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Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan

KANSANLÄHETYKSEN YSTÄVÄKIRJE

Minä olen maailman valo. Se, joka
seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan
hänellä on elämän valo, sanoo Jeesus.
(Joh. 8:12)

Kansanlähetys

Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys ry

Lähetyskoti: Sammonkatu 5, 87100 Kajaani
Toimisto avoinna ti–to klo 9–12
Puh. 044 2774 616
kainuunkl@sekl.fi
http://kainuukl.sekl.fi
Tilinumero: OP FI58 5760 0310 0003 27
Piirijohtaja: Matti Manninen, 044 2615 911
Sähköposti: matti.manninen@sekl.fi
Puheenjohtaja: Reijo Pulkkinen, 040 4159 642
Sähköposti: reijo.pulkkinen@hotmail.com
Sihteeri: Helena Kukkohovi-Seppänen, 050 5963 235
Sähköposti: helena.kukkohovi-seppanen@pp.inet.fi
PÄIVÄKOTI PIKKU KARITSA
Koulukatu 3, 87100 Kajaani
Puh. 044 011 4461
Sähköposti: pikkukaritsa@pikkukaritsa.fi
Kotisivut: pikkukaritsa.fi

Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry
Lähetyskoti: Koulukatu 41, 90100 Oulu
Toimisto avoinna ma–to 9–12.30, pe 9–11
Puh. (08) 378 535, 044 4477 847
p-pohjanmaankl@sekl.fi
http://pohjois-pohjanmaa.sekl.fi
Tilinumero:
IBAN: FI21 8000 1600 5736 21
SWIFT/BIC: DABAFIHH
Jukka Nuutinen, piirihallituksen pj.
puh. 050 3009 185
jnuutin@hotmail.com
Elina Vidgren, juniori- ja nuorisotyö
puh. 040 5646 452
Jouni Pikkarainen
osa-aikainen toimistosihteeri
puh. 08-378 535

SÄÄNNÖLLINEN VIIKKOTOIMINTA:
Su klo 17.00 seurat (kesä-elokuu klo 18)
Ma klo 12.30 lähetyspiiri, pariton viikko (jatkuu syksyllä)
Ma klo 15.00 nuttupiiri, parillinen viikko (jatkuu syksyllä)
Ti klo 17.00 raamattupiiri (jatkuu syksyllä)
Ke klo 17.00 lentopallopiiri Kajaani-hallissa (jatkuu syksyllä)
To klo 11.00 rukouspiiri (jatkuu syksyllä)

Juhannusjuhlia
Oulun seutu: Kellokartanossa koko juhannus
Kainuu: Iivantiirassa koko juhannus
Lisäksi aattoillan tapahtumia, esim. Hietasaaren
juhannus Oulussa ja Vuokatinranta Kainuussa
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Piirijohtajan
palsta
Maaliskuussa pidimme yhdistyksemme sääntömääräisen
kevätkokouksen tarkastellen edellisen vuoden toimintaa
ja taloutta. Vaikka Ryttylässä näytti syksyllä synkältä, niin
omassa toiminnassamme Jumala on armahtanut meitä,
ja siitä suuri kiitos teille, työmme ystävät! Vuoden 2012
tilinpäätös oli pikkusta vaille 70 euroa plussalla! Kuiville
siis selvisimme, kiitos Jumalan!
Ryttylässäkin menee jo taloudellisesti paremmin, pahin uhka on takanapäin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä,
että voisimme vetäytyä helpotuksesta huokaisemalla sivummalle uhraamisessa. Tulevaisuuden näkymät eivät ole
ruusuiset näin inhimillisesti katsoen ja siksi tarvitsemme
jatkossakin syvällistä antautumista Jumalan valtakunnan
työhön. Ja me tarvitsemme lisää työntekijöitä Jumalan Matti ja Marjo Manninen Israelissa ryhmämatkalla
elon vainioille, yhteiseen työhömme. Jeesus kehottaa meitä raamatussa rukoilemaan lisää työntekijöitä näin: ”Eloa semme. Kajaanissa saimme uudeksi kirkkoherraksemme
on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Marko Miettisen, joka julistuksellaan ja elämällään on siHerraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.”
toutunut vahvasti Raamattuun, Jumalan Sanaan. Siitä me
Suomen ev.lut. kirkon virallisena lähetysjärjestönä halu- iloitsemme ja kiitämme Herraa! Tehkäämme siis kaikki yhamme sitoutua yhteiseen työhömme ja olla rukoilemassa dessä rukoillen työtä niin kotimaassa kuin lähetyskentillä!
rakkaan kansankirkkomme puolesta. Emme ole menettäAntoisaa kesää toivottaen,
neet toivoa, vaan päinvastoin Jumala on kuullut rukoukMatti Manninen
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Terveiset Israelin matkaltani
Aurinko laskee Juudean vuoristossa kullaten vuoret ja taivaanrannan. Hiljaisuus ja rauha lasketuu laaksoon ja kohta syttyy ensimmäinen tähti taivaalle. Sydän laulaa kiitosta
Jumalan hyvyydestä meitä ihmislapsia kohtaan.
Tämä kokemani iltahetki oli puoli vuotta takaperin,
kun olin vapaaehtoistyössä Israelissa. Sydämessäni olen
toivonut, että joskus pääsisin pitemmäksi aikaa Israeliin.
Vuosi takaperin tämä Israel kaipuu tuli voimakkaana ja
ajattelin, nyt on se aika toteuttaa. Ja niin otin yhteyttä Mirja Ronningiin ja kerroin hänelle, että haluan vapaaehtoistyöhön Israeliin. Kirjoitellessani Mirjan kanssa meillä tuli
yhteys keskenämme ja Mirja näytti vihreää valoa tulolleni. Loppukesästä Mirja ilmoitti, että voisin tulla kahdeksi
kuukaudeksi Raamattukodille emäntätehtäviin.
Niin lähdin lokakuun puolessa välissä innokkaana ja
uteliaana matkaan. Minulla oli matkajännitystä, koska
matkustin yksin ja en saanut suoria lentoja Israeliin. Kaikki meni kuitenkin loppujen lopuksi hyvin, mm. lentokoneiden välivaihdot tiukalla aikataululla. Tullitarkastukset
oli myöskin tiukat, mutta ne ovatkin meidän matkaajien
turvallisuudeksi.
Israelilaisen lentoyhtiön EL AL -kone laskeutui turvallisesti Israelin maaperälle. Mirja odotti minua lentokentällä hymyillen ja toivottaen tervetulleeksi Israeliin.
Lähdimme autolla ajamaan kohti Yad Hashmonan kylää,
jossa Raamattukoti sijaitsee. Outi Säde oli kattanut Raamattukodille iltapalan ja siinä ruokaillessa saimme vaihtaa kuulumisia molemmin puolin. Outi oli tullut kaksi
viikkoa aikaisemmin ja hän opasti minua Raamattukodin
emännän tehtäviin. Me teimme sitten yhdessä ruokaa remonttimiehille. Hoidimme kotia, johon kuului pyykinpesua, siivousta ja piha-alueen hoitoa ym.

