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haoppien olemuksessa: harhaisen uskon vuoksi ihminen 
rikkoo ensimmäisen käskyn ja sen myötä kaikki muutkin? 
Mutta edelleen voidaan kysyä: kuinka harhassa yhteisön 
tulee olla, jotta se menettää osallisuutensa Kristuksen ruu-
miista?

 Kirkkohistoriasta tunnetaan aikakausia, jolloin 
valtavat määrät piispoja ovat kieltäneet Kristuksen. Kun 
300–400-luvulla käytiin teologista ja poliittista keskuste-
lua kirkon uskon perusluonteesta, lukuisat piispat hylkä-
sivät apostolisen opetuksen, jonka mukaan Kristus on tosi 
Jumala, samaa olemusta Isän kanssa. Kuitenkaan tämä 
ei johtanut kirkon jakaantumiseen. Vaikka vanhan ajan 
kirkkokiistoissa syntyikin pieniä tosiuskovien kirkkoja, ne 
kuihtuivat ajan saatossa pois. Jäljelle jäi katolinen kirkko, 
joka muodollisesti jakaantui vasta sydänkeskiajalla 1054. 

Jeesus rohkaisee meitä uskomaan Häneen. Pimeyden 
vallat eivät voi voittaa kirkkoa, jonka Hän perusti Pietari 
Kallion varaan. Vaikka Pietari onkin nukkunut autuaana 
pois eikä hänen virkansa mystisesti periydy Rooman piis-
palta toiselle, niin Pyhä Henki on todellisesti kirkossa. Ku-
ten Augsburgin tunnustus lausuu: ”seurakuntamme opet-
tavat, että yksi, pyhä kirkko on pysyvä ikuisesti. Kirkko on 
pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja 
sakramentit oikein toimitetaan.”

Piirijohtaja Zacharias Onditi
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ankkuri

Seurakunta on Jumalan huone, totuuden pylväs ja pe-
rustus, Kristuksen ruumis ja morsian, yksi, pyhä, yh-
teinen ja apostolinen kirkko, kuninkaallinen papisto ja 
paljon muuta. Näin totesimme tammikuun 10. päivänä 
järjestetyssä Vesalan retriitissä. Aiheenamme oli seura-
kunta – mitä se merkitsee Raamatussa, kirkon histori-
assa ja uskoville nykyaikana Keski-Suomen Kansanlähe-
tyksessä. Paikalla oli Keski-Suomen Kansanlähetyksen 
vastuunkantajia ja työntekijöitä. Herran huone on ai-
heena myös tässä vuoden 2015 ensimmäisessä Ankku-
ri -lehdessä. 

Seurakunta koostuu tavallisista uskovista ihmisistä, 
jotka Pyhä Henki liittää yhteen. Erityisenä vaikeutena 
kristillisessä seurakunnassa tai kirkossa on aina ollut 
seurakunnan perusominaisuuksien kuten ykseyden ja 
pyhyyden välinen tasapaino. Missä kulkee raja, jonka jäl-
keen kristillinen yhteisö lakkaa olemasta seurakunta tai 
osallinen maailmanlaajasta Kristuksen kirkosta? Kuinka 
tähän vaikuttaa yhteisön ykseys tai suhde kristikuntaan? 
Raamatusta tiedämme, että Jeesuksen rukous oli ja on, 
että Hänen laumansa olisi yksi ja yhtenäinen. 

Entäpä kirkon pyhyys? Luopuuko kirkko olemukses-
taan, jos se suvaitsee kaikenmaailman syntisiä joukos-
saan? Eikö Jeesus vuorisaarnassaan ja muussa opetuk-
sessaan kutsukin ihmiset uskomaan itseensä maailman 
Vapahtajana ja elämään pyhää elämää? Jos kastettu ih-
minen elää katumattomana synnissä päivästä päivään, 
vuodesta vuoteen, eikö hän silloin itse leikkaakin itsen-
sä pois totisesta Viinipuusta? Eikö tämä taas olekin har
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Kirkon hengellisiä 
aarteita

Augsburgin tunnustuksen puolustus, VII-VIII. Philipp Melanchthon, 
1531:

