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ankkuri

Ensimmäinen 
pääsiäinen

Ensimmäisenä pääsiäisenä Israelin kansa sive-
li karitsan verta talojensa oven pieliin. Herra ohitti 
verellä merkityt talot. Kaikista muista taloista Herra 
otti pois esikoisen. Raamattu kertoo egyptiläisistä: 
”ei ollut yhtään taloa, jossa ei ollut kuollutta”. Kun 
lukee toisen Mooseksen kirjan alun tapahtumia, niin 
käy ilmi, että elämä Egyptissä oli kovaa. Meidän ai-
kanamme asiat ovat toisin. Meidän ei tarvitse kokea 
Egyptin vitsauksia mutta toisaalta emme myöskään 
näe niitä merkkejä ja ihmeitä mitä heprealaiset tuol-
loin näkivät. Onko kuitenkin niin, että meidän ai-
kamme täällä Suomessa on omalla tavallaan kovaa 
ja vaikeaa? Minun kuulteni on esimerkiksi esitetty 
väite, ettei meillä ole armolahjoja. Ainakaan kirkossa 
ei Herra toimi. Herra kyllä toimii ja tekee edelleen 
ihmeitä, Luterilaisessa kirkossakin. Itsekin sitä to-
sin ajautuu pohtimaan, miksei enemmän ja miksei 
näkyvämmin. Israel tarvitsi nuo ihmeet ja merkit, 
jotta kansa lähti Egyptistä Herran suunnitelmien 
mukaan. Aina ei ollut näin. Joskus Herran sana oli 
harvinainen, eivätkä näyt olleet tavallisia. Osaam-
meko arvostaa sitä, mitä Herra on tehnyt meissä? 
Unohdammeko uskomme alkuajat? Herra on uskol-
linen, tarvitsee vain osata katsoa.

Egypti on maa mitä israelilaiset usein muisteli-

vat kaiholla. Egyptistä muistettiin lihapadat ja hyvä 
toimeentulo. Orjuutta muisteltiin ilolla. Ilmeisesti 
Egyptissä orjillekin riitti reilusti ruokaa ja hyvä toi-
meentulo. Yksittäiset ihmiset ja perheet myös palasi-
vat Egyptiin hakemaan turvaa sodan tai nälän ajami-
na. Israelilaiset asuivat Egyptissä neljäsataa vuotta. 
Aluksi asiat olivat enemmän kuin hyvin. Heprea-
laiset saivat asettua maan hedelmällisimpään maa-
kuntaan. Jaakobin poika Joosef käytännössä hallitsi 
koko Egyptiä ja kansa kasvoi.  Neljäsataa vuotta on 
kuitenkin pitkä aika. Valtaan nousi lopulta faarao, 
joka ei Joosefista mitään tiennyt. Israelin osa Egyp-
tissä muuttui vuosien kuluessa aina vain ahtaam-
maksi. Näyttää siltä, että juuri koskaan ei Jumalan 
kansa saa nauttia tasaista hyvää. Aina silloin kun 
asiat ovat hyvin, kansa kyllästyy Herraan ja alkaa 
etsiä omaa hyväänsä sekä epäjumalia. Herra alkaa 
sitten kurittaa kansaansa, kunnes kansa kääntyy ja 
tekee parannusta. Tämä toistuu usein Raamatussa 
Israelin kohdalla.

Hyvinvointi on hengellisestä 
näkokulmasta haaste

Raamattua lukiessa on vaikea hahmottaa ajanjak-
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Sisällys

sojen pituutta. Itsenäisen suomen historia on alle 
sata vuotta. Tästä ajasta olemme saaneet nauttia ta-
loudellisesti vaurasta aikaa noin reilut viisikymmen-
tä vuotta. Israel oli Egyptissä neljäsataa vuotta. Miltä 
näyttää Suomi neljänsadan vuoden kuluttua? Miltä 
Suomi näyttää silloin hengellisesti? Hyvinvointi on 
hengellisestä näkökulmasta haaste. Kansa näyttää, 
yltäkylläisyydessään, pikkuhiljaa luopuvan siitä us-
kosta, mitä Luterilainen kirkkokin on opettanut. 

Seurakuntatyössä usein kuulin juttuja menneistä 
ajoista ja siitä, ettei enää väkeä tule tilaisuuksiin sa-
malla tavalla. Olemme tulleet laiskemmiksi osallistu-
maan seurakunnan toimintaan. Mitä voimme tarjota 
ihmiselle, joka on omasta mielestään jo rikas? Miten 
saada ihmiset huomaamaan, ettei hyvä toimeentulo 
ole rikkautta hengellisesti? 