Raamattukodin ovet ovat avoinna niin yksittäisille
matkaajille kuin seurueille. Kun linja-auto kaarsi pihaan,
niin heille oli valmiina tarjoilu ja Mirja kertoi Halvorin
(Mirjan mies) kanssa Raamattukodin toiminnasta. Ja siitä miten Raamattukoti on rakennettu vapaaehtoistyöllä.
He kertoivat myös, että kaikki rakennustarvikkeet, astiat,
kodinkoneet ja mitä tarvitaan on saatu lahjoituksena, että
koti voi ottaa vastaan opiskelijat. Nytkin Raamattukodilla on menossa kääntäjien 6 kuukauden kurssi. Kurssi on
Hebrealaisen yliopiston alainen ja opiskelijat kääntävät
Raamattua suoraan hebreasta omalle kielelleen. Ja niin
Ilosanoma leviää kaikkeen maailmaan.
Jäihän meillä omaa aikaakin. Tutustuimme Yad Hashmonan kylään ja siellä asuviin suomalaisiin naisiin. Saimme
käydä heidän kotonaan ja he vastaavasti tulivat Raamattukodille vierailulle. Lauantai on juutalainen sapattipäivä
ja vapaapäivä, silloin kävimme yhdessä retkillä tutustuen
Raamatunmaahan. Jerusalemissa kävimme Outin kanssa
useammankin kerran. Kuljimme vanhassa kaupungissa itkumuurilla ja Öljymäellä. Eikä sovi unohtaa yhteisiä patikointimatkoja Juudean vuoristossa. Hienoa oli käydä kolmen päivän lomalla Eilatissa ennen kotiinpaluuta.
Koimme myöskin Jumalan perheväen yhteyttä sapatti-illallisilla. Sapatti-illallinen alkoi perjantaina klo 18 . Mirja sytytti sapattikynttilät ja Halvor siunasi leivän ja viinin. Yhteisen ruokailun jälkeen lauloimme yhdessä ja hiljennyimme
sanan ääressä. Paljon antavia olivat myöskin aamu- ja iltahiljentymiset Raamattukodilla yöpyvien vieraiden kanssa.
Osallistuimme Outin kanssa Suomen Lähetysseuran
itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen. Jumalanpalveluksen jälkeen tarjolla oli riisipuuroa ja kahvia. Lopuksi
lauloimme yhdessä joululauluja. Juhlassa oli myös Heidi
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Outi Säde –
venäjäntaitoinen talkoolainen
Viime elokuussa tutustuin Mirja ja Halvor Ronningiin ja
heidän raamattukotityöhönsä yhteisellä Norjan matkalla,
jossa kyytimiehinä olivat Irja ja Jorma Härkönen. Enpä
arvannut, että syyskuussa olin jo matkalla vapaaehtoiseksi
kolmeksi kuukaudeksi ja sain antaa osani tähän ”maailman tärkeimpään työhön”, kuten Mirja usein sanoi.
Raamattukodilla meitä oli pieni vapaaehtoisten joukko, johon saimme Kajaanista Piispasen Railin mukaan.
Tohmola, joka on Kansanlähetyksen lähetti Israelissa.
Matka oli paljon antava ja sain tutustua uusiin ihmisiin
ja Raamattukoti antoi siihen hyvät puitteet. Huomasin ja
tiedän, että minusta löytyi hiomattomia kohtia, mutta siinä ne särmät hioutui matkan varrella.
Jouluksi saavuin kotiin kiitollisena ja monta kokemusta
rikkaampana.
Shalom Israel,
Raili Piispanen
Outi ja Raili Juudean vuoristossa.

