti Jumalan
kautt a, ei meidän teoistamme. Johannes sanoi osoitt aen
Jeesukseen. ”Katso, Jumalan Karitsa, joka pois ott aa maailman synnin!” Jeesus tuli itse tähän maailmaan kantamaan
meidän syntivelkamme. Hän ott i päälleen meidän kipumme
ja meidän sairautemme. Hänen kautt ansa meillä on pääsy
Jumalan tykö. Jeesus itse kehoitt aa meitä: ”Tulkaa minun
tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ott akaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa
minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te
löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja
minun kuormani on keveä.”
Jumala ei valehtele vaan pitää lupauksensa ja näin Jeesus
lupaa sanassaan meille. Hän kuoli meidän puolestamme, että
me voisimme häneen uskoen päästä Jumalan lapsen asemaan.
Meidät on kutsutt u elämään uskovina Jumalan hyvän tahdon
mukaan. Se tarkoittaa, sitä ettemme jäisi toimettomiksi.
2 Piet 3-8 Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille
lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja jumalanpelkoon.
Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut
meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden
vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa
oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä jumalanpelkoa, jumalanpelossa keskinäistä
kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta. Kun näet teillä on
kaikki nämä avut ja ne vielä enenevät, te ette jää toimettomiksi eikä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen
jää teissä vaille hedelmää.
Kun saamme kasvaa Jeesuksen yhteydessä ja häneen kiinnitt yen, Hän johdattaa meitä niin, että me emme jää hedelmättömiksi.

Jukka Nuutinen
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Puolangan kuulumisia
Ter vehdys
seurakuntamPuolangalta!
me tukee VieTänne ”pessimisminan Karjalan
pitäjään”
kuuluu
työtä ja Kuchin
ihan
optimistisia
kielistä radiolähetystyökuulumisia! Seuratä Intiassa. Iloitsemme
kuntamme toiminta
siitä, että kaikki lähetyson aktiivista ja vaystävät työskentelevät
paaehtoisia on aika
seurakunnassamme yhmukavasti mukana.
dessä nimikkolähettien
Kansanlähetysiltoja on
Tehotiimi vasemmalta oikealle: Raija, Irene, Kyllikki ja Kaarina.
ja
kannatuskenttien
pidetty noin kerran kuustyön hyväksi. Tällekin
sa, useimmin illan vetäjänä on Matti Manninen Kajaanista. syksylle on ollut jo monenlaista lähetys-eurojen keräämisVälillä olemme saaneet iloita muistakin vierailijoista; Alpo Kin- tä: markkinoilla kahvikoju, arpajaisia, lähetysaterioita ja
nunen Hyrynsalmelta on rohkaissut puheenvuoroillaan ja kuh- kirpputori. Kevättalven pilkkikilpailut lähetyksen hyväksi
molainen ”Heikon ihmisen laulurymä”on piristänyt iltoja vie- on jo vuosia ollut suosittu tapahtuma. Lähetystyssihteerailuillaan. Näiden iltojen tarjoilusta ja käytännön järjestelyistä rimme Anneli Karjalainen on jaksanut vuodesta toiseen
on vastannut yleensä tehotiimimme Kyllikki, Irene, Kaarina pitää seurakunnan työntekijöiden lisäksi lähetysystävien
ja Raija satunnaisine apulaisineen. Tiimiä ei helposti vaihde- intoa yllä ja kannustaa aina
ta, kahvipöytätarjoilutkin ovat aina vertaansa vailla!
uusiin tapahtumiin.
Lokakuussa meillä oli Suomen Kansanlähetyksen
Iloitsemme
omasta
puheenjohtaja Tuomo Heikkilän pitämä Armolahjase- kotiseurakunnasta, sen
minaari, jossa osallistujia oli yhteensä 16. Viikonloppu lämpimästä hengestä ja
oli antoisa ja antoi itsekullekin pohdittavaa ja rukoilta- yhteydestä. Rukoilemvaa omien lahjojen löytämiseksi ja virittämiseksi sekä me, että yhä useammat
omaksi että yhteiseksi hyödyksi. Armolahja-semi- puolankalaiset löytäisinaarin antia aiomme pohtia Maria-pastorimme vät tiensä seurakuntaan
johdolla myöhemmin.
hyvän Jumalan hoidettaLähettimme Kansanlähetyksen kautta viksi.
on Mirjami Uusitalo ja Lähetysseuran
kautta tuemme Anna-Riitta ja Oska- Valoisaa, siunattua
Lähetyssihteeri Anneli Karjalainen.
ri Holmströmin työtä. Lisäksi adventtiaikaa!
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Kaksi tavallista kättä
Tapasin Sotkamosta kotoisin olevan ”tavallisen emännän”, jonka istutin haastattelutuoliin. Tämä Mirja-emäntä oli asunut Vuokatinrannan vaikutuspiirissä, ja kristillinen toiminta oli tuttua. Muhokselle hän muutti 1976,
Päivärinteen keuhko-reumasairaalaan apuhoitajaksi.
Ajatuksena oli hakeutua Itä-Suomeen, mutta tulikin tämä Markku Kesäniemi vastaan. ”Mieluisaa oli
vaihtaa Korhosen sukunimi kauniimmaksi!”
1980-luvulla raamatt upiiri (Jarmo Sormusen aikana) teki Raamatt ua entistä tutummaksi. Uskovien isosten vaikutus rippileirillä oli ollut suuri, niin
että Mirkku tuli uskoon jo tuolloin. – Lähetystyön
johtokunnassahan sai olla lähettämässä seurakunnan nimikkolähettejä.
”Meillä kotona kuunneltiin radiosta kirkonmenot,
muuten ei ehkä niinkään puhuttu. Kuitenkin hoksasin veisata virsiä, kun pelotti, esim. Mä taimi olen sun
tarhassas. Lapsesta asti on ollut uskon asioihin vetoa.
Toissa keväänä oli alfa-kurssi. Jumalan johdatusta
varmaan, kun sinne tuli yksi isonen sieltä rippileiriltä
ja yhteys löytyi. Nykyään olemme tiiviisti yhdessä.