Miten voimme oppia tämän itse? Vauraus ei tuo 
meitä lähemmäksi Jumalaa. Me olemme perhees-
sämme huomanneet, että aina on muutakin teke-
mistä. Jumalanpalvelukseen ja sanankuuloon ei noin 
vain mennä vaan reissu täytyy päättää, suunnitella ja 
lähteä. Näinä aikoina kristityiltä kysytään sitkeyttä ja 
uskollisuutta. ”Joka vahvana pysyy loppuun asti, se 
pelastuu” (Matt.10:22) Vanhat hyvät ajat eivät auta 
meitä perille. Nyt on kerättävä kasaan se mitä meillä 
on ja jatkettava eteenpäin. 

Pääsiäisen vieton jälkeen kansa lähti Egyptistä. 
Herra johdatti koko kansan pois. Etenemisvauhti 
oli sellainen, että heikoimmatkin jaksoivat kulkea 
mukana. Erämaassa Israelin kansa saattoi muistella 
Egyptiä kohdanneita vitsauksia ja ensimmäistä pää-
siäistä. Matkan määränpää oli kuitenkin kaikille sel-
vä. Se oli maa, jonka Herra oli luvannut Aabrahamin 
jälkeläisille. Aivan samoin meidänkin täytyy kiinnit-
tää katseemme tulevaan. Katseemme tulee olla kiin-
nitetty Kristukseen ja määränpäämme on Jumalan 
valtakunta. 

Tänäänkin Kristuksen veren suoja on 
tarjolla jokaiselle

Ensimmäisenä pääsiäisenä Herran lähettämä en-
keli meni niiden talojen ohi, jotka olivat karitsan 
verellä merkityt. Ensimmäisenä kristillisenä pää-
siäisenä Herra kohtasi kaikki ne, jotka uskoivat ja 
turvasivat Jeesukseen. Tänäänkin Kristuksen veren 
suoja on tarjolla jokaiselle. Jeesus sanoo: Joka us-
koo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä (Joh.3:36)

Juho Hintikka
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Juho Hintikka on kotoisin Konnevedeltä, jossa hän 
kävi koulunsa. Lapsuuden maatilalla oli lypsykarjaa-
kin. Uskon asiat eivät olleet esillä, vaikka kuuluttiin 
kirkkoon. Vasta aikuisena Juho sai tietää, että Aino-
mummo oli körtti. Heränneiden tapaan hän ei juuri 
puhunut uskon asioista. Juho opiskeli ammattikou-
lussa kone- ja metallialaa kolme vuotta, jonka jäl-
keen jatkoi insinööriksi paperikoneteknologian lin-
jalta neljässä vuodessa. Seuraavat kolme vuotta hän 
toimi suunnittelijana.

Etsikkoaikoja ja uskoontulo

Ammattikorkeakouluaikoihin hän tapasi Sannan, 
joka opiskeli yliopistossa. Oli vuosi 2002. Sanna oli 
helluntailaisesta perheestä, jossa uskon asiat olivat 
esillä.  Sanna oli ollut pienestä pitäen mukana seu-
rakunnan tilaisuuksissa ja leireillä. Hän oli jo melko 
nuorena tullut uskoon ja mennyt kasteelle helluntai-
seurakunnassa. He tapasivat toisensa yhteisen har-
rastuksen parissa. ”Jotenkin vain tuntui luontevalta 
olla yhdessä. Vaikka en vielä tuntenut Jeesusta, niin 

en antanut Sannan uskon häiritä. Toisaalta Sanna 
halusi jatkaa seurustelua kanssani siitä huolimatta, 
etten uskonut. Jatkoimme yhdessä ja häitä alettiin 
suunnitella melko pian. 

Sannan kanssa joutui usein kohdakkain uskon asi-
oiden kanssa. En kokenut kuitenkaan mitään painos-
tusta vaan ennemmin huolestuneisuutta iankaikki-
sesta kohtalostani.”, Juho muistelee. Hän kokee, että 
oli Jumalan johdatusta, että yhteisen elämän alku 
meni niinkin sopuisasti. Heidät vihittiin Konneveden 
kirkossa. ”Vihkitoimituksen päätteeksi kirkkoherra 
Olavi Virtanen löi vihkiraamatun kouraani. Silloin 
päätin selvittää mistä Jeesuksessa ja uskossa on ky-
symys. Luin vihkiraamattumme alusta loppuun. Täs-
sä projektissa oli varmasti Herra mukana. Muistan 
Sannan ihmetelleen intoani lukea sanaa. Herra oli 
jo avannut silmäni ymmärtämään kirjoituksia. Luin 
Raamatun läpi jo samana kesänä ja käännyin seu-
raamaan Jeesusta.”, Juho kertoo. 

Kaksi ensimmäistä lasta syntyi Jyväskylässä asu-
essa. Hieman ennen ensimmäisen lapsen syntymää 
Sanna kävi aikuisrippikoulun ja liittyi kirkkoon.  

insinööristä
papiksi

tuLLaan tutuiKSi | teksti ja kuvat:Marianne Mäkeläinen
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Vuonna 2007 Juho haki ja pääsi ensimmäiseltä va-
rasijalta opiskelemaan teologiaa Joensuun yliopis-
toon. Tuona aikana heille syntyi kolmas lapsi.