Tiimistä saimmekin monta kiitosaihetta! Elimme kodin
elämää, otimme vastaan vieraita, ruokimme talkoolaisia,
siivosimme. Vastapainona olivat retket, joita teimme yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa. Sain olla mukana
myös Venäjältä tulleiden raamatunkäännöstyön konsulttejen kurssilla, jonka aikana matkasimme ympäri Israelia.
Marraskuun puolella huomasin Railille juttelevani, miten aika on mennyt suomalaisten kanssa, eikä paikalliseen
väestöön ollut juuri syntynyt kontaktia. Koin tyhjyyttä.
• Jatkuu seuraavalla aukeamalla

Halvor, Mirja ja Raili.
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Yhteisissä rukoushetkissä yksi vapaaehtoisistamme rukoi- nen lähtöä naapuripetiin tuli vanha nainen, hänkin Ukraili usein, että tahdomme lohduttaa Israelin kansaa. Mietin nasta. Pitkään maassa olleena kotikieli oli melkein unohmitä se tarkoittaa. Itselle ei riittänyt vastaukseksi se, että tunut. Kun kysyin häneltä, onko kipua, hän sanoi: ”Ei ole
asun maassa ja ”vain” rukoilen.
kipua, mutta on olemassa kärsimystä, jota ei voi sanoin
Samoihin aikoihin eräs suomalainen, Sari alkoi käydä kuvailla.” Hän oli myös leiriltä pelastunut juutalainen.
tapaamassa messiaanisen juutalaisperheen vanhaa äitiä
Hyvästelimme lämpimästi, sain muistoksi siunaavat sasairaalassa Jerusalemissa. Tämä vanhus oli ukrainalainen, nat. Kun sain jotenkin väännettyä saksaksi sanat: ”Jumala
venäjänkielinen. Sari ei osannut kieltä, mutta istui, rukoili kanssamme”, hän hymyili ja sanoi: ”Aamen.”
ja auttoi vanhusta. Kerran rohkaistuin Sarilta kysymään,
pääsisinkö kerran katsomaan vanhusta ja olla samalla tulkkina. Asia loksahti heti, ja kävin Sarin seurana ja myöhemmin yksin katsomassa vanhusta neljänä päivänä viikossa.
Samalla saimme mahdollisuuden auttaa koko perhettä.
Tämä vanhus kertoi olleensa pienenä keskitysleirillä,
josta hän ei pystynyt, eikä halunnut enempää kertoa. En- Aira ja Lauri Moilanen Kajaanista kevättalven 6 viikon talkoolaisina Israelissa – tässä ihastelemassa oppaan kanssa kukkaloistoa.
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Kiitoksemme Teille, ystävät
Kun aikanaan lukiossa sain oppia tuntemaan Jeesuksen
omana henkilökohtaisena Vapahtajanani ja sain Hänen nimessään ja veressään uskoa syntini anteeksi, ymmärsin, mitä
tarkoitettiin lauluissa ja puheissa sillä, että saa tulla Jeesuksen
luo. Jeesus oli Paimeneni, minä hänen omansa. Oli kummallista, että sitä ei saanut ymmärrettäväksi kaikille tutuille.
Jeesuksen johdatuksessa olen saanutkin kulkea.
Kun Jaakon kanssa kolme vuotta sitten saimme tulla
Kainuun Paltamosta Pohjois-Pohjanmaalle ja Ouluun,
koimme sen kyllä johdatukseksi, mutta kiistämättä myös
pelotti, osaammeko olla avuksi millään tavalla. Silloinen
kotimaisen työn johtaja Pekka Jokiranta oli käynyt läpi
tavoitteet työrupeamallemme. Olimme juuri jääneet koulupuolelta eläkkeelle. Monenlaisia muutoksia elämäämme
tuli silloin. Mutta jätimme tehtävämme ja kaikki kohtaamiset Vapahtaja-Jeesuksen käsiin. Otimme riskin.
Nyt tuo kolme vuotta ovat tässä vastuussa ohi.
Oulussa ja maakunnassa olemme oppineet tuntemaan
mahtavia ihmisiä. Osan kanssa olimme ystäviä jo entuudestaan. Eniten on ilahduttanut se, että nyt saamme jättää
vastuuta myös niille upeille nuorille ihmisille, jotka ovat ottamassa tehtävän oman sukupolvensa tavoittamiseksi. Piirihallituksen puheenjohtaja Jukka Nuutinen onkin esittelyssä
tässä ystävälehdessä, moni muu on esitelty aikaisemmin.
Kansanlähetysopistossa on tämän menneen lukuvuoden opiskellut 3K:sta lähtenyt vastuuhenkilö Emma. Lähetystyöhön toiselle puolelle maapalloa lensivät Maria ja
Mikko Vuorma, ja liki kaikki entiset nimikkolähettimme
jatkavat. Liikettä ja elämänsykettä siis on. Meille vanhemmille on annettu etuoikeus antaa omastamme tähän

