


Yhden viikon aikana huhtikuun lopulla 2012 osalla
kansanlähetysliikkeen työntekijöistä ja keskeisistä
vastuunkantajista oli mahdollisuus osallistua Kan
sanlähetysopiston järjestämään Teologia elämään
kurssille, jonka aiheena tänä vuonna oli ”Laki ja
evankeliumi”. Tämä sanaparihan on kuin Raama
tun punainen lanka, kun katsomme Raamattuun
yksittäisen, syntisen ja apua tarvitsevan ihmisen
näkökulmasta.
Olisi todellakin suureksi hyödyksi tarkastella erik
seen Vanhaa Testamenttia, Jeesuksen toimintaa,
Apostoli Paavalin opetuksia, luterilaisia tunnustus
kirjoja, lähetysteologiaa ja käytäntöä sekä herätys
liikkeitämme aina vaan uudestaan tästä lain ja
evankeliumin peruslähtökohdasta. Hätkähdyttävä
kuva ajastamme paljastuu lyhyestä otannasta, jon
ka mukaan esim. Yle radion aamuhartauksista
puuttuu lähes tyystin tämä raamatullinen peruse
rittely. Puute ja vääristymä koskee nimenomaan
lain julistusta. Ei siksi ole ihme, jos suomalaiset
ovat aivan hukassa pelastuksen perusteista. Vali
tettavasti hyvin harvoilla meistä on mahdollisuus

osallistua Ryttylässä järjestetyn Laki ja evankeliu
mi–kurssin tapaisiin syventäviin koulutustapahtu
miin. Kirjallisuutta tältä alalta löytyy kuitenkin
runsaasti, ja näillä samoilla hakusanoilla tehty ha
ku internetissä tuotti ainakin tätä kirjoittaessani
huhtikuun puolivälissä ensimmäisten osumien
joukkoon todella hyvää ja suositeltavaa aineistoa.
Mutta samalla kun arvostelemme muita, on mei
dän syytä tutkia itseämmekin – ja ennen kaikkea
opetustamme ja julistustamme – ja kysyttävä sitä,
löytääkö kuulijamme oikeasti synneistä vapautta
van ja pelastavan Jumalan julistuksestamme. Jee
sus jos kukaan oli kaikkein ankarin lain julistaja ja
tuomitsija syntiä puolustavia ja katumattomia koh
taan. Mutta samalla hän oli täynnä sääliä ja ar
mahtavaisuutta. Äärettömän rakkautensa tähden
hän ei voinut olla julistamatta lakia. Ja syntinsä
tunnustavalle ja katuvalle hän osoitti vertaansa
vailla olevaa rakkautta. Hän oli ja Hän on todelli
nen Parantaja, Lääkäri, joka tietää, mitä tekee. En
sin on tehtävä oikea diagnoosi, sitten suoritettava



oikeat hoitotoimenpiteet – kivuliaatkin – ja sitten
voi paraneminen alkaa.
Onko leipää?
Niin Leipäsunnuntaissa kuin kaikissa muissakin ti
laisuuksissamme on edellisen pohjalta aina vaan
uudestaan syytä tehdä tämä tärkeä kysymys: Onko
niissä todellisesti tarjolla tätä ihmisen syvimmäl
tään tarvitsemaa Elämän Leipää, lain ja evankeliu
min parantavaa ja eheyttävää sanomaa, syntien
anteeksisaamisen julistusta ja sen omistamista. Tä
män ohella voisimme konkretisoida leivän saata
vuutta esimerkilläkin: kokisikohan joku tai jotkut
ystäväjoukostamme omaksi palvelutehtäväkseen
tavalla tai toisella valmistaa tai muutoin toimittaa
kahvihetkiimme aivan konkreettista ”rukihista lei
pää”. Se voisi tehdä hyvää keksin vaihtoehtona?
Perintö kantaa
Tässä kesän kynnyksellä meillä on vielä monia
hengellisen leivän jakopaikkoja ennen Pieksämäen

Kansanlähetyspäiviä, jonne meidän kannattaa Kes
kiSuomestakin runsaslukuisina mennä ravintoa
saamaan ja samalla myös oppimaan vastaisuuden
varalle.
Yksi antoisa hengellisen ravinnon jakopaikka voisi
olla ”Perintö kantaa” kurssimme Jyväskylässä 18.
20.5. Siinähän tutustumme hengellisiin isiimme ja
äiteihimme viime vuosikymmeniltä aina alkukir
kon aikoihin. On hyvä peilata hengellistä perin
töämme hieman laajemmassa joukossa. Ja
herätysliikkeiden keskinäinen yhteistyö voi rikas
tuttaa hengellistä elämäämme arvaamattomalla ta
valla. Sitä rukoilemme tälle tapahtumalle sekä
vielä paljon laajapohjaisemmalle tapahtumallem
me lokakuun puolivälissä. Tiedot näistä tapahtu
mista löytyvät tämän lehden erillisistä
mainoksista.