”Jumalattomat eivät kuulu Kristuksen valtakuntaan silläkään perusteella, 
että hänen valtakuntansa ei vielä ole tullut ilmi. Onhan Kristuksen valta-
kuntaa aina se, minkä hän Hengellään tekee eläväksi, olipa se ilmi tullut-
ta tai ristin peittämää. Myös Kristus on sama, hän joka nyt on kirkastettu 
oltuaan ennen kärsimyksen alainen. Tämän kanssa ovat sopusoinnussa 
Kristuksen vertaukset. (Matt. 13:38) hän sanoo selvästi, että hyvä siemen 
tarkoittaa valtakunnan lapsia, mutta luste Perkeleen lapsia; pelloksi hän 
sanoo maailmaa, ei kirkkoa…

Kahdeksannen uskonkohdan on vastapuolemme hyväksynyt sellaise-
naan. Siinä me tunnustamme, että teeskentelijöitä ja jumalattomia on kirk-
koon sekoittuneina ja että sakramenteilla on tehonsa, vaikka jumalattomat-
kin papit niitä hoitaisivat, koska nämä toimivat Kristuksen sijassa eivätkä 
edusta itseään…Kristus on muuten kirkkoa koskevissa vertauksissaan va-
roittanut meitä, ettemme pappien tai yhteisen kansan yksityiselämän vir-
heisiin loukkaantuneina lähtisi lahkoutumisen tielle, niin kuin donatolai-
set rikolliset tekivät.”
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Keski-Suomen piirin toimistosihteeri Marjut 
Väyrynen on aloittanut työn Lähetyskodilla syksyl-
lä 2014.  Marjut asuu Laukaan Vehniällä miehensä 
Pasin ja neljän lapsen kanssa.

Taivas on totta

Marjut on syntynyt Saarijärvellä pienelle kylälle 
maatilan tytöksi. Perheeseen kuului isä, äiti ja iso-
veli. Kahdeksan-vuotias Marjut oli odottanut pikku-
veljeä kovasti, joten suru oli suuri, kun Markus-veli 
kuoli yllättäen seitsämän-kuukauden ikäisenä. 

Marjut oli uskonut Jeesukseen jo lapsesta saak-
ka. Markuksen kuoleman jälkeen hänelle tuli kova 
huoli siitä, miten hän nyt voi, onko ikävä kotiväkeä 
ja millaista taivaassa oikeasti on. Uskova äiti vastaili 
Marjutin kysymyksiin taivaasta. Hän muistaa vielä-
kin kuinka Jumala lohdutti. Hän näki unessa puh-
taan valkean paikan, jonka kadulla Markus opetteli 
ajamaan polkupyörällä ja Jeesus käveli hänen vierel-

lään. Pikkuveli oli kuin kotonaan ja hänen oli hyvä 
olla. ”Sen unen jälkeen en enää hätäillyt, vaan sain 
rauhan asian kanssa, vaikka ikävä vielä jäikin.”; Mar-
jut kertoo. Uni jäi kantavaksi voimaksi taivaan to-
dellisuudesta. 

Minne olen matkalla

Yläkoulussa usko alkoi hiipua, vaikka silloin täl-
löin Marjut kävikin seurakunnassa. Muut asiat tuli-
vat tärkeämmiksi. Usko Jumalan olemassaoloon kui-
tenkin säilyi. Marjut tapasi tulevan miehensä Pasin 
lukioaikana. Pasin armeijan jälkeen he menivät nai-
misiin ja ensimmäinen lapsi, Jenna, syntyi Marjutin 
lähihoitajaopintojen jälkeen. 

Jenna oli kaksi-vuotias, kun Marjutille läheinen 
sukulainen kuoli yllättäen nuorella iällä. Tämä sai 
ajattelemaan omaa uskoa ja sitä, mitä tapahtuisi, jos 
nyt itse kuolisi. ”Minne olisin matkalla. Toki en ollut 
Jeesusta ”unohtanut”, mutten aktiivisesti seurannut-

Marjut 
väyrynen 
monessa 
mukana

tuLLaan tutuiKSi | teksti ja kuvat:Marianne Mäkeläinen
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kaan.” hän kertoo. Vuotta aikaisemmin Marjut oli 
sairastunut krooniseen vakavaan sairauteen. Sairaus 
oli shokki ja tuli täytenä yllätyksenä. Sen hyväksymi-
nen vei aikaa. Läheisen menetys ja sairaus vaikutti-
vat niin, että hän päätti tietoisesti seurata Jeesusta.