työhön ja rukoilla tämän ja tulevan sukupolven puolesta.
Kaikki ovat tarpeen.
Elina Vidgren kertoo syksyn kirjeessä enemmän junnuja nuorisotyöstä. Pyhäkoulu- ja Donkkis-illat saavat seurakseen musiikkiryhmiä. Elina tarvitsee mukaansa myös
vanhempia, joten kysäisepä, olisiko Sinulla aikaa antaa
yksi ilta kuukaudessa.
Raamattupiirien, rukousryhmien, alfan ja raamattupäivien sekä kaiken muunkin toiminnan vuosikymmenien jatkumo on mahdollistanut seurakuntien avoimen ja
myönteisen suhtautumisen Kansanlähetykseen. Olemme
olleet mukana Varikko-messun valmisteluissa ja Hintan
messuissa erityisesti. Myös lähetyksen saralla olemme
saaneet palvella lähetyssihteerien ja lähetystyön aktiiveja
omalta osaltamme. Paljon on aihetta kiittää!
Uusheräyksen väki on Koulukadulla tullut myös tutuksi ja
rakkaaksi vuokrasuhteemme ansiosta. Uskallan ajatella, että
sopimus oli Jumalan hyvää johdatusta. Jospahan saamme virkistyä yhteisestä uskostamme herätysliikkeiden kesken.
Jaakko ja minä suuntaamme nyt kesäksi kotiimme Kainuuseen, Paltamoon. Syksyllä, jos Herra suo, palailemme
Ouluun iloitsemaan poikamme perheestä ja pikkuprinsessoista. Aika makea tulevaisuudenkuva: kesät Kainuussa ja talvet Pohjois-Pohjanmaalla.
Kolmesta vuodesta kanssanne kiitämme sydämestämme oikein lämpimästi!
Jeesus on edelleen se sama Vapahtaja, jolla on valta tässä ja nyt antaa synnit anteeksi ja paimentaa meidät perille.
Hänen varaansa jäämme.
Rallu
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Tulevaa toimintaa kes
Kainuu
Toukokuu

Su
Su
Su
Ti
Pe
Su

5.5. klo 18
12.5. klo 17
19.5. klo 17
21.5. klo 18
24.5. klo 18
26.5. klo 10

Su

26.5. klo 17

Radioseurat Kajaanin kirkossa. Erkki Heikkinen ja Heikon Ihmisen lauluryhmä.
Äitienpäivän seurat Kajaanissa. Kahvitarjoilu klo 16.30. Reijo Kemppainen.
Puistomessu Lehtikankaan kirkossa Kajaanissa.
Seurat Puolangan seurakuntasalissa. Matti Manninen.
Seurat Kuhmon seurakuntasalissa. Matti Manninen.
Messu Kajaanin kirkossa. Messun jälkeen kirkkokahvit ja Japanin lähetin Ulla
Pendolinin lähtöjuhla Keskusseurakuntakodilla.
Lähetysilta. Ulla Pendolin ja Matti Manninen.

Kesäkuu

Su
Su
Su
Su
Su

2.6. klo 18
9.6. klo 18
16.6. klo 18
23.6. klo 18
30.6. klo 18

Seurat Kajaanissa, Kalevi Keränen.
Seurat Kajaanissa, Matti Manninen.
Seurat Kajaanissa, Matti Manninen.
EI SEUROJA Kajaanissa, Juhannusjuhlat Iivantiirassa.
Seurat Kajaanissa, Matti Manninen.

Heinäkuu
Su
Su
Su
Su

7.7. klo 18
14.7. klo 18
21.7. klo 18
28.7. klo 18

EI SEUROJA Kajaanissa, Kansanlähetyspäivät Kankaanpäässä.
Seurat Kajaanissa, Erkki Heikkinen ja Heikon Ihmisen lauluryhmä.
Seurat Kajaanissa, Kalevi ja Hilkka Keränen.
Seurat Kajaanissa, Kalevi Keränen.

