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Diakonia: 
Jonna Mäntylä, 044-599 7333 
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Aki Mäki, 050-370 6688 
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Kaikella on aikansa

Enpä arvannut yli 40 vuotta sitten Seinäjoelle Raamat-
tukurssille tullessani, että siitä aukeaa yli neljänkym-
menen vuoden palvelutehtävä seurakunnan keskellä. 
Muutimme Seinäjoelle 30.4.1977, vapun aattona. 
Perheeseeni kuului silloin vaimoni Sinikka ja 10 kk:n 
ikäinen Kirsi-tytär. Vastaanotto oli kodikas ja lämmin. 
Asser Kaaren kuljetusauto toi tavaramme Pieksämäeltä 
Törnäväntie 6:een. Muutossa oli apuna iloinen veljes-
joukko, ainakin: Asko Tynjälä, Mikko Levä, Taito Pal-
mi, Pekka Laaksonen, Kalevi Haapamäki sekä Martti 
Jouppi.

Aloitin nuorisotyöntekijänä Asko Tynjälän ollessa 
seurakunnan paimenena. Lapsityöntekijänä oli Else 
Lehto. Hyvinä työtovereina, opastajina, rohkaisijana ja 
ystävinä olivat myös vanhinmat työntekijät Juho Koi-
vumäki, Urho Mäntynen ja Eira Haapamäki. Vuonna 
1980 seurakunnan paimeneksi tuli Tapio Henriksson 
perheineen. Tapion kanssa oli hyvä ja siunattu yhteis-
työ lähes 10 vuoden ajan. Toimin silloin seurakunnan 

Hannu Räty puhumassa Sarka-Versojen 25-vuotisjuh-
lassa. Kuva Antti Holappa.

toisena työntekijänä. Vuonna 1989 seurakunta valitsi 
minut seurakunnan paimenen tehtävään. Hyvänä työ-
toverinani oli Jukka-Pekka Halonen lähes 20 vuotta.
Tänä päivänä on ilo työskennellä nuorekkaan ja innok-
kaan työtiimin kanssa: Jonna, Terhi, Jarno ja Juha-Pek-
ka.

Olen kiitollinen Jumalalle näistä vuosikymmenistä, 
jotka olemme perheenä saaneet olla elävän ja kasvavan 
seurakunnan keskellä. Koemme, että seurakunta on 
myös meidän kotimme. Se on paljon enemmän kuin 
työpaikka. Se on Jumalan perheväen yhteyttä, ystä-
vyyttä, ilojen ja surujen jakamista, rohkaisun ja myötä-
elämisen paikka.

Ei Jumala täydellisiä kutsu. Myös minä tunnen itseni 
vajavaiseksi. Seurakunta on ollut oivallinen kasvattaja 
ja kasvun paikka myös työntekijälle erilaisten ihmisten 
ja tilanteiden kautta.

Olen saanut elää antoisaa ja mielenkiintoista elämää 
palvellessani Jumalan valtakunnan työssä ja seurakun-
nassa.

Rakas vaimoni, Sinikka, ansaitsee erityiskiitoksen. 
Hän on ollut rinnallani ja mahdollistanut osaltaan pal-
velutehtäväni. Yhdessä olemme jakaneet vastuun kuor-
maa, iloja ja murheita. Kiitän Jumalaa siitä armosta, 
että perhekuntana saamme palvella Herraa. Kaikella on 
aikansa... yksi ajanjakso elämässämme on päättymässä. 
Syyskuussa jään lomille ja marraskuun alusta alkaa elä-
kepäivät!

Kiitollisin mielin luovutan viestikapulan uudelle pai-
menelle, Ari Urhoselle.

Tervetuloa, Ari ja Maria, seurakunnan keskelle! Saa-
koon Jumala runsaasti siunata, teitä jokaista, rakkaat 
ystävät!

Matka jatkuu...
Kiitos yhteisestä matkasta!

Siunattua kesää kaikille!
Hannu-pappi
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Kuka on Ari Urhonen?

Ari Urhonen on 54-vuotias, pas-
tori, Marian mies, viiden lap-
sen isä ja kolmen lapsenlapsen 
paappa. Hessu ja Simo kuuluvat 
myös perheeseen. Kymmenvuo-
tiaat kiinanharjakoirat pitävät 
tarkasti huolen siitä, että joka 
kerta, kun tulen kotiin, minut 
haukutaan iloisesti heti ovelle.