Kotiseurat omana työmuotona
– Koen omaksi tehtäväkseni kotiseurojen järjestämisen, kun on iso pirtti, johon sopii paljon ihmisiä,
niin miksipä ei! 20 vuotta on jo ollut seuroja ja siellä
on ollut monia tuttuja Sormusen jälkeen, Heinosen
Martti, Keräsen Kalevi, Harvalan Vilho, Valkaman
Reino, Lapin Raimo ja Hukarin Arto ja monet monet
muut. Päivö Parviaisen yöpymisestä tulee aina mieleen laulu ”Jos joku on lähellä Jeesusta”. Oman seu-

rakunnan pappi
on tavallisesti
myös mukana,
jos suinkin ehtii. Perhe tietysti myös, lapsetkin esiintyivät
nuorempina.
Mirkku on
sairastumisensa jälkeen ollut
yhteydessä nuoriin paljon tietokoneen kautta.
Näin hän on
tutustunut uusiin nuoriin ja ollut heidän kanssaan puheissa. Jopa yhden
nuoren häissä hän oli vieraana. Aivoinfarkti oli 2002. Talkootyössä Mirkku oli Nuorten kesässä rukouspalvelussa,
ja kokee, että tämä nuorten kanssa oleminen oli suuresti
auttamassakin hänen toipumistaan.
Nyt Mirkku palvelee rukousviestien välittäjänä parinkolmenkymmenen rukousringille. Tämä palvelumuoto
alkoi 2010. Lähimmäisen siunaaminen on sydäntä lähellä.
Mirkku painottaa, että tärkeintä on usko Jeesukseen.
Rukous on seurausta siitä. Jumala tietää asiat, vaikka
emme rukoilekaan, mutta me ihmiset tarvitsemme rukousta ja siunausta. Raamatun elämän ohjeet joku saattaa
kokea kielteisinä, mutta Mirkulle ne ovat erittäin myönteisiä, elämää ja ihmisiä suojelevia ohjeita.
Haastattelijana Kesäniemessä Minna Helanen.
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Toimintaa Kainuussa talvella 2015
TAMMIKUU
Su 4.1. klo 16
Su 11.1. klo 17
Ti 13.1. klo 18
To 15.1. klo 18
Pe-su 16. - 18.1.
Su 18.1. klo 17
Ke 21.1. klo 18
Pe 23.1. klo 18
Su 25.1. klo 17
La-su 31.1. - 1.2.
HELMIKUU
Su 1.2. klo 18
Su 8.2. klo 17
Su 15.2. klo 10
Ti 17.2. klo 18
To 19.2. klo 18
Pe-su 20. - 22.2.
Su 22.2. klo 17
MAALISKUU
Su 1.3. klo 10