Elokuu
Su
Su
Su
Su

4.8. klo 18
11.8. klo 18
18.8. klo 18
25.8. klo 17

Seurat Kajaanissa, Kalevi ja Hilkka Keränen.
Seurat Kajaanissa, Matti Manninen.
Seurat Kajaanissa, Matti Manninen.
Puistomessu Lehtikankaan kirkossa Kajaanissa.

Syyskuun alussa tulossa:
Su 1.9. klo 17

Syyskauden avajaiset KL-kodilla Kajaanissa, kahvit klo 16.30.
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sällä ja syksyllä 2013
Pohjois-Pohjanmaa
Toukokuu
Su
To
Pe
Su
La-Su
Su
Su

5.5. klo 14
9.5. klo 14 alk.
10.5. klo 17.30
12.5. klo 14
18.-19.5.
26.5. klo 12
26.5. klo 14

Seurat Rukoushuoneella, Jukka Nuutinen, Jorma Räisänen
Kristus yhdistää päivät Pyhän Tuomaan kirkolla
Donkkis Big Night Maikkulan kappelilla
Seurat Rukoushuoneella, Jaakko Lounela
Kevättapahtuma rukoushuoneella. Tarkempi ohjelma piirin kotisivuilta.
Jumalanpalvelus Hintan seurakuntakodilla, Veikko Kettunen
Seurat Rukoushuoneella, Markku Niku

Kesäkuu
Pe
Su

7.6. klo 17.30 Donkkis Big Night Maikkulan kappelilla
9.6. klo 18
Kotiseurat Helli Eeronkedolla, Jukolantie 2A5
Raamattupiiri kokoontuu keskiviikkoisin Rukoushuoneella klo 19, poisluki
en juhlakeskiviikot. Tarkemmat tiedot päivämääristä tulevat Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetyksen kotisivuille.
21.-23.6.
Juhannusjuhlat yhdessä Kellonkartanon ystävien kanssa. Mukana mm. Jorma
Pihkala, pitkäaikainen Japanin lähetti.

Tulossa syksyllä
21.-22.9.

27.-29.9.
18.-20.10.
8.11.

Syysseurat yhdessä Uudenheräyksen kanssa rukoushuoneella Koulukatu 41
sunnuntai-iltapäivisin.
Niilo Räsänen Galatalaiskirjeen selitys Rukoushuoneella
Miestenpäivät yhdessä Uuden heräyksen ja Suomen Raamattuopiston kanssa.
Sapattiateria

Varikkomessut: 1.9., 6.10., 3.11., 8.12.

3Kohtaamista: nuorten aikuisten ja opiskelijoiden toiminta jatkuu 2.9 alkaen.
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Esi

”Jumalalle mikään ei ole mahdotonta”

Olen Jukka Nuutinen ja muutin Ouluun vuoden 2007 alusta.
Pian tämän jälkeen löysin kansanlähetyksen 3Kohtaamista
opiskelijoiden ja nuorten aikuisten toiminnan tuttavan kautta. Siitä alkoi tutustuminen kansanlähetyksen toimintaan ja
pääsinkin jonkin ajan kuluttua 3Kohtaamista hallitukseen
mukaan. Muutaman vuoden kuluttua tästä osallistuin 3Kn
edustajana piirihallituksen kokoukseen ja pienen miettimisajan jälkeen liityin hallituksen vapaana olevaan paikkaan.
Tämän vuoden alusta olen toista vuotta piirihallituksen puheenjohtajana.
On ollut mukavaa nähdä piirin toiminnan eri muotoja ja
juniorityön kasvaminen Donkkis Big Night toiminnan kautta on erityisesti ilahduttanut. Kiitollinen olen ollut myös
työntekijöistämme, aktiivisesta piirihallituksesta ja vapaaehtoisten joukosta, jotka ovat antaneet panostaan käytännön
asioiden järjestelemisessä.
Tavoittavan työn saralla saimme viime jouluna aloitettua
katuevankeliontia. Olimme pari kertaa ennen joulua tarjoamassa ihmisille glögiä ja kahvia sekä kutsumassa heitä mukaan
toimintaan. Tämä innosti mukana olleita ihmisiä ja tavoittavaa
työtä koitamme järjestää säännöllisin väliajoin.
Yhdessä asiassa kuitenkin toivoisin teidän lukijoiden
apua. En tunne kansanlähetyksen väkeä paljoakaan Oulun
ulkopuolelta. Siksi yksi toiveeni olisi, että ottaisitte rohkeasti yhteyttä ja voisimme järjestää seuroja tai muuta toimintaa myös vähän kauempanakin piirin alueella. Toisena olisi
mukava jos pääsisitte myös Ouluun järjestämäämme toimintaan mukaan.
Vaikka näkymät Suomessa ovatkin melko hankalat niin
hengellisesti kuin taloudellisestikin tarkastettuna, niin Jumalalle ei mikään ole mahdotonta! Pyytäisinkin teidän tukeanne
piirin toimintaan liittyen. Esirukousta tarvitsemme, jotta voi-