Kotiäitiys ja elämän haasteet

Toinen lapsi syntyi ja perhe rakensi omaa taloa 
Vehniän kylälle, Laukaaseen. Marjut oli innokas to-
distamaan uskostaan ympärillä olevilleen. Mies oli 
käynyt rippikoulun ja kastettu armeijassa. Myöhem-
min vaimon todistus vakuutti hänet ja Pasikin oppi 
tuntemaan Vapahtajan, josta ei ollut lapsena kuullut 
mitään. Kolmannen lapsen synnyttyä perhe kävi mo-
nenlaisissa seurakunnan tilaisuuksissa. Marjut lauloi 
kuorossa, kävi äitilapsi -piirissä, äitisolussa, rukous- 
ja perheilloissa. Tuolloin tuli tutuksi myös Leipäsun-
nuntait. Sydämessä paloi halu palvella Jeesusta. 

Toisen talonrakennusprojektin jälkeen tuli totaa-
linen uupumus. Kolmas lapsi oli pieni, kun Marjut 
joutui sairaalaan kuukaudeksi täydellisessä uupu-

muksessa. Toipuminen vei kauan. ”Pitää kuunnella 
kehoaan ja itseään ja olla armollinen itselleen. Asi-
oita voi jättää tuonnemmaksi, eikä se haittaa. Voi sa-
noa myös ei.”; hän toteaa. Sen jälkeen monet omat 
harrastukset ja menot ovat jääneet pois.

Johdatusta

Nyt nuorin, neljäs lapsi on kohta viisi-vuotias. ”Kun 
jaksaa ja pääsee, käydään seurakunnan tilaisuuksis-
sa.”; hän kertoo. Kun nuorin oli kolme-vuotias, Mar-
jut alkoi rukoilla ja etsiä töitä. Jossain vaiheessa tuli 
ajatus - kuin Jumala olisi sanonut; ”odota, että joku 
pyytää työhön”. Marjut ajatteli, voiko tällainen olla 
edes mahdollista. Parin päivän kuluttua allekirjoit-
tanut pyysi, tietämättä tuosta rukouksesta, lähes sa-
moilla sanoilla, Marjuttia toimistosihteerin työhön 
Lähetyskodille. Marjut koki, ettei voinut kieltäytyä, 
niin ihmeelliseltä johdatukselta se tuntui. Hän päi-
vystää Lähetyskodilla tiistaisin ja torstaisin klo 10-
14, sekä tekee monenlaisia toimistotöitä.
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Piirijohtaja vaihtuu
Zacharias Onditi palaa seurakuntapapiksi Kokko-

laan. Uudeksi piirijohtajaksi on valittu Juho Hintikka 
Konnevedeltä. Hän on 34-vuotias pappi, joka on ehti-
nyt ennen teologisia opintoja opiskella insinööriksi ja 
työskennellä teollisuudessa. Pappina hän on palvellut 
4,5 vuotta Äänekosken seurakunnassa. Hintikan per-
heeseen odotetaan kuudetta lasta maaliskuussa. Lisää 
juttua heistä seuraavassa numerossa.
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Vuodenvaihde on aina mielenkiintoinen taidekoh-
ta – ajankohta, jolloin tulee mietittyä vielä kulunutta 
vuotta ja suunniteltua tulevaa. 

Viime kirjoituksessamme pyysimme rukoilemaan 
uuden työmuodon, päiväpiirin aloittamisen puoles-
ta. Kiitos, jos muistit asiaa! 5.12. kokoonnuimme en-
simmäisen kerran ja vieraanamme oli kollegamme 
Kirsti Malmi Virosta, yhteensä meitä oli seitsemän. 
Loppiaisena kokoonnuimme toisen kerran ja silloin 
meitä oli kuusi - joululoman johdosta jouduimme 
ottamaan mukaan myös lapsemme ja varmaan hyvä 
niin. Nimittäin viime loppiaisesta poiketen emme ol-
leetkaan suunnitelleet mitään perhetapahtumaa las-
tenohjelmineen, mutta siitä huolimatta paikalle tuli 
myös yksi pyhäkoulutyttö. Lapset askartelivat enke-
leitä samalla kun me aikuiset jaoimme ajatuksia lop-
piaiseen liittyen. Uusi työmuoto on siis alkanut ja 
tarkoitus on jatkaa näitä kokoontumisia kerran kuus-
sa ja aina jonain arkipäivänä. Tämän lisäksi jatkuvat 
tietenkin jumalanpalvelukset ja lapsille pyhäkoulu.