Su 8.3. klo 17
Ke 11.3. klo 18
Su 15.3. klo 17
Ti 17.3. klo 18

Raamatt uluento KL-kodilla, Matt i Malinen. Radioseurat klo 18 Kajaanin kirkossa, Matt i
Malinen ja Matt i Manninen.
Sanan ja sävelen ilta ”Sanoin, kuvin ja sävelin” Kajaanissa KL-kodilla, Matt i Manninen,
Anneli Urpanen, Jari Kaakinen, Aulis Kangasniemi.
Seurat Puolangan seurakuntasalissa, Matt i Manninen.
Seurat Ämmänsaaren seurakuntasalissa, Matt i Manninen.
Talvipäivät Paltamon seurakuntakeskuksessa. Mukana mm. Arto Hukari.
Puistomessu Kajaanin Lehtikankaan kirkossa, Arto Hukari.
Seurat Hyrynsalmen seurakuntakeskuksessa, Matt i Manninen.
Seurat Kuhmon seurakuntakeskuksessa, Matt i Manninen.
Seurat Kajaanissa KL-kodilla, Juhani Saviniemi.
Naistenpäivät Kajaanissa Keskusseurakuntakodilla.

Sanan ja rukouksen ilta Kajaanin kirkossa. Jukka Jämsen.
Sanan ja sävelen ilta Kajaanissa KL-kodilla, Suvi Happo.
KL-kirkkopyhä Hyrynsalmella. Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srk-salissa.
Klo 17 Puistomessu Kajaanin Lehtikankaan kirkossa.
Seurat Puolangan seurakuntasalissa, Matt i Manninen.
Seurat Ämmänsaaren seurakuntasalissa, Matt i Manninen.
Talvipäivät Kuhmon seurakuntakeskuksessa. Mukana mm. Jukka Kallioinen.
Seurat Kajaanissa KL-kodilla, Jukka Kallioinen.

KL-kirkkopyhä Ristijärven kirkossa, saarna Matt i Manninen. Messun jälkeen kirkkokahvit
ja lähetystilaisuus seurakuntatalolla. Klo 16 Raamatt uluento ”Rukous ja Usko” Kajaanissa
KL-kodilla, Veikko Kett unen. Radioseurat klo 18 Kajaanin kirkossa, Veikko Kett unen
ja Matt i Manninen.
Sanan ja sävelen ilta Kajaanissa KL-kodilla, Veikko Kett unen ja Kammarkuoro.
Seurat Hyrynsalmen seurakuntakeskuksessa, Matt i Manninen.
Puistomessu Lehtikankaan kirkossa Kajaanissa.
Seurat Puolangan seurakuntasalissa, Matt i Manninen.
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To-su 19. - 22.3.
Su 22.3. klo 18
Pe 27.3. klo 18
La 28.3. klo 14 - 17
Su 29.3. klo 12

HUHTIKUU
Su 5.4. klo 10
Ma 6.4. klo 10
Su 12.4. klo 17
Ke 15.4. klo 18
Pe 17.4. klo 18
Su 19.4. klo 10
Ma 20.4. klo 18
Su 19.4. klo 17
To 23.4. klo 18
Pe-su 24. - 26.4.
Su 26.4. klo 18

Talvipäivät Ämmänsaaressa. Tarkempi ohjelma paikallislehdissä ja kotisivulla netissä.
Sanan ja rukouksen ilta Kajaanin kirkossa. Martt i Muurikainen.
Seurat Kuhmon seurakuntakeskuksessa, Matt i Manninen.
Miesten iltapäivä Linnantauksen kirkossa Kajaanissa. Matt i Malinen.
Messu Linnantauksen kirkossa, Matt i Malinen saarna, klo 13.30 kirkkokahvit ja klo 14
päivätilaisuus.