Kun menen haastattelemaan Saara Hämäläistä,
hän kysyy heti, saako puuhata samalla jotakin.
Käsillä tekemisen tarve on ilmeinen, sen huomaa
viimeistään 23vuotiaan Saaran kodista, jossa joka
puolella on itse tehtyjä käsitöitä. Tällä kertaa Saara
ompelee tyynyä. Tekstiiliartesaaniksi ja ylioppi
laaksi valmistunut Saara tuli Jyväskylään kolme
vuotta sitten kätilöopintojen perässä. Kätilöko
kelas on aina yhtä vaikuttunut syntymän ihmeestä.
Saara kasvoi Kiteellä ItäSuomessa. ”Lapsia oli
kuusi. Nuorempiani olen hoitanut niin kauan kuin
muistan.” Koti oli uskovainen, ja se näkyi arjessa.
Äiti piti pyhäkoulua ja perheen arvomaailma nousi
Raamatusta. Nuoruuden kynnyksellä vakituinen
seurakuntayhteys jäi puuttumaan, koska pienessä
kunnassa hengellinen tarjonta nuorille oli suppea.
Saara kävi Kansan Raamattuseuran rippikoulun
Oronmyllyllä ja aisti, että rippikoulukavereilla on
enemmän jotain, mitä hänkin kaipasi.
Uppoutumista Raamattuun
Isompaan kaupunkiin Saara päätyi peruskoulun
jälkeen, kun aloitti ammattiopinnot Joensuussa.
Kynnys lähteä vieraaseen seurakuntaan oli
kuitenkin suuri. Varsinaisen uskonratkaisun Saara
kertoo tehneensä 17vuotiaana. ”Johdatus vei

kesäksi työharjoitteluun pieneen Värtsilän kylään
Venäjän rajan tuntumaan. Ikäistäni seuraa ei
ollut tarjolla, joten ensimmäisen kerran aikaa
riitti hiljentymiseen ja Sanan lukemiseen.”
Samana kesänä kahden uskovan kaverin kanssa
Helsingin lomalla käytiin kiihkeitäkin keskus
teluita uskosta ja Saara päätti ettei elämä voi
jatkua samanlaisena. Sielu janosi Jeesusta ja
seurakuntayhteyttä. Syksyllä Saara rohkaistui
lähtemään Joensuussa Kansanlähetyksen Kolme
kohtaamista iltoihin, joissa aukeni uskovien
yhteys.
Lukiosta ja ammattikoulusta valmistumisen jäl
keen uudet kaverit suostuttelivat Saaran läh
temään Ryttylän Kansanlähetysopistoon. Paikka
Jyväskylän ammattikorkeakouluun oli tiedossa,
mutta Saara halusi pitää välivuoden ja opiskella
Raamattua. ”Lukuvuosi 20082009 on ollut
elämäni parhaimpia. On mieletöntä, että raa
mattulinjalla voi käyttää kokonaisen vuoden
täysipäiväiseen Raamatun opiskeluun.” Raama
tun tuntemus syveni huimasti, mutta myös so
siaalisesti vuosi oli antoisa. ”Yksi ihana vuosi
Ryttylää kuitenkin riitti minulle. Yhteisö on niin
tiivis, kuin kupla, että vuoden jälkeen paluu
ulkomaailmaan teki hyvää.”



Armossa kyllin
Nyt Saara asuu Jyväskylässä kolmatta vuotta.
Aluksi tuntemattomasta kaupungista Saara on
saanut ystäviä, mutta omaa paikkaansa hän vielä
pohtii. Saara on reissannut paljon, joten hän ei koe
juurtuneensa mihinkään. Ennakkoluuloton nuori
nainen on ollut muun muassa töissä Ruotsissa ja
vaihdossa Bulgariassa, molemmat opettavaisia
kokemuksia. Tulevan kesän matkalainen viettää
Jyväskylässä. ”Jospa sitä pikkuhiljaa asettuisi
aloilleen. Kuulostelisi omaa seurakuntaansa ja
palvelupaikkaansa.” Lapsirakkaana käytännön
ihmisenä Saara on viihtynyt esimerkiksi Leipä
sunnuntain lastenhoidossa. Myös keittiövastuussa
hän on ollut aiemmin Joensuun aikoina.
Ystävällinen ja iloinen nuori nainen menee
totiseksi kun kysyn, mitä tulevaisuus tuo tulles
saan. ”En tiedä. Ohjelman mukaan valmistuisin
puolentoista vuoden päästä mutta kaikki muu
onkin auki.” Saaran periaate on kuunnella
johdatusta tässäkin asiassa. ”Unelmani on olla
herkkä Herran puheelle. Ottaa vastaan mitä Hän
antaa, hyväksyä oma paikkani palvella ja olla
sillä paikalla onnellinen.”



”Kuka mie oon? Mihin Jumala halluu minnuu
käyttää? Mihin mie riitän?” hän kyselee karja
laisella murteellaan. Omaa riittävyyttään tai
riitämättömyyttään paljon pohtinut Saara on
löytänyt Korinttilaiskirjeestä puhuttelevan kohdan,
jossa Jumala toteaa Paavalille: Minun armossani
on sinulle kyllin. Saara päättelee hopeanvärisen
tyynynpäällisen ommelta ja katsoo totisena ulos.
Saman Korinttilaiskirjeen kohdan hän omistaa
myös itselleen. Kun tulevaisuudentietoa ei ole edes
seuraavasta viikosta, niin armo riittää. ”Siinä on
minulle kyllin.”

Ruskaa ja Raamattua III
Bussimatka yhdessä Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen kanssa Inarin ja 
Saariselän maisemiin 9.-16.9., majoitus Näverniemen lomakylässä, koko-
naishinta alle 500 €, matkanjohtajina Eero Ahonen Uudeltamaalta ja Reino 
Saarelma Keski-Suomesta. Ilmoittautuminen Reino Saarelmalle 15.6. men-
nessä, reino.saarelma@gmail.com , p. 050-5651386

Uuden Tien lukijamatka Israelin kevääseen 
yhdessä piirimme kanssa 17.-24.3.2013, Galilea ja Jerusalem, historia ja nyky-
päivä, juutalaisuus ja kristinusko. Matkanjohtajina juutalaisuuden asiantuntija, 
sielunhoitoterapeutti Anja Kolehmainen ja piirijohtaja Reino Saarelma. Matkan 
perushinta 1399 € ja retkipaketti noin 300 €. Matkalle ilmoittautuminen Reino 
Saarelmalle mieluiten toukokuun 2012 aikana.