Asustelen tällä hetkellä Joensuussa 
vaimoni kanssa ja muutamme ke-
sällä Seinäjoelle. Tarkoituksenani 
on ottaa vastaan 1.9. seurakunnan 
paimenen tehtävät Hannu Rädyn 
siirtyessä vähän myöhemmin ”vii-
saan lepoon” eli eläkkeelle.

Olen kotoisin Pyhärannasta, Rau-
man ja Uudenkaupungin välimaas-
toista. Synnyin uskovaiseen Helena 
ja Esko Urhosen perheeseen vuonna 
1962. Minulla on kuusivuotta nuo-
rempi sisko Marjo, joka asustelee 
Vantaalla perheensä kanssa. Isäni 
täyttää 90 vuotta tämän vuoden 
joulukuussa pääkaupunkiseudulla, 
jos elämän päiviä suodaan niin pit-
källe. 

Tietoisen päätöksen lähteä seuraa-
maan Jeesusta tein noin kymmen-
vuotiaana. Asiaan vaikutti vahvasti 
äitini yllättävä kuolema vuonna 
1972 kesällä. Kutsumusta Jumalan 
valtakunnan työhön koin jo nuo-
resta pojasta lähtien. Synnyinkodis-
sani pidettiin usein hengellisiä ko-
kouksia. Yritin ahkerasti tarkkailla 

mitä kaikkea puhujan osaan kuului. 
Myöhemmin pidin vanhemmilleni 
leikkikokousta ja saarnasin suures-
ta perheraamatusta. Tekstinä oli: 
”Tehkää parannus.” Vanhemmat 
nyökkäilivät siihen malliin, että 
ymmärsin, että heidän mielestään 
pojalla oli oikean suuntaiset puheet. 
Sitä en muista, miten niiden paran-
nusten tekojen kanssa kävi.

Ylioppilaaksi tulon jälkeen siir-
ryin opiskelemaan Santalan teologi-
seen opistoon vuosiksi 1981–1984 
ns. pastorilinjalle. Siviilipalvelu-
jakson suoritin Härmeenlinnan 
Harvialan koulukodissa. Aloitin 
hengellisen työni nuorisotyönteki-
jänä Kauhavan vapaaseurakunnas-
sa. Esko Taipaleen jälkeen paime-
neksi tuli Heikki Mäki ja hänen 
perheensä mukana myös tyttärensä 
Maria. Marian kanssa jäimmekin 
sitten katselemaan toisiamme pysy-
vämmin silmiin niin, että päätim-
me avioitua 15.8.1987.

Yhdessä muutimme Helsinkiin 
seuraavana vuonna, jossa syntyivät 

Pastoripariskunta Ari ja Maria lähikuvassa. Kuva Maria Urhonen.

Simo ja Hessu ovat juuri haukku-
neet Arin tervetulleeksi kotiin. 
Kuva Maria Urhonen.
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SEINÄJOEN VAPAASEURAKUNNAN KIRKKOPROJEKTI 
Rahankeräysluvan saaja: Seinäjoen vapaaseurakunta (0182407-9) 
Rahankeräysluvan myöntänyt viranomainen: Pohjanmaan Poliisi 
Luvan numero: 5710/5/2016 
Myöntämisajankohta: 5.2.2016 
Keräyksen toimeenpanoaika ja –alue: 1.3.2016-30.9.2017 Pohjanmaan poliisilaitoksen alue (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, 
Keski-Pohjanmaa) 
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Uuden kirkon rakentamiskustannukset 
Aika, jolloin varat on tarkoitus käyttää keräystarkoitukseen: 2016-2017 

TILINUMERO: FI59 5419 0120 1783 18    VIITE: 4006 
KIITOS LAHJASTASI! 

Kuva havainnollinen.   © Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy. 

tyttäremme Anni-Maria ja Nanna. 
Aloitin siellä työt vapaaseurakun-
nan seurakuntatyöntekijän tehtä-
vässä vastuualueena mm. evankeli-
oimistyö. Pohjanmaa kutsui jälleen, 
kun siirryimme Härmäin vapaa-
seurakunnan pastoripariskunnaksi. 
Sitä kutsumusta kestikin 15 vuotta. 
Sinä aikana syntyivät Juha-Markus 
ja kaksoset Henna-Riikka ja Jus-
si-Pekka. Lapsista ja heidän perheis-
tään 4 asuu tällä hetkellä Etelä-Poh-
janmaalla ja 1 asuu Joensuussa.

Kymmenen vuotta tulee täyteen 
ensi kesänä Joensuun vapaaseura-
kunnan seurakunnanjohtajan teh-
tävässä. Täällä olemme saaneet olla 
mukana mm. seurakuntien yhdisty-

misprosessissa. Aikanaan 90-luvulla 
vapaaseurakunnasta eriytynyt Jo-
ensuun cityseurakunta tuli takaisin 
Joensuun vapaaseurakunnan yhtey-
teen. Seurakunnat fuusioituivat ke-
sällä 2015. 