Papin työ

Pian pappisvihkimyksen jälkeen 2010 Juho sai 
kappalaisen viransijaisuuden Äänekosken seura-
kunnasta. Siellä vierähti lähes viisi vuotta. Seura-
kunnan arki ja papin tehtävät tulivat Juholle tutuik-
si ja opettivat paljon. Työ piti sisällään lukemattomia 
tapahtumia, tilaisuuksia ja jumalanpalveluksia. Hän 
sai toimia esimiehenäkin osan ajasta. Haasteitakin 
seurakuntayössä oli paljon. Sinä aikana perheeseen 
syntyi kaksi lasta.

Kansanlähetys

Ensikontakti Kansanlähetykseen tuli Joensuussa 
ja seurakuntayhteys siellä löytyi Pohjois-Karjalan 
Kansanlähetyksen järjestämistä Leipäsunnuntai-il-
loista Mutalan kirkossa. ”Kävimme kyllä kaiken ai-

kaa myös kello kymmenen jumalanpalveluksissa, 
mutta Leipäsunnuntaissa oli aina kotoisa olla. Pal-
velimme Sannan kanssa monen moisissa tehtävissä 
pyhäkoulusta julistustyöhön.” Juho muistelee.

Keski-Suomeen tultuaan suolahtelainen ystävä 
Kanasen Matti, joka oli valittu Keski-Suomen Kan-
sanlähetyksen piirihallitukseen, tuli juttelemaan, 
että haluaisi järjestää paikkakunnalle Kansanlä-
hetyksen toimintaa. ”Olin tästä avauksesta iloinen 
kun olin jo valmiiksi hieman kallellaan Kansanlä-
hetykseen päin.” Juho toteaa.  Yhteistyössä SRO:n 
ja Kylväjän kanssa pidettiin Yhteisen leivän jaam-
me -iltoja. Niiden välissä järjestettiin myös pienem-
piä iltamia ilosanoman illan nimellä. Oman perheen 
voimin he kävivät lisäksi harvakseltaan Jyväskylän 
leipäsunnuntaissa.

Piirijohtajaksi

Vuoden 2014 alkupuolella Juho piti puheen Jy-
väskylän Leipäsunnuntaissa. Tilaisuuden jälkeen 
häntä pyydettiin harkitsemaan Keski-Suomen Kan-
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sanlähetyksen piirijohtajan tehtävää. Reino Saarel-
ma oli jäämässä eläkkeelle ja hänelle etsittiin jo seu-
raajaa. Hän myöntyi alustavasti, mutta asiaa jäätiin 
puolin ja toisin vielä pohtimaan. Asiat eivät kuiten-
kaan edenneet. Piirihallitus päätti järjestää haun, jot-
ta voitaisiin haastatella useampia hakijoita ja Juho 
pohti Sannan kanssa, onko Keski-Suomen Kansanlä-
hetyksen työ heitä varten. Askel piirijohtajan työhön 
tuntui perheen huomioon ottaen liian suurelta. Lo-
pulta hän kieltäytyi tehtävästä perhesyihin vedoten, 
mutta asia jäi hautumaan. Zacharias Onditi valittiin 
tehtävään ja Juho jäi vielä seurakuntatyöhön Ääne-
kosken seurakuntaan. 

Vuoden vaihteen jälkeen Juho soitti Zachariaksel-
le sopiakseen Kansanlähetyksen tilaisuuksia Suolah-
den kirkkopiiriin. Mutta Sakke ei suostunutkaan, 
koska oli jättämässä piirijohtajan tehtävät ja lähdös-
sä takaisin Kokkolaan seurakuntatyöhön. ”Ymmär-
sin, että Herra oli johdattanut tilanteen eteemme.”

Juho aloitti työn Kansanlähetyksen piirijohtajana 
helmikuun alussa 2015. Hän kertoo, että kevät Kan-
sanlähetyksen työssä on ollut vaiherikas ja mielen-
kiintoinen. ”Haasteita riittää ja paljon uuden oppi-
mista. 6.4., toisena pääsiäispäivänä minut siunattiin 
tehtävääni ja saimme perheenä esitellä kuudennen, 
reilun viikon vanhan lapsemme. Kiitos teille kaikille, 
jotka olette tukenamme.” Juho sanoo.

Odotukset

”Kansanlähetyksen työ perustuu suurelta osin va-
paaehtoisten tekemään työhön.” Siihen hän haluaa 
omalta osaltaan olla rohkaisemassa uusia ihmisiä. 
Hän iloitsee havaitessaan sitoutuneisuuden, joka 
toiminnassa mukana olevilla ihmisillä on. Hän toi-
voo, että Kansanlähetyksen toimintaa voisi olla vielä 
enemmän pienemmillä paikkakunnilla. Juho kertoo 
yrittävänsä ainakin aluksi lisätä seurakuntavierailu-
jen määrää, josko niistä kontakteista sitten poikisi 
jotakin lisää.