Molemmat matkat toteutetaan Kansanlähetysopiston lyhytkursseina.

RYHMÄ-
MATKAT



Lehtemme edellisessä numerossa kerroimme
myönteisestä talouskehityksestä vuosien 2010 ja
2011 välillä. Vapaaehtoinen lähetyskannatus näytti
sen mukaan nousseen merkittävästi edellisvuodes
ta. Vuoden 2011 lopullista tilinpäätöstä tehdessä il
meni kuitenkin se, että osa suoraan Suomen Ev.lut.
Kansanlähetyksen lähetystyön tukemiseen tarkoi
tetuista ja jo SEKL:iin aikanaan lähetetyistä seura
kuntien talousarviovaroista oli kirjaantunut
virheellisesti tuloina piirillemme. Virhe on nyt kor
jattu vuosikokouksen hyväksymässä tilinpäätök
sessä.
Edellisen talousraportin vertailupylväät lähetys
työn kannatuksen kasvussa olivat siis noin 20 000

euroa liian suuret. Kun kotimaantyöntekijöiden
kannatuksen kasvussa oli vain pientä nousua, jäi
tulojen kokonaiskasvu edellisvuoteen verrattuna
noin 10 prosenttiin, mikä sekin on jo kiitoksen ai
he.
Mutta johtuneeko juuri tuosta edellisestä hieman
liian optimistisesta raportista se, että tämän vuo
den tulokehitys näyttää jäävän jälkeen ennakoi
dusta. Tällä hetkellä elämme tilanteessa, jossa
emme vielä tiedä, miten suoriudumme kasvaneen
työmme kaikista kuluista, joista valtaosan muo
dostavat työntekijöidemme palkat. Käännymme
Jumalamme ja ystäväjoukon puoleen.

Kiitos lahjastasi
KOHDE VIITE
Reino Saarelma .....................................8798
Marianne Mäkeläinen ..........................8730
Piirin työ .............................................. 8808
Juniori- ja nuorisotyö ...........................8785
Opiskelija- ja nuorten aikuisten työ .....8772
Radio- ja lehtityö ..................................8879
Juutalaistyö ..........................................8811
Keskiset ................................................ 8824
Kivirannat .............................................8921
Savoset ............................................... 23854
Jorma Laine ......................................... 8688

Kun lahjoitat Keski-Suomen Evankelislute-
rilaisen Kansanlähetyksen työlle, käytäthän 
jotain oikealla näkyvistä viitenumeroista. 
Sen avulla lahjasi kohdentuu lähetystyön-
tekijöillemme ja lähetysalueidemme tai ko-
timaan työntekijöiden tai eri työmuotojen 
työhön.

Nordean tilinumero:
IBAN: FI19 1581 3000 0342 30
BIC: NDEAFIHH



Sanan Keidas
20.5. ”Kysymysten Keidas”, vastauksia ennalta tehtyihin kysymyksiin 
 uskosta ja elämästä, Petri Harju ja Reino Saarelma, musiikki Maria Typpö
 18.5. alkavan Perintö kantaa -kurssin päätöstilaisuus, kurssin koko ohj. sivulla 17. 
Syksyn ensimmäinen kerta 
9.9. ”Todistajien ketju”, Leena Tossavainen, Seija Sorvali ym.

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13, JKL
joka toinen sunnuntai klo 18.00

Leipäsunnuntain ja pikkuLeivän kauden päätös

HELATORSTAIN RETKIPÄIVÄ
17.5.2012 KOIVuNIEmESSÄ
KLO 11.00 HARTAuS KAPPELISSA, 
jonka jälkeen ulkoilua, rastipolku, leikkejä ja 
yhteiset NyyTTÄRIT NuOTIOLLA.

koivuniemen 
leirikeskus

koivuniementie 30 
(vaajakoski).

TERVETuLOA!

Varaa syksyn kalenteriisi 13.-14.10.2012 tilaa 

”VOISINKO USKOA?” –tapahtumalle 
Halssilan kirkossa

Yhdessä Huhtasuon alueseurakunnan ja monien muiden kristillisten järjestöjen 
kanssa toteutettavat kyselijän päivät, joissa puhujina mm. Eero Junkkaala, 
Osmo Väätäinen, Lasse Nikkarikoski, Soili Haverinen, Erkki Puhalainen ym.

POINTTI
NUORTENILLAT

 klo 19-21.30
lauantaisin

 Lähetyskodilla,  
Kauppakatu 13.  

12.5., 18.5.*, 26.5.
* Can’t U C the Crucifix -tapahtuma, Äänekoski

Syksyn toiminta alkaa la 25.8.
Lisätiedot: jarkko.lemetyinen@gmail.com

Perjantaina 11.5.
KLO 19.00, LÄHetYSKODiLLaKOLME 

KOHTAAMISTA
Kolme Kohtaamista iltojen väliviikoilla   
kokoonnumme kodeissa soluryhmissä.
Lisätiedot: marjut.haapasaari@gmail.com
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LISÄTIETOJA KANSANLÄHETYSPÄIVISTÄ
 www.kansanlahetyspaivat.fi

6.–8.7.2012

Kansanlähetyspäivät
Pieksämäki

RAAMATUN
VALOSSA

HYVÄ ALKU PÄIVILLE:
”Raamatun rukouksia”
RUKOUSKONFERENSSI
              5.–6.7.2012

SYKSYn enSiM-
MÄinen iLta 7.9. 