Olemme olleet täällä Pietarissa jo melkein puoli-
toista vuotta. Alussa seurakunnan kuvioihin mukaan 

pääseminen tai edes seurakuntalaisiin tutustuminen 
tuntui vaikealta. Nimittäin ennen jumalanpalveluk-
sen alkua Hannu aina valmistautui jumalanpalve-
lukseen ja Liliann vastaavasti pitämään pyhäkoulua. 
Jumalanpalveluksen jälkeen sitten olikin kaikilla jo 
kiire kotimatkalle tai kuoroharjoituksiin, joten tutus-
tuminen siirtyi. Vuosi sitten aloitimme säännölliset 
kirkkokahvit ja nyt voimme todeta, että se on alka-
nut tuottanut tulosta. Aina jollakin tietysti on kiire 
johonkin, mutta suurin osa kuitenkin jää vielä het-
keksi kirkolle juttelemaan kupposen ääreen. Useim-
milla kerroilla on myös jollakin mukanaan jotakin 
tarjottavaa. 

Hiljattain eräs seurakuntalainen juhli 75-vuotis-
syntymäpäiviään ja järjesti kahvittelun lomassa tie-
tokilpailun. Kysymykset koskivatkin häntä itseään 
- se oli hauska tapa tutustua häneen vähän parem-
min. Yllätykseksemme huomasimme, etteivät muut-
kaan olleet perillä hänen elämänsä vaiheista juuri 
sen enempää kuin mekään. Samaan hengenvetoon 
pitää kuitenkin todeta, että seurakunta on mieles-
tämme viime vuoden aikana kasvanut melko paljon 

heipat 
Pietarista!

KESKiSEt
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- ei vielä määrällisesti, mutta laadullisesti, perheenä. 
Pieni vironkielinen seurakunta, jota palvelemme, 

on meille paitsi työpaikka niin samalla myös koti-
seurakunta. Palvelemme muita, mutta olemme koke-
neet, että meistäkin pidetään huolta. Isossa kaupun-
gissa välimatkat ovat pitkiä ja puuttuu myös perinne 
kokoontua yhteen esimerkiksi rukoilemaan. Mutta 
usein kuulemme, kuinka seurakuntalaiset ovat soitel-
leet keskenään, kyselleet kuulumisia, kertoneet uuti-
sia. Ja puhelin on hyvä työväline myös meille.

Kun lähdimme ensimmäiselle työkaudelle vajaa 
vuosi avioitumisen jälkeen, ei meille kovin syvää seu-
rakuntayhteyttä ehtinyt muodostua Suomeen. Niin-
pä tuntuu, että myös jokainen lähettävä seurakunta 
on meille tietynlainen kotiseurakunta. Tunnemme 
joitakin työntekijöitä ja seurakuntalaisia, nimikko-

lähetteinä meidät yleensä tiedetään. Vaikka olem-
mekin kasvot seurakunnan lähetystyölle, saamme 
olla tavallaan myös ”riviseurakuntalaisia”, tietyssä 
mielessä vastuuttomia, olla vaan, silloin kun olem-
me seurakuntavierailulla. Ainakin jumalanpalveluk-
sen verran, kun seuraa lähetystilaisuus. Sellaiseen 
”vaan olemiseen” ei täällä kentällä seurakuntatyössä 
olevalla ole mahdollisuutta. Varsinkin kun on kyse 
pienestä seurakunnasta. Kun työkseen on antamas-
sa tarvitaan myös saamisen hetkiä.

Kiitos, että rukoilette puolestamme. Ja kiitos jou-
lumuistamisista!  

Siunaavin terveisin
Hannu ja Liliann Keskinen
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Lähetystyöntekijällä vaihtuvat yleensä kaikki ih-
miset ympäriltä, kun hän lähtee lähetyskentälle Ju-
malan Valtakunnan töihin. Tutut kristityt vaihtuvat 
uusiin paikallisiin kristittyihin. Japanissa on sen ver-
ran vähän kristittyjä, että jos siellä joku on kristitty, 
häntä kohtaan lähetystyöntekijällä on jo lähtökoh-
taisesti erityiset tunteet. Alkuvaiheessa, kun lähetti 
ei ole vielä ehtinyt muodostaa omaa sosiaalista ver-
kostoaan, ihmissuhteet tulevat ”annettuina”. Näin 
ollen ensimmäiset ihmiset, joihin lähetti tutustute-
taan, ovat usein paikallisia kristittyjä. 