”Minulla on kokemusta seurakuntatyöstä. Ilman 
sitä olisi paljon hankalampi hahmottaa omaa paik-
kaansa suhteessa seurakuntaan. Toisaalta koen raa-
matunopettamisen erityiseksi kutsumuksekseni. 
Seurakunnan ja Kansanlähetyksen toiminnan pe-
rusta löytyy Raamatusta. Raamatun opettaminen ja 
siitä todistaminen, siinä riittää tehtävää. Tältä poh-
jalta nousee sitten luontevasti myös lähetys, koska 
täytyyhän toistenkin tietää minkä varaan elämän voi 
rakentaa. Uskon, että minullakin on tässä asiassa an-
nettavaa.”, kertoo Juho vahvuuksistaan.
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Ja terveiset myös Siperiasta, vanhasta kotikaupun-
gistamme Omskista! Siellä pidettiin helmi-maalis-
kuun vaihteessa Venäjän työalueen vuosikokous. 

Itse kokous oli tietenkin tavanomainen – raportte-
ja ja suunnittelua. Mutta kun pääsimme irti arjesta, 
niin matka tuntui pieneltä lomalta. Oli myös todella 
mukavaa nähdä kollegoita ja jakaa kuulumisia. Tyt-
tömme nauttivat erityisesti puhtaasta lumesta, jossa 
he saivat leikkiä ja kieriskellä mielin määrin. 

Hannu saarnasi sunnuntaina jumalanpalvelukses-
sa. Parasta kuitenkin oli tuttujen näkeminen. Suu-
rin osa seurakuntalaisista oli entuudestaan tuttuja. 
Edellisestä tapaamisestamme olikin kulunut jo aikaa 
– viimeksi olimme siellä jouluna 2008. Muutama ys-
tävä oli tällä välin ehtinyt muuttaa Taivaan kotiin. 
Heidän tilalleen oli kuitenkin tullut uusia ihmisiä ja 
sekin ilahdutti todella paljon. 

Seurakunta elää! Hauskin yksityiskohta oli se, 
kun huomasimme Lillin sisäkengät seurakuntako-
din nurkassa – juuri siinä, mihin hän oli ne jättänyt. 
Lämmittihän se mieltä ja olo oli kuin olisi tullut ko-
tiin, mutta toisaalta sillä oli meille myös symbolinen 

merkitys  - niitä kenkiä käyttävät nyt toiset eli tehtä-
vämme on annettu eteenpäin.

Usein ajatellaan, että lähetystyötä tekevät vain lä-
hetit. Mutta myös lähettäjät ja esirukoukset ovat tär-
keä osa lähetystyötä. Tällä kertaa haluamme aivan 
erityisesti kiittää esirukouksistanne, nimittäin Han-
nu sairastui maaliskuun puolivälissä ja oli kovan vat-
sataudin takia ensin hoidettavana täkäläisessä sai-
raalassa reilun viikon. Hänen vointinsa paranikin 
hieman ja hän ehti toimittaa yhden jumalanpalve-
luksenkin siinä välissä, mutta sitten vointi alkoi taas 
heiketä ja Hannu päätti lähteä Suomeen, kun omin 
jaloin Allegrolla siihen vielä kykeni. Sielläkin hän 
joutui sairaalahoitoon melkein viikoksi, mutta on-
neksi pöpö saatiin kiinni ja päiviltä ja täällä laitettu 
kroonisen haimatulehduksen diagnoosi osoittautui 
vääräksi. 

Hannun vointi vaihteli tuon kolmen ja puolen vii-
kon aikana aika lailla ja tunnetasolla kuljimme kuin 
amerikkalaista vuoristorataa. Vaikeimpina hetkinä 
oli hyvä muistaa, että puolestamme rukoillaan ja Isä 
kyllä tietää kaiken, vaikka lääkärien arviot vaihte-

terveiset 
keväisestä 
Pietarista!

KESKiSEt
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livat. Hannun sairaalajaksojen aikana Lilli pyöritti 
täällä Pietarissa kodin arkea ja sai tukea seurakun-
talaisilta, joista aika moni soitti ja kertoi rukoilevan-
sa puolestamme. 

Kahden sairaalareissun välillä saimme osallistua 
Kelton seurakunnan järjestämään retkipäivään. Kä-
vimme nimittäin Laatokan rannalla, jossa piispa Aar-
re Kuukaupin johdolla muisteltiin kotiseuduilta kar-
kotettuja inkeriläisiä. Aivan erityisen elävän tuosta 
matkasta teki se, että seurakuntalaisten joukossa oli 
loistava matkaopas, jolla oli valtavasti kerrottavaa 
Pietarin piirityksestä ja karkotuksista. Paljon ovat 
ihmiset joutuneet kokemaan. Toivottavasti vastaa-
vaa ei enää ikinä tapahdu!