Meillä jokaisella on suuri tarve hallita omaa elä
määmme. Me täytämme kalenteria ja suunnitte
lemme tulevaa, pyrimme hallitsemaan ja ohjaa
maan itse omaa elämäämme. Siksi toisen ohjauk
seen tai toisen tahtoon suostuminen voi olla vaike
aa. Mutta mitä voisi olla rukouksella, tapahtukoon
Isä Jumala sinun tahtosi myös minun elämässä
niin kuin se tapahtuu taivaassa? Isä Meidän ru
kouksen kolmas rukous Tapahtukoon sinun tahtosi
on aika paljon sanottu. Jumala toteuttaa tahtonsa
kyllä täällä maailmassa ilman pyyntöjämmekin.
Tässä rukouksessa me tahdomme jäädä kaikkival
tiaan Jumalan tahdon alle. Eli pyydämme, että Ju
mala saisi toteuttaa omat suunnitelmansa
meidänkin elämässämme. Mitä Jumalan tahdon
toteutuminen sitten voisi tarkoittaa?
Taivaallinen Isä on antanut meille elämän lahjaksi.
Siksi yksikään tänne maailmaan syntynyt ihminen
ei ole vahinko tai lipsahdus, vaan Luoja on Hänelle
antanut elämän lahjaksi. Jokaisella ihmiselämällä
on oma tarkoituksensa. Taivaallinen Isä on Luoja
ja elämän ylläpitäjä. Siksi Hänen hyvä tahtonsa on
suojella kaikkea elämää. Suojellakseen luomaansa,
antoi Hän meille 5. käskyn älä tapa. Psalmin kir
joittaja on upeasti kuvannut tämän psalmissa 139:

”Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini
kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme,
suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat
sinun tekosi, minä tiedän sen."
Pelastaakseen meidät luotunsa, Isä Jumala antoi
meille pelastajan Jeesuksen Kristuksen. Hänen
tahtonsa toteutui siinä, kun Jeesus riippui ristillä
meidän syntiemme tähden. Jeesuksen ristinkuole
ma toi meille sovinnon Isän Jumalan kanssa. Jee
suksen ristissä näkyy Isän Jumalan rakkaus sinua
kohtaan. Heprealaiskirje sanoo saman asian, Hepr.
2:9: "Armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jee
suksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen
puolesta."
Ps. 37:5: ” Anna tiesi Herran haltuun, turvaa hä
neen. Hän pitää sinusta huolen!” Raamattu opet
taa meitä näkemään, mitkä asiat rikkovat
elämäämme. Näin Isä Jumala, Luojamme ja elä
män antaja haluaa suojella meitä vääriltä asioilta.
Taivaan Isä ei halua rajoittaa tai kahlita elämääm
me kymmenellä käskyllä, vaan suojella sinua
asioilta, jotka voivat rikkoa sinun elämääsi. Monta
kohan riitaa olisi jäänyt kokematta, jos olisit pitä
nyt kiinni käskystä älä sano väärää todistusta



Kuningas Daavid ymmärsi tämä kirjoittaessaan
psalmin 23. ”Vaikka minä kulkisin pimeässä laak
sossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet mi
nun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.” Vaikka elämän vai
keudet, elatuksen huolet, sairaudet ja vastoinkäy
miset voivat viedä meidät pimeisiin laaksoihin,
yksinäisille poluille ja kuoleman varjojen maahan,
sielläkin hyvä paimenemme Jeesus Kristus kulkee
meidän kanssamme. Olennaista ei ole se, missä si
nä vaellat, vaan se, kuka on sinun kanssasi. Kun
Herra on sinun kanssasi, ei sinun tarvitse pelätä
mitään. ”Herra on sinun paimenesi, ei sinulta mi
tään puutu.” Vaikeuksien keskellä voit olla rauhal
lisella mielellä, sillä Jeesus on ottanut sinusta
vastuun, eikä Hän sinua koskaan hylkää. Muista
että pimeäkin laakso päättyy joskus. Vaikka inhi
millistä hätää ja pelkoa Hän ei aina ota pois, niin
tietoisuus siitä, että Jeesus on sinun kanssasi, an
taa rohkeuden pimeyteen. Joskus pimeät laaksot
on vain kuljettava läpi. Silloin kun me rukoilem
me, että tapahtukoon sinun tahtosi, jätämme it
semme ja asiamme Isän Jumalan käsiin ja
tiedämme, että meidän Herramme ja Vapahtajam
me sanoo elämässämme viimeisen sanan.

lähimmäisestäsi. Montakohan perhettä olisi jäänyt
särkymättä, jos me suomalaiset olisimme kunnioit
taneet omaa puolisoamme ja pitäneet kiinni käs
kystä, älä tee huorin. Synti kiehtoo ihmistä
tarjoamalla nautintoa. Mutta se ei koskaan näytä
sen seurauksia. Kun me rukoilemme, että tapahtu
koon sinun tahtosi, me ymmärrämme, että taivaal
lisen Isän tahto on hyvä meitä kohtaan. Jeesuksen
seuraaminen on suostumista Raamatun sanan alle
ja ojentautumista sen sanan mukaan.
Joskus me emme todellakaan ymmärrä Jumalan
tahtoa. Joskus elämä potkii tosi rajusti päähän.
Tällaisessa tilanteessa saamme rukoilla Jumalaa,
ja pyytää, että Hänen tahtonsa voisi tapahtua,
vaikka emme sitä heti ymmärtäisikään. Oman kär
simyksensä keskellä Jeesus rukoili, että tapahtu
koon Isä sinun tahtosi. Kun Jeesus oli siellä
Getsemanessa rukoilemassa, Jumalan enkeli vah
visti häntä toteuttamaan Jumalan tahdon. Samoin
Jumala ei hylkää meitä kovien koettelemusten alle
vaan antaa myös voimia ja rohkaisua kestää myrs
kyn keskellä. Juuri sen takia Jeesus sanoi, että Mi
nä olen teidän kanssanne joka päivä maailman
loppuun asti.