simme olla järjestämässä toimintaa, jossa jokainen voisi tulla
mukaan ja kasvaa osallisena pelastuksesta joka meillä on Jeesuksessa. Myös taloudellista tukea tarvitsemme ja tahdonkin
kiittää tähän astisista lahjoituksistanne. Piirimme talous on
kuitenkin kuukausittain hiukan tappiollisena ja jos esimerkiksi ystäväkirjeen lukijoiden joukko voisi antaa muutaman
euron kuukaudessa lisää, niin talous olisi tällöin tasapainossa.
Viimeisenä asiana tätä kirjoittaessani iloitsen Maria ja
Mikko Vuormasta. He ovat tänään 24.4. lähdössä ensimmäiselle työkaudelleen Papua-Uuteen-Guineaan raamatunkäännöstyön tukitehtäviin piirimme lähetteinä. Saimme
pitää heitä vieraina pariin otteeseen kevään aikana. Pyydän
teitä muistamaan heitä ja myös muita lähettejämme ja työntekijöitämme rukouksin.
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Taustaksi vanhan testamutta sitten tukahtuvat
mentin ajasta. Siihen aielämän huoliin, rikkaukaan juutalaisella kansalla
teen ja nautintoihin. He
Otteita opetuksesta
ei ollut samanlaista yhteiseivät tuota kypsää satoa.
Jumala
ja
Mammona
kunnallista tukea kuin
Yhtä lailla kuin köyhyymeillä. Meillä yhteiskunta
den tuomat huolet niin
Jukka Nuutinen
tarjoaa kela-korvauksia,
myös rikkauden ja nauopintotukea, sairaspäivätintojen täyttämä elämä
rahaa jne. Se on meillä yhteiskunnan vasvoi viedä ihmisen pois Jumalan tyköä.
tuulla ja viranomaiset huolehtivat siitä, että
Luuk 12:13–21, 31–32 puhuu aarnämä oikeudet toteutuvat jokaisen kansalaiteesta taivaassa. Lisävaloa antaa vielä Ps
sen kohdalla. Vanhan testamentin aikaisessa
62:8–10 Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa
Israelissa yhteiskunta ei samalla tavalla vastannut ihmisten hänen eteensä kaikki mikä sydäntänne painaa! Jumala
asioista. Se oli ennemminkin jätetty jokaiselle ihmiselle on turvamme. Ihmisiin ei ole luottamista, he ovat vain
kuuluvaksi velvollisuudeksi, joka tuli Jumalan sanan kautta tuulenhenkäys. Vaakakupissa he eivät paljon paina, kaiktiettäväksi jokaiselle kansalaiselle. Hyvin lyhyesti mainittu- ki he ovat tyhjää ilmaa. Älkää luottako väkivaltaan, älkää
na voisi sanoa, että omaisuuteen liittyen vanhan testamen- rakentako ryöstösaaliin varaan. Vaikka omaisuutenne kartin puolelta nousee esiin oikeudenmukaisuus ja laupeus tuu, älkää kiinnittäkö siihen sydäntänne.( Job 31:24, 25)
toista ihmistä kohtaan. Että jokaisen tulisi pitää huolta lä- Jokaisella ihmisellä maailmassa on sydämessään aarre jota
himmäisestään niin henkisesti kuin myös varallisesti.
hän vaalii. Tästä Luukkaan kohta ja psalmi puhuu. TarkoiToisena asiana haluan nostaa esille Raamatun antamia tan tällä asiaa, jonka vuoksi ihminen näkee vaivaa ja sanoo
varoituksia omaisuuteen liittyen. Rikkaus itsessään ei kui- sydämessään, jos saan tämän, niin kaikki on sen arvoista.
tenkaan ole Raamatun mukaan syntiä, siitä kertoo osal- Siitä löydän elämääni tarkoituksen. Se voi olla esimerkiktaan se, että monet uskon esikuvat olivat varakkaita. Ra- si omaisuus, ura, status tai perhe. Jos vain saan sen, niin
han himoitseminen sitä vastoin on kaiken pahan alkujuuri kaikki on sen arvoista ja minäkin olen sen tähden arvokas.
kuten Timoteuskirjeessä sanotaan. Kuitenkaan rikkaus ja
Jos ihminen ei tunne Jumalaa ja sitä taivaallista aarretta
raha eivät ole täysin vaarattomia kenellekkään ihmiselle ei mikä kristityillä on, niin ei Jumala tahdo sellaisen ihmirikkaalle eikä myöskään köyhälle. Omaisuus tai sen puute sen omaisuutta, vaan tahtoo, että tällainen ihminen tulee
on tietyssä mielessä koettelemus jokaiselle ihmiselle.
tuntemaan Jumalan ja sen aarteen minkä Jumala tahtoo
Vaarallisinta omaisuudessa on siihen turvautuminen. jokaiselle ihmiselle lahjoittaa. Syntien anteeksiantamisen
Kylväjävertauksessa Jeesus puhuu Jumalan sanan kylvä- ja taivaan valtakunnan kaikkine lahjoineen. Kun kristitmisestä ihmisten sydämiin. Osa putoaa tielle, osa kalliolle, tyinä katselemme Jeesusta ja päästämme hänet meidän
osa ohdakkeisiin ja osa hyvään maahan. Luuk 8:14 Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan
• Jatkuu seuraavalla aukeamalla
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sydämemme aarteeksi, hän muuttaa sen kokonaan. Hän
muuttaa meidän suhtautumisemme mammonaan ja siitä
seuraa samaa kuin alkuseurakunnan aikana. Alttiutta antaa
omastaan. Sakkeus antoi puolet omaisuudestaan köyhille.
Makedonian kristityt osoittivat vaikeuksien ja köyhyyden
keskellä suurta anteliaisuutta Jerusalemin köyhille. Eivätkä apostolit pitäneet mitään omanaan vaan kaikkea yhteisenä Apt 4:32–34.
Miten Jeesus voi täyttää sitten ihmisen sydämen? Kun
tutkimme omaa itseämme Raamatun valossa ja Jumalaa,
niin näemme oman pahuutemme, mutta näemme myös Ju-