Siunattua kevään jatkoa!
Keskiset
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ruiSraPortti heidin  rukouskirje israelista

Suomalaiset 
Siionissa

Kävimme juuri Suomen Suurlähetystyössä äänes-
tämässä. Olikin muuten  elämäni pisin äänestysreis-
su, noin 150 km yhteen suuntaan. Paikan päällä oli 
tarjolla juhla-mokkaa ja pullaa. Seinällä roikkui Ma-
rimekon koivukangas ja Suomen vaakunan leijona. 
Ikkunasta siinsi Välimeri.  Mikä idyllien kombinaa-
tio! 

Ajattelin silloin, niin kuin usein muulloinkin, että 
suomalaisuus jalostuu erityisesti  Israelissa. Täällä 
kansanmentaliteettimme kaikki turhalla tavalla kuu-
luva karisee pois, kuten häpeä. Ei täällä tarvitse hä-
vetä , jos puhuu kassajonossa  itsekseen, kun muut-
kin tekevät niin. Sitten toisaalta kaikki hyvä jalostuu 
vielä entisestään. Marimekon koivukuosi ei ole kos-
kaan näyttänyt niin hyvältä kuin Välimerta vasten 
palmujen huojuessa taustalla.

Mutta parasta suomalaisuutta olen nähnyt Finnish 
Watchissa, suomalaisten rukousvartiossa eräässä 
kansainvälisessä rukoustalossa täällä Jerusalemissa. 
Olemme syksyllä aloittaneet oikean rukoustaistelun, 
Suomen tilan puolesta. Kokoonnumme rukoilemaan 
tärkeiden asioiden puolesta, etenkin vaalien takia. 
Saa nähdä, jaksammeko jatkaa vaalien jälkeenkin.

Noissa kokoontumisissa on huudettu ja huokailtu 

ylöspäin, riippuen tunnustuskunnasta. Edessämme 
on ollut joka kerta Suomen kartta, ja olemme välil-
lä käyneet kunnittain kotimaatamme läpi.  Paikalla 
olemme olleet esirukoilemassa maallemme herätystä 
ja hurskasta hallitusta. Meitä on ollut mukana mo-
nesta taustasta;  niin vapaista suunnista kuin luteri-
laisistakin. jopa maria-sisaria. Aikaa ei ole ollut teo-
logisiin keskusteluihin kasteesta tai armolahjoista. 
Huoli kotimaan tilasta on ollut yhteistä.

Yhteys puhuttaa. Joskus kun olemme olleet rukoi-
lemassa, mukaan on saattanut tulla joku saksalai-
nen, irlantilainen, kiinalainen, arabi tai juutalainen. 
Eivät he meidän suomeamme ymmärrä, mutta hen-
keämme kylläkin. Pyhän hengen yhteys on kansain-
välinen.

Viimeksi saimme yllätysmuusikon koko vartiom-
me ajaksi. Nuori juutalaispoika soitti kitaraa koko 
rukouksen ajan. Lopuksi siunasimme hänet ja hän 
kertoi omasta elämästään ja työnäystään. Hänellä on 
palava näky tulla rakentamaan siltaa arabikristitty-
jen ja messiaanisten juutalaisten välille. Silta nimit-
täin ei ole vielä valmis.

Vaikka puitteet tuolle veljeskansojen yhteyden sil-
lalle on, monta palaa on vielä hukassa. Poliittinen 

10



tilanne ja historian haavat ovat vieneet lankkuja tuon 
sillan rakenteista.

Kun seuraan suomalaisten rauhallista olemusta ja ta-
paa olla läsnä, uskon, että meillä voi olla siinä oma teh-
tävämme. Ehkei se ole poliittisesti suuri tehtävä, ehkä 
se on vain pieni esirukoustehtävä. Yksi lankku suuressa 
arkkitehtuurissa. Mutta jos se on oikeaan aikaan ase-
tettu paikalleen, se on äärimmäisen tärkeä.

Samoin on teidän esirukoustenne laita. Olette osana 
meidän sillanrakennustyömaatamme täällä Israelissa. 
Joanin päivänä silta on valmis ja sitten alkaa tapahtua. 

Kiitos!
Heidi Tohmola 11



Tiedämme, että Kolmiyhteinen Jumala auttaa ja 
johdattaa jokaista hänen turviinsa pakenevaa. Sen 
on meille Pyhä Raamattu ilmoittanut. Sanoma läsnä 
olevasta Jumalasta on ilosanoma. 