Meidänkin tapauksessa ensimmäiset japanilaiset 
ystävät löytyivät Nishi-Akashin seurakunnasta, jos-
sa kävimme kielikouluaikana sunnuntaisin. Koim-
me tuossa seurakunnassa hyvää seurakuntayhteyttä. 
Seurakunta olikin varsin suuri, jumalanpalveluksissa 
kävijöitä oli noin sata. Silti seurakunnassa oli muka-
vaa kodinomaisuutta.

Kaksivuotisen kielikoulun jälkeen aloitimme työn 
pienessä HAT-Koben seurakunnassa. Seurakun-
tayhteyden kokeminen oli luonnollisesti hieman 

toisenlaista, sillä lähetteinä olimme vastuutehtävis-
sä. Seurakuntalaisten kanssa koimme hyvää yhteyt-
tä jumalanpalveluksissa. Rukousaiheita vaihdettiin 
puolin ja toisin. Ilot ja surut koettiin yhdessä. 11 jä-
senen HAT-Koben seurakunta on kuin pieni perhe. 
Kun lähellä ei ole suomalaisia ystäviä ja sukulaisia, 
yhteys oman seurakunnan väkeen on todella tiivis. 
Yhteyttä koetaan myös kaikkialla muuallakin, mis-
sä krsitittyjä kohdataan. Japanin kaltaisessa maassa 
ei ole lainkaan väliä sillä, mitä kirkkokuntaa toinen 
edustaa. Se, että hänkin uskoo Jeesukseen Kristuk-
seen, luo välillemme välittömän seurakuntayhteyden 
tässä ja nyt.

Seurakuntayhteydessä ei mielestäni ole keskeis-
tä se, ketä siinä seurakunnassa olevat ihmiset ovat. 
Tärkeintä on että he ovat kristittyjä. Kristityn ei mie-
lestäni pitäisi väärällä tavalla kiintyä tiettyyn po-
rukkaan ja tiettyihin henkilöihin. Jumalan kansa on 
koolla siellä, missä Jeesukseen uskovat tulevat kool-
le. Sillä ei ole väliä, onko minulla näiden ihmisten 
kanssa yhteistä henkilöhistoriaa vai ei.

Moni kaipaa 
seurakunta-
yhteyttä

SavOSEt
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Seurataanko Jeeusta vai pastoria?

Nykyään aika moni tuntuu kaipaavan seurakunta-
yhteyttä, jossa olisi tuttu paimen. Japanilainen jos 
kuka on herkkä kiintymään persoonaan. Työntekijän 
vaihtuessa on aina riski, että joku jättää seurakun-
nan. Seurattiinko siis Jeesusta vai pastoria?

Ajatellaan vielä tilannetta, jossa Jumalan armosta 
kaikki neljä miljoonaa Suomen kirkon jäsentä tulisi-
vat sellaiseen kaipuun tilaan, että haluaisivat lähel-

leen henkilökohtaisen papin, tutun pastorin. Pappi-
paroilla ei riittäisi resursseja kulkea kaikkien näiden 
ihmisten rinnalla. Siksi terve seurakunta rakentuu 
kristittyjen keskinäiselle jakamiselle ja maallikkojen 
vastuunkantamiselle. Hengellisiä isiä ja äitejä, veljiä 
ja siskoja tarvitaan Japanissa ja Suomessa!

Anssi Savonen
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tervehdys venäjältä, 
Pietarista! 