malan armon ja anteliaisuuden. Näemme, että Matt 13:44–
58 Jeesus itse piti meitä aarteenaan, joita hän tuli maan päältä etsimään ja pelastamaan. Hän ei katsonut omaisuuteensa,
mitä se maksaa, vaan luopui taivaallisesta kirkkaudestaan,
kaikesta omaisuudestaan ja hengestään, jotta jokainen ihminen voisi saada todellisen aarteen, iankaikkisen elämän
ja taivaan valtakunnan omakseen. (Fil 2)
Jeesuksessa me omistamme paljon enemmän kuin mitä
tämä maailma voi meille antaa. Siksi myös me saamme
olla antamassa omia lahjojamme ja omaisuuttamme muille, ei pakosta vaan sydämessämme iloiten.

Kuka Jeesus on?
Alfakurssi lähtee kristinuskon peruskysymyksistä
Syksyllä 2013 alkaa Oulussa Koulukatu 41:ssä Alfakurssi, jolle voit
tulla tuttujesi kanssa. Ideana on
alfa-jaksojen aikana olla läsnä koko
ajan, jos suinkin pystyy. – Alfa on
kristinuskon peruskurssi, jota pidetään ympäri maailmaa.
Alfa lähtee aivan peruskysymyksistä: Kuka Jeesus on? Mikä hänen
merkityksensä on? Mitä synti on nykyaikana? Taivas?
Ilta alkaa pienellä ruokailulla,
joten voi tulla suoraan työstäkin. –
Ajankohta on Koulukatu 41:n ikkunan ilmoitustaulussa ja kotisivuilla.
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Niilon ja Noomin palsta
Isä Jouni
Maaliskuun toisella viikolla kävin Bulgariassa. Matkan
tarkoituksena oli selvittää kielikoulun mahdollisuuksia
Peshteran lähistöllä. Yllättävän vähäistä tarjonta oli, mutta yksikin meille riittää ja se löytyi. Toiseksi kartoitettiin
mahdollisia asuntoja, mutta varteenotettavaa vaihtoehtoa
ei löytynyt. Etsintää jatketaan. Seurakuntaan tutustuminen
jatkuu vierailu kerrallaan ja helpottuu kielen kehittymisen
myötä. Toinen puhekin tuli seurakunnassa pidettyä.
Erityisen ilahduttavaa matkalla oli vierailu Krushevoon.
Kylään mennessä jokaisen risteyksen jälkeen tien kunto
huononee huononemistaan ja lopulta tie päättyy peltoon.
Tien viimeisen talon viimeinen huone on kokoontumispaikkana. Syrjäisyydestään huolimatta tämä pieni kokoushuone on täynnä kuulijoita. Paikalla on muutama kristitty
ja parikymmentä kastekurssilla olevaa, kaiken ikäisiä lapsista mummoihin. Tarkkaavaisesti he kuuntelivat opetusta. Heidän kanssaan aloiteltiin keskustelua mahdollisuudesta hankkia kylältä tontti kirkkoa varten.

Noomi

Jouni piti pienen puheen Peshterassa.

juhlia niitä Suomessa. Olen tehnyt äidin kanssa puuhakirjan tehtäviä, joissa pitää piirtää pisteestä pisteeseen, ratkaista labyrinttejä ja etsiä eroja kahdesta kuvasta. Tiedän
jo mikä on meidän numero, 10, sitä kun painaa hississä
pääsee meille.