Miten Jumala sitten säätää vaiheemme? Varmaan 
luonnostaan haluamme ajatella, että Jumalan Pyhä 
Henki aina poistaa ja raivaa esteitä. Niin pääsemme 
kulkemaan avatuista ovista.

Tätäkin on Jumalan työ, mutta Pyhä Henki ei ai-
noastaan poista esteitä, vaan joskus myös rakentaa 
niitä. Kaikki ovethan eivät meille avaudu.  

Apostolien tekojen luvussa 16 on mielenkiintoinen 
kuvaus siitä, kuinka Paavali toisella lähetysmatkal-
laan pyrkii julistamaan evankeliumia nykyisen Tur-
kin alueella. Kuitenkin Jumalan Henki estää nuo ai-
keet. Jos pelkästään tuota hetkeä katsoo, niin tuntuu 
hullulta, että Jumala ei salli Aasian maakunnan ja Bi-
tynian ihmisten kuulla evankeliumia. Paavalihan ei 
pääse näihin paikkoihin julistustyöhön, vaikka kuin-
ka yrittää.

Selitys Jumalan estävään työhön saadaan tässä 

Paavalin tapauksessa melko pian. Troaksessa Paavali 
saa kutsun Eurooppa-lähetykseen ja siirtyy kutsulle 
uskollisena Makedoniaan. Eurooppalaisten tähden 
Pyhä Henki oli siis estänyt Paavalia.

Kaikille tapahtuville asioille on olemassa 
Jumalan selitys

Aina Jumalan estävän työn selitykset eivät tule 
kohdallemme näin nopeasti. Kaikkia selityksiä emme 
tässä ajassa ymmärrä tai kykene vastaanottamaan. 
Silti kaikille tapahtuville asioille on olemassa Juma-
lan selitys. Tämä tietoisuus rohkaiskoon meitä.

Kun Apostolien teoissa kerrotaan Pyhän Hengen 
estävän Paavalia ja tämän työtoveria Silasta, ei yksi-
tyiskohtaisesti tarkenneta, mistä oikeastaan on ky-
symys. Oliko kysymys pakottavasta tunnetilasta, jota 
vastaan Paavali ei rohjennut toimia? Oliko Paavali 
kenties saanut profetian jumalalta? Oliko kysymys 
muunlaisista ulkoisista tai sisäisistä esteistä? 

Emme tiedä, estivätkö Paavalia kenties vaikeat 

Mikä
estää?

SavoSEt
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sääolosuhteet tai noiden alueiden poliittinen tilan-
ne. Emme myöskään tiedä, estikö Paavalia oma tai 
matkakumppanin sairaus. Tiedämme vain, että Pyhä 
Henki esti Paavalia toimimasta tietyillä seuduilla ja 
toisaalta työnsi häntä eteenpäin, kohti Eurooppaa.

Jumalan estävää työtä tapahtuu tänäkin päivänä. 
Lähetystyön ulkoisia esteitä ovat esimerkiksi viisu-
mien ja työlupien vaikea saatavuus. Sisäisistä esteis-
tä tyypillisin lienee lähetin sairastuminen. Kaikki täl-
lainen estää tehokkaasti lähetystyön tekemistä.

Kirjoitan näistä asioista raskain sydämin, koska 
nämä kysymykset ovat tulleet viime aikoina kovin 
lähelle meidän perhettä. Suomalaisen puheterapian 

tarve pitää meidät toistaiseksi Suomessa, emmekä 
pääsekään palaamaan Japaniin alkuperäisen suun-
nitelman mukaan. Vietämme näillä näkymin vielä 
ainakin vuoden Suomessa. Japaniin ja HAT-Koben 
seurakuntaan olisimme jo kovasti halunneet palata 
tapaamaan kaikkia sikäläisiä ystäviä. On lohdullis-
ta, että Jumala tietää ison kuvan. Hän tietää, miksi 
tilanne on tämä ja miten asiat tästä lähtien etenevät. 
Rukoilettehan Jumalan hyvää johdatusta Japanin lä-
hetykselle ja meidän perheen tilanteeseen.

Anssi Savonen
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Keski-Suomen 
Kansanlähetyksen 
taloustilanne

 
Toimintamme perustuu lähes täysin yksityisiltä tu-

kijoilta saamiimme lahjoituksiin - sinulta ja minul-
ta. Saamallamme tuella pyrimme maksamaan piirin 
työntekijöiden palkat ja tukemaan Kansanlähetyksen 
tekemää lähetystyötä maailmalla.

 Olemme piirissämme päättäneet tehdä Jumalan 
valtakunnan työtä hyvin aktiivisesti kaikkien eri ikä-
ryhmien parissa. Meillä on toimintaa lapsista van-
huksiin ja myös aktiivista maahanmuuttajatyötä. 
Tämän laajan toiminnan ylläpitäminen edellyttää 
työntekijöiden palkkaamista, mutta uskomme työn 
kantavan hedelmää - kutsuvan ja tukevan ihmisiä pe-
lastukseen myös meidän yhteytemme kautta. 