Keski-Suomen Kansanlähetyksen piirijohtaja 
Zacharias Onditi pyysi minua pohtimaan, mitä seu-
rakuntayhteys merkitsee täällä Venäjällä. Aluksi 
kertaamme lyhyesti kristinuskon historiaa Venäjäl-
lä. Kristinuskon voidaan arvioida tulleen Venäjälle 
800-luvulla. Oppineet veljekset, jotka asuivat Tes-
salonikissa ja osasivat slaavilaista kieltä, kehittivät 
slaavilaisen kirjaimiston, joka vieläkin tunnetaan ky-
rillisinä aakkosina. Sitten he käänsivät osan Uudesta 
Testamentista sekä kanonisista ja liturgisista käsi-
kirjoista muinaisbulgariaksi eli kirkkoslaaviksi, jota 
kaikki slaavit tuolloin ymmärsivät. Myöhemmin Ve-
näjän ortodoksinen usko on saanut vaikutteita län-
nestä. Luterilaisuudesta tuli Venäjällä todellisuutta, 
kun ensimmäinen kirkko vihittiin Moskovassa lute-
rilaiseen käyttöön vuonna 1576. Nyt ortodoksisuus 
on Venäjällä voimakasta - venäläisyyttä ja ortodok-
sisuutta pidetään yhtenä ja samana asiana.

Inkerin evankelis-luterilaisella kirkolla, jonka työ-
yhteydessä teen työtä täällä Venäjällä, on 70 seura-
kuntaa. Minulle tutuimmiksi ovat tulleet Pietarissa 
Pyhän Marian seurakunta, Uralin rovastikunnassa 
Kazanin seurakunta sekä Siperian rovastikunnan 
seurakunnat Omskissa ja Minusinskissä. Johannek-

jOrMa LainE

sen Evankeliumissa Jeesus sanoo; ”Pyhä Isä suojele 
heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle 
antanut, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme 
yhtä.” (Joh.17:11) Ja myöhemmin Hän jatkaa: ”Kun 
minä olen heissä ja sinä olet minussa he ovat täydelli-
sesti yhtä ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet 
lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin 
kuin olet rakastanut minua.” (Joh.17:23). 

Seurakunta todistaa maailmalle Jeesuksesta, mei-
dän ylösnousseesta Vapahtajastamme ja Jumalan 
rakkaudesta omiaan kohtaan. Me kuulumme seura-
kuntalaisina Jumalan perheeseen ja Jeesus Kristus 
sanoo: ”Minä olen viinipuu ja te olette oksat. Se, joka 
pysyy minussa tuottaa paljon hedelmää. Ilman mi-
nua te ette saa aikaa mitään.” Jeesus antaa meidän 
ymmärtää, ettemme me seurakuntalaisina voi osoit-
taa keskinäistä rakkautta itsestämme. Me tarvitsem-
me ”ripustautumista” Jeesuksen, jotta voisimme toi-
mia maailmassa hänen rakkautensa välittäjinä. 

Omskin ja Kazanin seurakunnat ovat eläviä seura-
kuntia, joissa lähimmäisenrakkaus ja diakonia ovat 
läsnä. Tietysti venäläisetkin seurakuntalaisina ovat 
vain ihmisiä ja siksipä seurakuntalaisten keskinäinen 
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rakkaus onkin usein koetukselle. Käydessäni Kaza-
nissa osallistun usein seurakuntalaisten raamattupii-
reihin. Yhdessä Raamatun tekstien ääressä vietetty 
aika luo keskinäistä yhteyttä. Sekin, että voimme ja-
kaa ajatuksia ja olla keskenämme asioista joskus jopa 
erimieltä, lisää seurakuntayhteyttä. Olen kokenut Ve-
näjällä seurakunnan paikaksi, jonne on ilo tulla ja 
jossa kukin saa olla reilusta omanlaisensa. 

Tietysti  jumalanpalvelukset ovat tärkeä osa seu-
rakuntaelämää myös Venäjällä. Yleinen rippi ja syn-
nintunnustus vapauttavat seurakuntalaiset toivotta-
maan toinen toisilleen rauhaa ja jakamaan yhteisen 
leivän ja viinin. Kun Kazanissa menen kirkolle, ta-
paan siellä aina seurakuntalaisia ja usein on me-
neillään jokin tilaisuus. Usein siellä myös juodaan 
yhdessä teetä ja syödään jonkun päivänsankarin syn-
tymäpäiväkakkua. Koen, että sinne on aina hyvä tul-
la. Kazanin seurakunnan uuden kirkon toivotaan val-
mistuvan ensi syksynä. Sen toivotaan mahdollistavan 
uusia seurakunnallisia työmuotoja ja houkuttelevan 
tilaisuuksiin myös uusia ihmisiä. Pyydän sinua rukoi-
lemaan meidän seurakunnissa täällä Venäjällä teh-
tävän työn puolesta.