Sitähän se on tämä lähetystyö, kärsivällisyyskou
lua. ”Jo nyt, ei vielä” –periaate pätee Jumalan Val
takunnassa, siis myös lähetystyössä. Jopa muu
taman kuukauden jakso eli siirtyminen kielikou
lusta perehtymisvaiheen kautta unelmien työhön
tuntuu hetkittäin pitkältä. Johan sitä on odotettu
kin, ensin lähetyskutsun kanssa lähetyskurssille
pääsyä, sitten lähetyskurssilla lähettämistä. Lähe
tyskentälle saapumisen jälkeen on odottaen hikoil
tu kielikoulun penkillä, täällä Japanissa se
tarkoittaa kahta vuotta.
Nyt käynnistynyt kärsivällisyyskoulun vaihe on
työn oppiminen. Vaatii kärsivällisyyttä hyväksyä se
tosiasia, että kielitaito yms. toisen kulttuurin paris
sa tehtävään työhön liittyvät taidot ovat vielä vai
heessa. Kaikki ajallaan, jos Herra armossaan aikaa
antaa.

Yleisesti ottaenkin kärsivällisyys on keskeinen teki
jä Japanin lähetystyössä. Sen tietävät Kansanlähe
tyksen ystävät, jotka ovat seuranneet yli 40 vuotta
työtä Japanissa. Oikotietä onneen ei liene HAT
Koben seurakunnassakaan, jossa saamme palvella.
Rohkenemme kuitenkin rukoilla, että kirkkomme
oven saranat saisivat olla kovassa kulutuksessa.
Jumala voi antaa sanan nälän näillekin kymmenil
le tuhansille sieluille, jotka ovat välittömässä lähei
syydessämme tehdessämme kylvötöitä
HATKoben alueella. Jätämme esirukouksiinne
seurakuntamme jumalanpalvelukset ja arkipäivien
toimintapiirit.
Kiitos Sinulle kärsivällisyydestä ja uskollisuudesta!

Tutustumme Japanin 
lähetystyön kysymyksiin pintaa 

syvemmältä Jukka ja Helena 
Kallioisen sekä Antti ja Susanna 
Kivirannan perheiden edustajien 

johdattelemina.

Japani-seminaari
Lähetyskodilla 
torstaina 31.5. 

klo 18.00
Tervetuloa!



Kerroin kiertokirjeessäni 4/2012 matkastani
Siperiaan. Haluan vielä hetken viipyä kanssasi
Siperian matkan teemassa. Kerroin kirjeessäni
siitä, että Karatusaan, EteläSiperiaan ollaan
rakentamassa kirkkoa. Karatusa on noin 15 000
asukkaan maaseututaajama, jossa asuu runsaasti
taustaltaan luterilaisia. Yksi Siperian matkani
kohokohta oli Karatusassa seurakuntalaisten
kanssa pidetty yhteinen kokous, jonka aiheena oli,
miten yksittäinen seurakuntalainen voi osallistua
varojenkerämiseen omalla ideallaan tai anta
mallaan työpanoksella. Esille nousi monia hyviä
ideoita kuten tpaidat, joihin painatettaisiin kirkon
kuva tai teksti.
Kun ilta muuttui kirkkaassa pakkassäässä
pimeäksi ja tähdet loistivat pilvettömällä taivaalla,
lähdimme lähettitoverini Juha Saaren kanssa
viemään erästä seurakuntaveljeä autolla kotiin.
Kun pääsimme miehen kodin portille, mies
innostui kertomaan omasta uskostaan.
Juttutuokiomme jatkui tovin ja hänen
innostuksesta tarttui myös meihin. Hän kertoi
vaimonsa olevan taitava valmistamaan erittäin
maukasta venäläistä perinneruokaa eli borsh
keittoa ja hän kutsui meidät seuraavana päivänä
kotiinsa syömään. Lupasimme tulla seuraavana
päivänä.

Seuraavana päivänä meillä oli kiireinen päivä, kun
menimme Karatusasta noin 30 km:n päässä
sijaitsevaan naapurikylään. Työn touhussa emme
huomanneet ajan kulua ja saavuimme Karatusaan
vasta iltamyöhällä. Kun tulimme kirkkoherra
Vitalin kotiin, hän sanoi yrittäneensä koko päivän
saada meitä kiinni puhelimella ja, että meidän olisi
heti lähdettävä seurakuntalaisen kotiin, sillä
borssikeitto edelleen odotti meitä. Vitali edeltä ja
me Juhan kanssa perässä marsimme takaisin
autolle, ja vaikka kello oli jo kymmenen illalla ja
taas tähtikirkas Siperian yö oli alkanut,
toteutimme lupaamamme kyläilyn.
Kun saavuimme kyläpaikkaan, iso kattila borsh
keitoa poreili liedellä ja isäntä ja emäntä toivottivat
meidät tervetulleiksi. Pöytään oli tuotu yhtä sun
toista maistuvaa herkkua ja herkulliseksi
mainostettu keitto oli todella herkullista.
Juttelimme vielä pitkään iltateetä hörppien
venäläiseen tapaan. Ennen kotiin lähtöämme
rukoilimme veljemme kanssa ja teimme öljyllä
ristin merkin hänen otsaansa ja lausuimme Herran
siunauksen kätten päällepanolla. Vierailu oli hyvin
liikuttava ja jätti pysyvän yhteyden välillemme. Nyt
pyydän sinuakin rukoilemaan, että karatusalaisten
kirkkohanke toteutuisi.