 Piirin toistuneet työntekijävaihdokset ovat viime 
vuosina vaikuttaneet toimintaamme, mutta nyt meil-
lä on jälleen sitoutunut työntekijätiimi, jonka myö-
tä uskomme toiminnan kehittyvän ja kasvavan en-
tisestään.

 Sielujen voittaminen Kristukselle Keski-Suomessa 
ja lähetyskentillä vaatii meiltä kristityiltä taloudel-
lista tukea. Nykyään on valitettavan vähän opetusta 
tästä säännöllisestä uhraamisesta, kymmenyksistä ei 
kukaan puhu enää juuri koskaan. Kristittyjen tulisi 
muistaa, että vaikka Suomessa kunta ja valtio tun-
tuvat pitävän meistä huolta, ja kirkkokin kerää ve-
ronsa, on lähetyskäsky kuitenkin edelleenkin meidän 
vastuullamme, mikä vaatii nykymaailmassa rahaa. 
"Menkää ja tehkää..."

 Tällä hetkellä piirimme taloustilanne ei ole tyy-
dyttävä. Työmme tukijoilta saamamme kannatus ei 
ole entisellään. Pyrimme ensin maksamaan työnteki-

jöillemme palkat ja muut sitoumuksemme, mutta sii-
henkään tasoon pääseminen ei ole ollut viime aikoina 
helppoa. Lähetystyön tukemiseen ei piiriltämme ole 
riittänyt varoja sitä määrää, mihin olemme Suomen 
Kansanlähetyksen kanssa sopineet pyrkivämme.

 Niinpä vetoamme toiminnassamme mukana ole-
viin ja työmme tukijoihin: Voisitko sinä ryhtyä sään-
nölliseksi kuukausittaiseksi lahjoittajaksi? Haluaisit-
ko sinä pohtia, onko piirimme työhön ja lähetystyöhön 
lahjoittamaasi summaa mahdollista kasvattaa? Jos 
vastaat kyllä, löydät tilinumeron ja viitetiedot toisaal-
ta tästä lehdestä.

 Viekäämme yhdessä Kristuksen työtovereina evan-
keliumia eteenpäin Keski-Suomessa ja maailmalla!

 
Piirihallitus  
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toiMintaa ja taPahtuMia | KEvät 2014

tervetuloa! Lisätietoja leena.eerola@sekl.fi. puh. 050 3724828

MiKSi Et antaiSi 
juMaLan 

Löytää Sinua?

Leipäsunnuntaissa on 
raamattuopetusta, 

rukousta, musiikkia ja 

jyväskylässä halssilan  
seurakuntakeskuksessa,  
Kärpänkuja 5
joka toinen sunnuntai klo 16.00 

Perhepyhäkoulu Pikkuleipä
Leipäsunnuntaiden välisunnuntaisin  
Päiväkoti aarresaari, toritie 22 (Kuokkala) klo 11

Perhepyhäkoulun ohessa donkkis-kerho 4.-8. luokkalaisille. vanhemmille raamattutunti 

Keväällä 10.5. ja 24.5. Syksyllä 23.8.,20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.

17.5. ”Lepoa ja taistelua”, apt. 21, Petri harju

31.5. ”Puhe juutalaisille” apt. 22, juho hintikka

14.6. ”Kaikella rohkeudella!” apt. 23-24 juho hintikka

16.8. oPEtuS: juho hintiKKa

30.8. oPEtuS: anSSi SavonEn

13.9. oPEtuS: juho hintiKKa

jatKuu KahdEn viiKon väLEin,  viiMEinEn 6.12.

  

LEiPäSunnuntai
SEuraKunta LiiKKEELLä
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Sanan Keidas
Lähetyskodilla, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä,  
parillisten viikkojen sunnuntaina klo 18.00 

10.5.  ”Rukous kantaa”; Marianne Mäkeläinen, Ulla Karttunen, Juho Hintikka
24.5.  ”Tule Pyhä Henki”: Petri Harju, Janne Jokinen 
23.8.   Jeesus parantajamme
6.9.  Kiitollisuus
20.9  Jeesus antaa elämän

                jatkuu kahden viikon välein, viimeinen 13.12.

SUURESSA
MUKANA

tErvEtuLoa 
MuKaan iLtoihin!

Lähetyskodilla 
maanantaisin
kello 18.30

KySy LiSää:
leena.eerola@sekl.fi
puh. 050 3724828

nuortEniLLat  jyväSKyLä 

LauantaiSin
KLo 18-21
Lähetyskodilla, 
Kauppakatu 13. 

Keväällä 9.5., 16.5. ja 8.5 
Syksyn kokoontumiset: 
15.8., 22.8., 29.8.