Siunausta sinulle!

Terveisin Jorma

Pyhän Marian kirkko Pietarissa.
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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 1.2., 15.2., Ei1.3., 15.3., 29.3. , 12.4., 26.4., 10.5. ja 24.5. 

   8.2.  ”aPOStOLiEn KOKOuKSESta tOiSEEn  
LähEtySMatKaan”, aP.t. 15, artO huKari

”KaSvava SEuraKunta”, aP.t. 16, jOrMa SuSi

 ”EvanKELiuMi EurOOPaSSa”, aP.t. 17,  
Mauri tErvOnEn

22.3. ”EvanKELiuMi aaSiaSSa”, aP.t. 18,  
juKKa jäMSEn

PääSiäiSMESSu haLSSiLan KirKOSSa, hannu uuSMiES

 ”hErran Sanan vOiMaSSa”, aP.t. 19

 ”LähEtySMatKOja”, aP.t. 20

 ”LEPOa ja taiStELua”, aP.t. 21., PEtri harju

 ”PuhE juutaLaiSiLLE”, aP.t. 22, jOrMa SuSi

 ”KaiKELLa rOhKEudELLa!”, aP.t. 23–28

LEiPäSunnuntai
SEuraKunta LiiKKEELLä

22.2.

22.3.

8.3.

6. 4.
19. 4.

3. 5.
17. 5. 
31. 5.
14. 6.
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Sanan Keidas
Lähetyskodilla, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä,  
parillisten viikkojen sunnuntaina klo 18.00 

15.2 Uhrautuva rakkaus; Heimo ja Ritva Kajasviita
1.3 Rukouksen Keidas; Juho Hintikka
15.3 Elämän leipää japanilaisille; Anssi Savonen, Päivi Itkonen
29.3 ”Käy yrttitarhasta…”; Reino Saarelma, Ritva Huhta-aho
12.4 Ylösnousseen todistajia; Mauri Tervonen, Juho Hintikka
26.4 Kotimatka; Markku Jokinen, Juho Hintikka
10.5 Rukous kantaa; Marianne Mäkeläinen, Ulla Karttunen, Juho Hintikka
24.5 Tule, Pyhä Henki; Petri Harju, Janne Jokinen
 

SUURESSA
MUKANA

tErvEtuLOa 
MuKaan iLtOihin!

Lähetyskodilla 
torstaisin
kello 18.30

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

nuOrtEniLLat  jyväSKyLä 

LauantaiSin
KLO 18-21
Lähetyskodilla, 
Kauppakatu 13. 

Kevään kokoontumiset: 
31.1, 7.2., 14.2., 21.2 ei 
Pointia, 28.2., 7.3., 14.3., 
21.3., 28.3..4.4. ei Pointia, 
11.4., 18.4., 25.4., 2.5., 9.5., 
16.5. ja 23.5.

Kevään kokoontumiset: 5.2., 12.2., 19.2., 
5.3,, 12.3., 19.3., 26.3., 9.4., 16.4., 23.4., 30.4.
ja 7.5.



yleiset tilaisuudet
Raamattupiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittonien viikkojen ma klo 18
9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 20.4., 4.5. 
ja 18.5.

Aamurukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
perjantaisin klo 8-9

Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta 
 

 Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
tiistaisin klo 12.30

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 
 
6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 17.4. ja 15.5.
 

naisten tilaisuudet

Miesten tilaisuudet

Naisten raamattupiiri 

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen ti klo 13

10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5.  
ja 19.5.

Isä-poika-sähly

parittomien viikkojen lauantaina klo 10-12 
Huhtasuon kirkolla, liikuntasalissa, Nevakatu 
6:  14.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5. ja 23.5.

Miestenpiiri Vaajakoski

Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11
parillisten viikkojen to klo 18.30
5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 16.4. ja 28.5.

Katso lisää nettisivuilta: 
keski-suomi.sekl.fi

Tyttöjen Donkki-illat 3.-8. luokkalaisille

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
perjantai-iltoina klo 18-20.30
13.2., 27.3., 10.4. 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
 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 20.4., 4.5. ja 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
Matti Kananen
Jousia Lappi
Lasse Nikkinen
Tomi Pirttimäki
Simo Suikkanen
Mauri Tervonen

Piirihallitus 2015

Piirijohtaja
Juho Hintikka
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.

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

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
  