Katse  ei taisteluihin, vaan Jeesukseen. Tämä ta
pahtuman toisen juontajan Jussi Miettisen alkupu
heenvuoron kehotus ohjasi kuulijoita Kirkko
kansan raamattupäivään 10.3. Helsingissä. Ensim
mäisen opetuksen aiheena olikin ”Jeesus”. Koke
nut sananjulistaja Olavi Peltola muistutti
kristittyjä kuulijoita, kenelle kuulumme: olemme
kihlatut Jeesukselle Kristukselle. Joskus kihlaus
vaan ”venyy ja vanuu” ja meille saattaa käydä kuin
Efeson seurakunnalle, joka oli hyljännyt ensim
mäisen rakkauden (Ilm. 2:4). Pää on niin täynnä
sekavia ajatuksia, ettemme huomaa Jeesusta.
Pastori Keijo Rainerma aloitti opetuksensa Raama
tun lopusta, Jumalan valtaistuimesta (Ilm. 20:11).
Heitto ”Entä, jos valtaistuin olisi tyhjä” sai mietti
mään maailmaa ilman järjestystä. Onneksemme
Sana kertoo Jumalasta, joka valtaistuimella istuu.
Tätä tosiasiaa tosin yritetään huojuttaa kysymyk
sin ”Kuka niin on sanonut?”. Emme ole tahdotto
mia viettiemme uhreja, vaan olemme vastuussa
valinnoistamme. Vaikein ongelmamme ei ole paha,
vaan synti. Vain Raamatun ilmoittama Jumala vie
meidät oikeaan suuntaan, muut jumalat vievät tu
hoon.
Yksi pahan ilmenemismuoto on valhe. Opiskelija
työntekijä Topi Knihtilä muistutti nopeasta muu
toksesta ajassamme. Hän puhui ”punakone
vaarasta”: jääkiekossa Neuvostoliiton joukkue oli
niin ylivertainen, että aloimme tyytyä jo Suomen

62 tappioon. Sama vaara meillä on nykyään hen
gellisessä taistelussa. Meidän ei tule tyytyä tap
pioon, koska edustamme voittajaa. Kovenevassa
maailmassa meidän on uudelleen löydettävä Raa
matun Sana. Hengelliseen kasvuun tarvitsemme
vuorovaikutusta, pelkkä tieto ei riitä. Nuorten ai
kuisten hengellisessä elämässä on havaittu lyhyen
kin vuorovaikutuksen tuottavan merkittävän
kasvupyrähdyksen. Toivottavasti opiskelijatyönte
kijän vetoomus hengellisistä vanhemmista tuottaa
tulosta, olihan kirkko täynnä potentiaalisia ihmisiä
tuohon tuiki tärkeään tehtävään. Toinen juontaja
Johanna Sandberg toi vielä esiin solujen eli pien
ryhmien mahdollisuuden.
Tapahtuman todennäköisesti vanhin osanottaja pi
ti palavan rukouksen. Oli sykähdyttää kuulla, kun
Päivö Parviainen rukoili ”me luopiokirkkona” ot
taen vastuuta kansankirkkomme hengellisestä luo
pumuksesta lähes satavuotisille harteilleen.
Paneelikeskustelun aiheena oli ”Liikkeet kirkossa –
kirkko liikkeessä”. Kirkkoneuvos Pekka Huokuna
heitti kysymyksen: tarvitaanko herätysliikkeitä.
Kirkkohistorian professori Jouko Talonen arvioi,
että kirkon jäsenmäärän kannalta herätysliikkei
den kannattajien osuus on niin pieni, ettei sillä ole
merkittävää vaikutusta kirkon talouteen. Tutkija
Hanna Salomäki huomautti väitöstutkimuksensa
tuloksesta, että noin puolet kirkon aktiivijäsenistä
kuuluu herätysliikkeisiin. Agricolayhteisön pastori



Teemu Laajasalo totesikin verraten kirkkoa teatte
riin, että teatteri, jossa ei ole yleisöä, ei ole uskotta
va. Talonen toi esiin myös tutkimuksen, joka
osoitti korkean kirkkoon kuulumisasteen korreloi
van hyvin herätysliikkeiden vahvoihin vaikutusa
lueisiin. Helsinkiläinen Laajasalo oli huolissaan
konservatiivien oikeuksista kirkossa. Hän arvioi,
että nitistys on menossa.
Paneelin juontaja Timo Junkkaala onnistui kysy
myksillään ohjaamaan keskustelua rakentavaksi
myös, kun aiheena olivat kirkon ja herätysliikkei
den väliset suhteet. Talonen kertoi kirkon halusta
muokata herätysliikkeitä. Salomäen mukaan 90 %
suhteista on ihan kunnossa, vaikka media nostaa
kin esille erimielisyyksiä. Laajasalo kyselikin, tuli
siko pitää luonnollisena kirkon ja herätysliikkeiden
välien jännitteisyyttä. Paneelin tutkijajäsenet tote
sivat, että uusi herätys tuo entisestään ”täpinää,
riitoja ja kolinaa”.
Sisäministeri Päivi Räsäsen aiheena oli valta. Lan
gennut ihminen käyttää valtaa väärin, vaikka alun
perin valtasanan juuri on positiivisesti Jumalan
vallassa. Jumala tahtoo järjestyksen. Sisäministeri
muistutti Lutherin opetuksesta, että parempi on,
jos keisari ärsyyntyy kuin Jumala. Uskonnonva
paus merkitsee, että saamme vapaasti harjoittaa
uskoamme. Synninpäästössä kristityillä on annettu
suuri valta. Kertomus entisen prostituoidun elä
mänmuutoksesta vavahdutti useimpia kuulijoita ja