Syksyn kokoontumiset: 14.9., 21.9., 28.9.



yleiset tilaisuudet
Raamattupiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittonien viikkojen ma klo 18 

   18.5
Seuraa ilmoittelua!

Aamurukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
perjantaisin klo 8-9, Keväällä 15.5.,   

 22.5. ja 29.5.. Syksyllä 4.9. alkaen

Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta 
 

 Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
tiistaisin klo 12.30. Keväällä 9.6.  
Syksyllä 11.8. alkaen

juniorit
3:16 Ilta         Ilta 4.-8. -luokkalaisille

Myrskylyhdyn päiväkodissa, 
Antinmutka 18, Kinkomaa
Parillisten viikkojen pe klo 18 -20.30
Lisätiedot: Inkeri Lemetyinen 050 309 72 12 
 15.5.
 
Seuraa ilmoittelua!

naisten tilaisuudet

Miesten tilaisuudet

Naisten raamattupiiri 

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen ti klo 13

Keväällä 19.5.

Isä-poika-sähly

parittomien viikkojen lauantaina klo 10-12 
Huhtasuon kirkolla, liikuntasalissa, Nevakatu 
6:  Keväällä 9.5. ja 23.5. Syksyllä 26.9. alkaen

Miestenpiiri Vaajakoski

Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11
parillisten viikkojen to klo 18.30
Keväällä 28.5. Syksyllä 17.9. alkaen

Katso lisää nettisivuilta: 
keski-suomi.sekl.fi

Tyttöjen Donkki-illat 3.-8. luokkalaisille

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
perjantai-iltoina klo 18-20.30
8.5. ja 22.5.
Illoissa kuullaan opetusta Raamatusta,  

 lauletaan, leikitään, syödään ja  
 askarrellaan ja tehdään tyttöjen   
 juttuja.

Lähetyskodilta Puh. (014) 620801 tai Kes-
kisuomalainen- ja Uusi Tie-lehdistä tai 
keski-suomi.sekl.fi

LiSätiEtoja toiMinnaSta

Vaajakosken naistenpiiri 

Lintulenkintie 3
joka toinen maanantai klo 18 - 20
Keväällä 18.5.
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yhteystietoja

Lähetystyöntekijät
Japani Lähettisihteerit
Anssi ja Kaarina Savonen Aki-Matti ja Päivi Itkonen Puh. 044 295 1456
Venäjä
Jorma Laine Astrid Laine Puh. 040 773 6851
Hannu ja Liliann Keskinen Sirpa Kuikka Puh. 050 454 5422
Lähetti Lähi-Idässä, piirin lähetyssihteeri  Leo Wacklin Puh. 050 5995632

Jari Jurvakainen, puheenjohtaja
Puh. 040 715 9749, 
jari.jurvakainen@kolumbus.fi
Jaakko Koivunen, varapj.
Janne Jokinen
Olavi Haapiainen
Leo Wacklin
Lasse Nikkinen
Tomi Pirttimäki
Mauri Tervonen
Tuomo Mäenpää

Piirihallitus 2015

Juho Hintikka, Piirijohtaja
Puh. 044 557 9447
juho.hintikka@sekl.fi

Leena Eerola, Juniorityö
Puh. 050 372 4828,  
leena.eerola@sekl.fi

Marianne Mäkeläinen,  
Maahanmuuttajat
Puh. 044 554 5768
marianne.makelainen@gmail.com

Marjut Väyrynen,  
Toimistosihteeri, 
Puh. (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi

työntekijätLähetyskoti

Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys keski-suomi.sekl.fi

Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä
Aukioloajat: ti ja to klo 10–14.
Toimisto on kiinni heinäkuun ajan.

Puh. (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi
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Lähetyskodilla joka torstai
klo 11.30–14.00

10.9. alkaen

torstaikahvila
tule kuin 

kotiisi!

Sanaa, kahvia, 
juttuseuraa...

tilaus- ja osoitteenmuutos

Keski-Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetys
Kauppakatu 13
40100 jyväSKyLä

Posti-
maksu

Etunimi  Sukunimi

Entinen osoite

Katuosoite:

Postinumero: Postitoimipaikka

nykyinen osoite

Katuosoite:

Postinumero: Postitoimipaikka

Puh.

Sähköposti:

Seurakunta:

o
So

it
tE

En
M

u
u

to
S

haluan liittyä 
Kansanlähetykseen
 jäseneksi (hyväksymismenettely)
        ankkuri-lehti
 En halua enää ankkuri-lehteä
 haluan  saada ankkurin postitse kotiini  
 haluan  saada ankkurin sähköpostitse 
        tukirengas
 En halua enää tukirenkaan kirjettä

 (kirjoita tukirenkaan nimi tähän)

haluan liittyä 
tukirenkaaseen
 juho hintikka
        Leena Eerola
        Marianne Mäkeläinen
        juutalaistyö
        Keskiset
        jorma Laine
        Savoset
  