Äiti Jonna

Juhlin tammikuussa 2-vuotissynttäreitäni. Sain paljon
kortteja ja lahjoja, mutta paras oli nuken rattaat. Tykkään
hoitaa nallea ja vauvaa, syöttää, komentaa, lukea kirjaa ja
laittaa nukkumaan. Olen opetellut maalaamaan Niilon
kanssa vesiväreillä. Se on mukavaa, tosin joskus tulee melkoisesti sotkua. Osaamme jo joskus hienosti leikkiä Niilon
kanssa kahdestaan. Emme tosin unohda tapellakin välillä.

Kielikoulun loputtua olen innoissani laittanut ruokaa, leiponut ja kestinnyt perhettä ja vieraita. Ruisleivän teko onnistui Suomesta tuodulla ruisleivän juurella hienosti. Nyt
jo rutiinilla leivotut leivät tuovat iloa kaikille meille suomalaisille. Nyt minulla on menossa jo toinen turkinkielinen kirja. Iloitsen turkiksi lukemisesta, vaikka lukeminen
on jokseenkin hidasta sanakirjan kanssa pakertaessa.
Joka toinen viikko kokoonnumme naisten kanssa, iloitNiilo
Minä odottelen jo kovasti 4-vuotissyntymäpäiviäni. Ke- sen näistä kokoontumista ja yhteisestä jakamisesta.
Odotamme myös isovanhempia kylään.
sään on vielä pitkä aika. Isä kertoi minulle, että saatamme
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Vuormat perillä
Matka meni hyvin. Singapore Airlinesin kone oli todella hyvin
varusteltu ja ruoka oli hyvää. Aika kului todella ”kuin siivillä”.
Saavuimme Papua-Uuteen-Guineaan aikataulun mukaisesti
perjantaiaamuna Suomen aikaa. Jopa kaikki matkalaukut saapuivat perille!
Perjantaina paikallislento Ukarumpaan jouduttiin perumaan huonojen sääolosuhteiden vuoksi. Oli niin sateista, ettei
lentäjä nähnyt kiitoradan toiseen päähän ja sen vuoksi jäimme
sitten yhdeksi yöksi pääkaupunkiin Port Moresbyhyn. Paikallisen majatalon internet ei toiminut, joten siksi emme saaneet
mitään viestiä Suomeen vielä ensimmäisenä päivänä.
Pääsimme sitten lauantaiaamuna lentämään Ukarumpaan.
Mikko istui pilotin vieressä aitiopaikalla ja maisemat ovat todella kauniit. Sää oli oikein hyvä ja kahdeksan hengen pienkone
matkasi yllättävän tasaisesti. Olo on vielä hiukan pöllämystynyt
aikaeron ja matkustamisen vuoksi, mutta pikkuhiljaa pääsemme kiinni vuorokausirytmiin. Kello on täällä 7 tuntia Suomen
aikaa edellä.
Port Moresbyssä oli lämmintä +30 ja hiki todella virtasi, nyt
kun olemme Ukarumpassa, niin saa nauttia hiukan viileämmästä ilmastosta. Ulkona on tällä hetkellä pilvistä ja noin 20 astetta.
Olemme hiljalleen kotiutumassa Ukarumpaan. Pää on täynnä kaikkea uutta tietoa jota tulee joka päivä lisää kun yritämme
sopeutua paikalliseen menoon.
Olemme asettuneet Lähetysseuran omistamaan taloon seuraavan kolmen kuukauden ajaksi. Ensi viikolla sitten alkaa varsinaiset työtehtävämme.
Terveisin
Maria & Mikko
Jos haluat kuulumisia postitse tai s-postissa, voit ottaa
yhteyttä myös lähettisihteeri Minna Helaseen.
0440 386 966
minnahelanen@gmail.com

Vanhat yhteystietomme eivät enimmäkseen ole enää toiminnassa joten tässä päivitystä.
Osoitteemme Papua-Uusi-Guineassa
Maria and Mikko Vuorma
SIL
PoBox 1 (103)
Ukarumpa EHP 444
Papua New Guinea
m-m.vuorma@sil.org.pg
Suomalaiset puhelinnumeromme eivät ole enää toiminnassa ennen kuin sitten kun palaamme takaisin Suomeen.
Puhelinnumeromme tänne ovat: (Mikko) +675 70557077 ja
(Maria) +675 70557078. Emme ole ihan varmoja pystyykö niihin soittamaan Suomesta ja vaikka pystyisikin niin hinta tulee olemaan aivan
järjettömän kallis. Tekstiviestejä pystymme ehkä vastaanottamaan.
Kaikki sähköpostiosoitteemme (gmail.com, sekl.fi ja wycliffe.
org) on asetettu edelleenlähettämään viestit tähän sil.org.pg osoitteeseen ja vastaamme sähköposteihin tämän osoitteen kautta, koska sen käyttäminen on ilmaista. Muu internetin käyttö on maksullista ja todella kallista, joten käytämme sähköpostin lähettämiseen
vain tätä osoitetta jatkossa.
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