Pääsiäispäivän messu Kajaanin kirkossa, messun jälkeen klo 11.30 kirkkokahvit KL-kodilla
ja klo 12 päivätilaisuus. Radioseurat klo 18 Kajaanin kirkossa.
Messu Kajaanin kirkossa, saarna. Messun jälkeen klo 11.30 kirkkokahvit ja klo 12 lähetystilaisuus KL-kodilla.
Sanan ja sävelen ilta Kajaanissa, Helena Kukkohovi-Seppänen ja Aila Tamminen.
Seurat Hyrynsalmen seurakuntakeskuksessa, Matt i Manninen.
Seurat Kuhmon seurakuntakeskuksessa. Matt i Manninen.
KL-kirkkopyhä Puolangan kirkossa, saarna Juhani Harjunpää. Messun jälkeen kirkkokahvit
ja lähetystilaisuus seurakuntasalissa, klo 18 seurat, Juhani Harjunpää ja Matt i Manninen.
Sanan ja rukouksen ilta Puolangan seurakuntasalissa, Juhani Harjunpää.
Puistomessu Lehtikankaan kirkossa Kajaanissa.
Seurat Ämmänsaaren seurakuntasalissa. Matt i Manninen.
Koulutustapahtuma Kajaanissa. Lähetysjohtaja Mika Tuovinen.
Sanan ja rukouksen ilta Kajaanissa Linnantauksen kirkossa. Mika Tuovinen

Toimintaa Pohjois-Pohjanmaalla
La 6.12. klo 14
Su 14.12.

Viidesläisten järjestämä kaikille avoin joulujuhla Karjasillan kirkossa.
Uudenheräyksen ja Kansanlähetyksen yhteinen joulujuhla rukoushuoneella.

• Seurat jatkuvat rukoushuoneella 11.1. Lisätietoa tapahtumakalenterista: pohjois-pohjanmaa.sekl.fi
• 3Kohtaamista illat jatkuvat 12.1. Lisätietoa: kolmekohtaamista.com/paikkakunnat/oulu
Pe-su 6-8.2.

Johanneksen elämä Raamatt uluento. Luennolla käydään läpi Johanneksen evankeliumi ja kirjeet. Luennoitsijoina Keijo Vikman ja Anne Takala. Ohjelma tulee Pohjois-Pohjanmaan sivuille.
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Terveiset sateisen
harmaasta Etu-Aasiasta!
Kulunut syksy on ollut monella tapaa kovin erilainen kuin
syksy 2013. Ensinnäkin olemme nyt viisihenkinen perhe.
Tuukka Samuli syntyi 8.9. täällä suurkaupungin sykkeessä. Kiitos esirukouksista! Synnytys meni hyvin ja arki vauvan kanssa on lähtenyt levollisesti käyntiin. Poikamme on
perustyytyväinen jässikkä, joka ilahduttaa nyt 8-viikkoisena ensi jokelluksillaan. Pari naurahdustakin on jo kuultu.
Tuukan kastetta juhlitt iin seurakuntamme jumalanpalveluksessa 28.9. Hetki oli meille syvästi koskettava,
aito taivashetki. Kauan odottamamme lapsi otett iin siinä
taivasten valtakunnan jäseneksi. Koko seurakunta iloitsi
kanssamme. Hetki oli tärkeä myös teologisena opetuksena paikallisille seurakuntalaisillemme, jotka näkevät
pääasiassa aikuiskasteita. Seurakuntamme tavan mukaan Tuukka puett iin heti kasteen jälkeen valkoiseen
kastepukuun merkiksi syntien anteeksiannosta ja lahjaksi saadusta vanhurskaudesta. Kastemekon pukemisessa oli haasteensa pienen vauvan räpistellessä käsiään ja
jalkojaan. Ville-pappi totesikin tuolloin osuvasti: ”Kaste ja pelastus on yksinomaan Jumalan teko. Me ihmiset
osaamme korkeintaan vastustella.”
Etu-Aasiassa on elett y politt isesti epävakaita aikoina.
Maan sisäiset ja ulkoiset jännitteet aiheuttavat levottomuutta. Vähän väliä jossakin osoitetaan mieltä ja mellakoidaan. Kansa on selvästi kahtiajakautunut suhteessaan
valtapuolueeseen. Kerran kotiinlähtö raamatt upiiristä
viivästyi kirkolle leijailleen kyynelkaasun takia. Kotialueellamme, Aasian puolella puolestaan on ihan rauhallista
eivätkä levottomuudet ole vaikuttaneet arkeemme mitenkään. Lapset ovat viihtyneet kouluissansa pääasiassa