rohkaisi pyytämään esirukousta. Jumala voi vasta
ta paljon ihmeellisemmin kuin koskaan osaamme
arvatakaan.
Pastori Juha Vähäsarja jatkoi samasta valtaai
heesta kertomalla, että maailmassa on ruhtinaan
sa, mutta on kaikkivaltias Jumala. On olemassa
kaiken synnin poispolttava pyhyys. Jumala ei osoi
ta kaikkivaltiuttaan ihmisten tavalla. Vaikka kirkon
opin perustaa ei oteta huomioon laajasti, voimme
toimia omassa ympäristössämme. Uskolliselle ovi
avataan.
Viimeinen aihe oli voittaja. Lähetysjohtaja Mika
Tuovinen rohkaisi jokaista kiusattua, että kiusauk
set merkitsevät Perkeleellä olevan jotain halutta
vaa sinussa. Toisaalta hän kyseli, onko meidän
lähellä helppo uskoa Kristukseen. Toimittaja Da
nielle Miettinen valaisi ihmisen osaa kuvalla erään
kirkon kattomaalauksesta, jossa on käärme. Kris
tittyinäkin olemme täällä ajassa käärmeen katseen
alla, mutta taivaassa kukaan ei voi enää syyttää
meitä. Jumala asettaa rajat myös kiusaajalle. Kris
tus on käärmeen voittaja. Olemme voittajan puo
lella.
Seuraavan kerran kirkkokansan raamattupäivään
kokoonnutaan Lahdessa 9.3.2013. Sitä ennen
saamme kokoontua kristillisille kesäjuhlille, esi
merkiksi Kansanlähetyspäiville Pieksämäelle 68.
heinäkuuta.
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JÄ Raamatun valossa
Varttuneemman väen leiri 
Vesalan leirikeskuksessa 
24.-26.8.2012

Järjestäjät: Tikkakosken alueseurakunnan diakoniatyö, Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Kansanlähetysopisto

13.5.

16.9.

Ristin tie
Mika Tuovinen | Matt. 26:1-46
Musiikki Esa Jaakkola

Syksyn ensimäinen Leipäsunnuntai 
”TapahTukoon SInun TahToSI”
Antti Kiviranta, ehtoollinen

Järjestäjät: Keski-suomen ev.lut. Kansanlähetys, 
Huhtasuon alueseurakunta , Agricola-opintokeskustervetuloa mukaan!

LeiPÄsUnnUntAi
halssilan kirkossa klo 16.00
Kärpänkuja 5, Jyväskylä

Voit katsoa tai lukea aiemmat 
opetukset osoitteesta:

www.leipasunnuntai.fi

MIkSI ET anTaISI 
JuMaLan 

LöyTÄÄ SInua?

Leipäsunnuntaissa on 
raamattuopetusta, 

rukousta, musiikkia ja 
yhdessäoloa.

 
Lapsille oma opetus.

Mukana Pekka Jokiranta, Reino Saarelma, Marja-Liisa 
Jaakonaho, Leo Louhivaara, Leena Lyytinen ja monia 
muita. Käsittelyssä hengellinen perintömme ja elä-
mänkaaremme herätyksen ajoista tähän päivään. 

Leirin kokonaishinta 70 euroa. 
Rajattu osallistujamäärä, ilmoittautuminen 
14.6. mennessä Lähetyskotiin.

Perhepyhäkoulu Pikkuleipä
Aarresaaren päiväkodissa 
joka toinen sunnuntai klo 11.00
SykSyn enSimmäinen kerta 23.9.

Tervetuloa! Osoite: Päiväkoti Aarresaari, Toritie 22, 40520 Jyväskylä
Kysy lisää: Puh. 044 077 7205 tai jarkko.lemetyinen@gmail.com
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pERJanTaIna 18.5. | KANSANLÄHETyKSEN LÄHETySKOdILLA, KAUPPAKATU 13

17.30 Kurssin aloitus, tavoitteet ja tutustuminen toisiimme, Reino Saarelma, musiikki Shir Chadash 
18.15  Urho Muroman aika ja perintö, Pekka Jokiranta 
 Henkilökohtaisia kokemuksia, musiikki Shir Chadash

LauanTaIna 19.5. | LUTHERIN KIRKOLLA, KANSAKOULUKATU 5

10.00  Muroman hengelliset perilliset, Pekka Jokiranta  
11.45  Ruokatauko
13.00  Varhaiskirkon kasteopetus, Antti Laato   
13.45  Varhaiskirkon seurakuntanäkemys, Anni Maria Laato  
14.30  Kahvi
15.00 Nikean uskontunnustus ja Vanha testamentti, Antti Laato  
16.00 Varhaiskirkon naisvaikuttajat, Anni Maria Laato

SunnunTaIna 20.5. | LUTHERIN KIRKOLLA, KANSAKOULUKATU 5

12.00 Messu, ”Yhteyden perusta”, saarna Reino Saarelma, lit. Petri Harju   
13.30 Kirkkokahvi
14.00 Perintö kantaa – kevätjuhla:
 - Paavali – Augustinus - Luther, Petri Harju 
 - Fredrik Gabriel Hedberg, Petri Harju 
 - Musiikki Hamona-kuoro  