mäisen vihastuneen meihin, meidän tulee opetella kohtamaan myös sitä vihaa, joka johtuu yksin uskostamme
Jeesukseen. Ratkaisuna ei ole erottautuminen tai vastavuoroinen viha, vaan evankeliumin julistaminen ja ristin
kantaminen. Jumala meitä kaikkia siinä auttakoon.
11.11.2014
Hannu ja Heli

hyvin. Päivikin englanninkielen taito kasvaa kohinalla ja
Toukolle paikallinen kieli on palautunut hyvin mieleen.
Tämä syksy eroaa vuodentakaisesta siksikin, että
Hannulla on kirkon kiinteistötehtävien lisäksi nyt
myös pääsihteerin pesti vastuullaan. Aikaa kuluu erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin, kuten nyt viimeksi esimerkiksi kirkolliskokouksen valmisteluun. Työtä – ei vain
siksi, ett ä evankeliumia julistetaan nyt – vaan sen eteen,
ett ä nuori kirkko voisi vahvistua ja vakiintua niin, ett ä
se pysyy kiinni evankeliumissa myös tulevaisuudessa,
erilaisten opillisten ja kultt uuristen tuulien sitä puistatellessa.
Kiinteistöihin liitt yvät ja jo vuosia kestäneet oikeudenkäynnit saattavat lähestyä loppuaan. Istanbulissa
seuraava oikeusistunto epärehellistä asianajajaa vastaan
määrätt iin pidettäväksi jouluaamuna. Bulgarian Peshte10

rassa kirkkokiinteistön omistajuuteen liitt yvä riita määrätt iin ratkaistavaksi huutokaupalla. Krushevossa puolestaan kirkon rakentamisesta on saatu alustava tarjous.
Jumala johdattakoon asiat tahtomallaan tavalla.
Kotikaupunkimme seurakunnassa yhtenä syksyn puheenaiheena on ollut vastuuseen kasvaminen. Ennen
varsinaista raamatt upiiriä on kokoonnutt u seurakuntakouluun, jossa Ville-papin johdolla on pohditt u seurakuntaelämän haasteita ja tavoitteita sekä erityisesti
jumalanpalveluksiin liitt yviä palvelutehtäviä. Pyrkimyksenä on, että seurakuntalaiset osaisivat itse tunnistaa ja
puntaroida erimielisyyksiä aiheuttavia asioita ja saisivat
välineitä ratkaista epäkohtia. Monet erimielisyydet ja riidat tekevät sen haasteelliseksi: toinen ei siedä toisen poliitt ista tai etnistä taustaa, toinen taas ei kestä joukkomme resuisuutta, eri sosiaaliluokkien tuomista yhteen.
Rukouksemme on, että anteeksiantava, toisen puutteet
kantava mieliala voisi lisääntyä ja seurakuntakoulun
osallistujat vahvistaisivat seurakuntaa omalla paikallaan.
Marraskuun ensimmäisen sunnuntain saarnassa käsiteltiin kristitt yjen uskonsa tähden kohtaamaa vihaa.
Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se
on vihannut minua. Joh.15:18.
Aihe on muslimiyhteiskunnan keskellä elävässä seurakunnassamme aina ajankohtainen. Sen lisäksi, että
opettelemme katsomaan peiliin huomatessamme lähim11

Tervehdys Sinulle, ystäväni
Täältä Etiopiasta, jonne palasin lokakuun alkupäivinä, pari viikkoa aikataulusta myöhässä.
Nuo pari viikkoa Suomessa olivat kuitenkin tarpeen, sillä olin vielä kovin väsynyt. Väsymystä
lisäsi itse hankittu vatsakatarri tai mikä lie ollut, mikä jatkui vielä reilut kolme viikkoa. Itse
hankittu liialla kahvin juonnilla ja huolehtimisella. Nyt vatsani on terve, kiitos rukouksista
niin siellä kuin täälläkin oleville ystäville.
Parhaillaan (16.11.) olen pääkaupungissa, jossa on ollut monenmoista hoidettavaa. Kopiokoneemme oli rikki, samoin yhden kääntäjän tietokone jumissa. Nyt ne on korjatt u.
Minun vanha koneeni vielä korjaamatta. Tarvitsisin sitä työssäni edlleen. Pari pientä kirjasta vein painotaloon, josta asianhoitajamme ne hakee parin viikon kulutt ua. Huomenna
on Kansanlähetyksen johtokunnan kokous, johon myös osallistun.
Kesällä kerroin ystäville kiitosaiheena, että tiimissämme on kevään ajan ollut rauha
ja mukava työskennellä. Nyt on sitten taas avoin sotatila kahden kääntäjän välillä. Tiimin ilmapiiri on muutenkin huono, johtuen valehtelusta ja oman edun tavoittelusta yhden
kääntäjän kohdalla. Rukoilkaa meille työrauhaa. Eihän vihollinen haluaisi, että saamme
työmme päätökseen. Rukoilkaa minulle ja rovastikunnan johtajalle viisautta hoitaa tätä
asiaa. Koen sen todella vaikeaksi, sillä myös minuun kohdistuu syytöksiä tuon muita syyttävän ja haukkuvan kääntäjän taholta.
Joulukuun kaksi ensimmäistä viikkoa on varatt u Jim-konsultille, joka tulee tarkistamaan osaa, toivottavasti ainakin puolet, Apostolien teoista. Rukoillaan senkin puolesta.
Toivotan Sinulle Vapahtajan siunaamaa Adventin ja joulun aikaa.
Mirjami

kotiin
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Annan
terveiset
Minun piti lähteä kesällä Etiopiaan ensimmäiselle työkaudelle ja aloittaa amharan kielikoulu. Lupa-asiat osoittautuivat kuitenkin hankaliksi. Marraskuussa sain viimein
Etiopiasta kutsukirjeen, jota tarvitaan työ- ja oleskeluluvan sekä viisumin hakemiseen. Nyt asiat alkavat siis edetä.
Lähtövalmisteluihin, kuten rokotusten ottamiseen ja
lupabyrokratiaan, ei kulunut koko vuotta, joten minulla
oli aikaa kiertää tilaisuuksissa eri puolilla Suomea. Kainuussakin pääsin käymään kolme kertaa, mm. nimikkoseurakuntieni Sotkamon ja Suomussalmen lähtöjuhlissa,
ja sain Paltamossa puhua ”suuni puhtaaksi” pitäessäni
raamatt ulähetyspäivillä peräti viisi esitelmää. Toivottavasti sain levitett yä lähetysinnostusta. Ainakin tukirenkaani kasvoi, mistä olen äärettömän kiitollinen. Meitä
lähtijöitähän ei olisi ilman teitä lähettäjiä.
Tehtävä, johon minua on kaavailtu Etiopiassa, on raamatunkäännöstiimien kielitieteellinen avustaminen.
Maassa puhuttavista 82 kielestä valtaosalle ei ole käännett y edes Uutta testamentt ia eikä kaikkia kieliä vielä
edes kirjoiteta. Työtä on siis paljon, ennen kuin kaikki
etiopialaiset saavat kuulla omalla kielellään Joulun Lapsesta, joka tuli sovittamaan heidänkin syntinsä. Kiitos,,
kun olet tässäkin työssä mukana.
Vapahtajan iloa ja rauhaa jouluusi!
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Anna Vähäkangas
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Marko Rautiainen
Hei.
Terveiset sekä omasta että taloustiimin puolesta. Olen saanut seurata Pohjois-Pohjanmaan
Kansanlähetyksen toimintaa hallituksesta käsin viimeisten kolmen vuoden aikana. Se on
avannut silmäni huomaamaan kuinka tärkeää vapaaehtoisten tekemä työ on paikallisten
piirien ja koko Kansanlähetyksen kannalta.
Taloustiimissä toimiminen on puolestaan auttanut ymmärtämään, että kaikkien Kansanlähetyksen ystävien taloudellinen tuki on yhtä
lailla välttämätöntä toiminnan ylläpitämiseksi.
Ensi vuoden talousarviota suunnitellessamme kohtaamme uuden haasteen, kun valtion
tuki toiminnallemme pienenee huomattavasti.
Toisaalta, menetetty tuki vastaa vain noin 30
euroa jokaista ystäväkirjeen lukijaa kohti. Tavoitteemme on pitää toiminta totulla tasolla,
ja aktivoida tukijoukkoamme sen mahdollistamiseksi.
Matt 11:28 sanoin: ”Tulkaa minun luokseni,
kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä
annan teille levon.”
Rauhaisaa syksyä ja Joulun odotusta kaikille
Kansanlähetyksen ystäville!
Terveisin
Marko Rautiainen
14