SunnunTaIna 20.5. | KANSANLÄHETyKSEN LÄHETySKOdILLA, KAUPPAKATU 13

18.00 Kysymysten Keidas, vastauksia ennalta tehtyihin kysymyksiin 
 uskosta ja elämästä, Petri Harju ja Reino Saarelma, musiikki Maria Typpö

Kurssivastaava: Reino Saarelma
Järjestäjät: Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Jyväskylän paikallisosasto, 
Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Kansanlähetysopisto

Kurssi on maksuton, mutta 
kurssin aikana kerätään uh-
rilahjat Evankeliumiyhdis-

tyksen ja Kansanlähetyksen 
lähetystyön hyväksi.

”Perintö kantaa”
LyhyTkuRSSI hEngELLISISTÄ ISISTÄ Ja ÄIdEISTÄ 
JyvÄSkyLÄSSÄ 18.-20.5.2012
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yleiset tilaisuudet
Raamattupiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen ma klo 18
21.5., syksyn ensimmäinen kerta 27.8. 

Aamurukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
perjantaisin klo 8-9
13.1.–29.6., syksyn ensimmäinen kerta 3.8.

Japanin työn rukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
torstai 24.5. klo 17.00

Naisten tilaisuudet
Naisten raamattupiiri Vaajakoski

Lintulenkintie 3
parittomien viikkojen ma klo 18
21.5., syksyn ensimmäinen kerta 13.8.

Naisten raamattupiiri 

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen ti klo 12–13.30
22.5., syksyn ensimmäinen kerta 28.8.

Juniorit
3-6 Ilta         Ilta 3.–6. -luokkalaisille

Myrskylyhdyn päiväkodissa, 
Antinmutka 18, Kinkomaa
Parillisten viikkojen pe klo 18–20.30
Syksyn ensimmäinen kerta 14.9.
Inkeri Lemetyinen 050 309 72 12

Varkkari-ilta

Tertunmetsä 8, 40270 Palokka
Parittomien viikkojen pe klo 18–20.30
25.5., syksyn ensimmäinen kerta 24.8.
Juha Tentke 0400 648 342

Äiti-lapsi raamis, klo 10-12

24.5. lisätiedot: Jenni Seppänen, 040 723 175
7.6. nyyttärit, Jenni Seppäsellä, 
Erätie 21, 40950 Muurame, 040 723 175
Jatkuu syksyllä 13.8. 
lisätiedot: Jenni Seppänen, 040 723 175

Miesten tilaisuudet
Miestenpiiri Kuokkala

Kariniementie 12
Seuraavan kerran syksyllä, seuraa ilmoittelua.

Miestenpiiri Vaajakoski

Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11
parittomien viikkojen to klo 18.30
24.5., syksyn ensimmäinen kerta 30.8.

Isä-poika -sähly

Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6
parittomien viikkojen la klo 10.00
12.5., 26.5.

LISÄTIEToJa ToIMInnaSTa> Lähetyskodilta Puh. (014) 620801 tai Keskisuomalainen- ja Uusi Tie-lehdistä tai ksuomi.sekl.fi18



Lähetystyöntekijät

yHTEySTIETOJA

Japani Lähettisihteerit
Antti ja Susanna Kiviranta (Suomessa) Marjut Haapasaari Puh. 044 536 4708
Anssi ja Kaarina Savonen Jussi ja Heini Tarvainen Puh. 050 300 3615
Viro
Hannu ja Liliann Keskinen Sirpa Kuikka Puh. 050 454 5422
Venäjä
Jorma Laine Astrid Laine Puh. 040 773 6851
Lähetti Lähi-Idässä Leo Wacklin Puh. 050 599 5632

Mikko Haapasaari, puheenjohtaja
Puh. 040 750 5598, mimaha77@gmail.com
Jari Jurvakainen, varapj.
Mikko Jarva
Matti Kananen
Jaakko Koivunen
Jousia Lappi
Lasse Nikkinen
Pekka Pirkkalainen
Mauri Tervonen

Piirihallitus 2012

Reino Saarelma
Piirijohtaja
Puh. 050 565 1386
reino.saarelma@gmail.com

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

Marjut Haapasaari
Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Puh. 044 557 9447
marjut.haapasaari@gmail.com

TyöntekijätLähetyskoti

Puh. 044 077 7205
jarkko.lemetyinen@gmail.com

Juniori- ja nuorisotyö

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

Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä
Aukioloajat: ti ja to klo 10–14. 
Lähetyskoti on suljettu 14.6.-31.7.
Puh. (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi
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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
 Haluan tilata ilmaisen Ankkuri-lehden
 En halua enää Ankkuri-lehteä
tukirengas
 En halua enää tukirenkaan kirjettä

(kirjoita tukirenkaan nimi tähän)

Haluan liittyä 
tukirenkaaseen
 Reino Saarelma
 Marianne Mäkeläinen
 Opiskelija- ja 
 nuorten aikuisten työ   
 Juniorityö
 Juutalaistyö
 Keskiset
 Kivirannat
 Jorma Laine
 Savoset

 P
ai

no
pa

ik
ka

: S
uo

m
en

 U
us

io
ku

or
i O

y

Ei helatorstaina 17.5, kevään viimeinen kerta 7.6.

Lähetyskodilla joka torstai
klo 11.30–15.00.

Torstaikahvila
Tule kuin 

kotiisi!

Sanaa, kahvia, 

juttuseuraa...