Pohjois-Pohjanmaa:

Kainuu:

25551 Maria ja Mikko Vuorma Raamatunkäännöstyö Papua-Uusi-Guineassa
24808 Pirkko ja Raimo Tuppurainen (Pudasjärven srk), Etiopia
20705 Työ Keski-Aasia (Lumijoen srk)
22305 Työ Keski-Aasia (Kiimingin, Oulujoen ja Rantsilan srk)
72009 Työ Mordvassa(Oulunsalon srk)
22538 Työ Etu-Aasiassa (Karjasilta, Kempeleen ja Raahen srk)
100078 Elinan/juniorityön kannatus
100036 Jäsenmaksun viitenumero

25593
24905
22952
2134
20161

FI21 8000 1600 5736 21
Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry
Koulukatu 41, 90100 Oulu

FI58 5760 0310 0003 27
Kainuuun ev.lut. Kansanlähetys ry
Sammonkatu 5, 871 00 Kajaani

Vähäkangas Anna
Uusitalo Mirjami
Pendolin Ulla
Haverinen Jouni ja Jonna
Kainuun piirin työ

Naistenpäivät Kajaanissa
31.1.-1.2.2015
Keskusseurakuntakoti Kajaani

USKALLA ELÄÄ

LA 31.1.2015
9.00
Aamukahvi
9.30
Aamun sana, Marjatta Fröberg, info ja musiikkia
10.00 -10.45 Tunneko Jumalan ja mitä oikeasti tiedän hänestä?/Tiedänkö
kehen/mihin oikeasti uskon: Jukka Jämsen
10.45-11.00 Musiikkia ja tauko
11.00-12.00 Raamattutyöskentely samasta aiheesta: Anu Vuola
12.00
Lounas
13.00-13.45 Mitä pelastus tarkoittaa? : Jukka Jämsen
13.45-14.00 Runoja ja musiikkia
14.00-14.45 Raamattutyöskentely aiheesta pelastus: Anu Vuola
14.45-15.15 Iltapäiväkahvi
15.15-15.30 Musiikkia
15.30-16.15 Kuuleeko Jumala minua? Jukka Jämsen ja Anu Vuola
16.15-17.00 Rukousta käytännössä

SU 1.2.2015
10.00
11.30
12.15-13.00
13.00-13.30
13.30-14.15
14.15

Messu Kajaanin kirkossa
Yv-lounas ja kahvit
Tarjolla elämä: Anu Vuola
Yhteisvastuu info,
musiikkia ja tauko
Uskalla elää: Jukka Jämsen
Päätös, Marjatta Fröberg
ja juontajat (Katri ja Rallu)

RAAMATTU- JA LÄHETYSPÄIVÄT PALTAMON SEURAKUNTATALOSSA
PE 16.1.2015
18.00 Sapattiateria srk-talossa, Psalmi, Musiikkia

SU 18.1.2015
10.00 Messu Paltamon kirkossa, saarna Arto Hukari
Lounas
n. 12.15 Lähetysjuhla

LA 17.1.2015
10.00 Aloitus, Heikon ihmisen kuoro Kuhmosta
10.15 Kiitos- ja ylistyspsalmeja, Psalmien sanomaa menestyksen päivinä: Arto Hukari
12.00 Lounas
12.40 Heikon ihmisen kuoron konsertti
13.00 Kun tuulee vastaan, Psalmien sanomaa vastoinkäymisissä
14.30 Kahvihetki
15.00 Minä ja muut, Psalmien sanomaa ihmissuhteisiin ja kateuden iskiessä

Arto Hukari on työskennellyt Japanissa ja ollut kotimaisen ja ulkomaisen työn johtajana Suomessa.
Ruokailua varten ilmoittauduttava Pihla-emännälle 044 5974765.