Nyt on aika päästä vanhasta irti, 
vaikka haikeudella, niin tietoisena, 
että Jumala on meitä tähän ohjan-
nut.  Oli tavattoman rohkaisevaa 
kuulla, että Seinäjoen seurakunta 
teki päätöksen yksimielisesti raken-
nushankkeen osalta. Se on oikeaa 
uskoa. Ilolla odotamme Marian 
kanssa Seinäjoen aikaa.  Nähdään 
kun tavataan!     
  

Ari Urhonen

Ruut Halonen
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Seurakunnan kokouksessa 
maaliskuun lopulla päätettiin, 
että voidaan allekirjoittaa so-
pimukset Seinäjoen kaupun-
gin kanssa uuden kirkon ton-
tin ostamisesta, Lujatalo Oy:n 
kanssa kirkon ja senioritalon 
rakentamisesta ja Krase ry:n 
kanssa päiväkotitilojen vuok-
raamisesta. Päätökset olivat 
varsin yksimielisiä: keskustelua 
käytiin lähinnä vain Krase-sopi-
muksesta.

Kaavoituksen osalta kaupunki on 
edennyt lupaamallaan tavalla ja 
nyt näyttää siltä, että rakentamaan 
päästään kesän aikana. Tämä on 
tärkeätä senkin vuoksi, että päivä-
kodin pitäisi pystyä muuttamaan 
uusiin tiloihin ennen syyslukukau-
den 2018 alkua. Rukouksemme on 
ollut, että kaavoituksesta ja tontin 
ostosta ei tulisi valituksia, koska ne 
voivat viivyttää merkittävästi tällai-
sia hankkeita. Jumalan on kuullut 
rukouksemme ja siitä olemme kii-
tollisia Hänelle ja samalla olemme 
kiitollisia myös seinäjokisille, jotka 
eivät halua turhilla valituksilla häi-
ritä kristillisen seurakunnan toi-
mintaa.

Nyt pystytään jo hankkeen kus-
tannuksetkin laskemaan aika tark-
kaan. Tontti on vajaat 800 000 eu-
roa, senioritalon 3 miljoonaa, kirk-
korakennus varusteluineen runsaat 
6,5 miljoonaa. Senioritalo rahoite-
taan talon osakkeiden myynnillä, 
ja sieltä pitäisi tulla n. 900 000 eu-
roa rahoitusta kirkon puolellekin. 
Väliaikaisrahoitus järjestyy yhdessä 
Lujatalon kanssa. Vanhan kirkon 
myyntituottoja ja tähän mennessä 
tulleita lahjoituksia kirkkoa varten 
on 2,1 miljoonaa, joten lainaa jou-
dutaan hakemaan vajaat 4,4 mil-
joonaa.

Kannattavuuslaskelmissa on käy-
tetty lainan osalta 1,4 %:n korko-
kantaa. Vuokratuottoja on laskettu 
n. 90 000 euroa. Krasen osuus siitä 

on runsaat 70 000 euroa.  Jos ote-
taan huomioon kiinteistön käyttö-
kulut, vuokratuotot ja lainanhoi-
dosta pelkästään korkokulut, seu-
rakunnan vastuulle jäävä rahoitus 
on n. 20 000 euroa vuodessa, mikä 
on suurin piirtein sama kuin ny-
kyinen tilakustannuksemme.

Tämän päälle tulee kuitenkin 
laina lyhennykset. Jos laina on 4,4 
miljoonaa ja laina-aika 25 vuotta, 
kuukausilyhennykseksi tulee vajaa 
14 700 euroa. Sitten, jos laina-aika 
saadaan pitemmäksi, kuukausierä-
kin pienenee, 35 vuoden lainalla se 
jäisi 10 500 euron tasolle.

Suurin piirtein siis tämän lai-
nojen lyhennyksen verran pitäisi 
seurakunnan saada lisää tuloja, jos 
kulut ovat nykyisellä tasolla. Ny-
kyään kuukausittainen kannatus-
maksu-, lahjoitus- ja uhrituotto on 
tasoa 21  000 euroa. Jos rahoitus 
tapahtuu pelkästään seurakunnan 
oman kannatuksen kautta, tuollai-
nen 60-70 prosentin nousu siihen 
tarvittaisiin. 

Seurakunnan varsinaisten jä-
senten määrä tällä hetkellä lienee 
jossakin 380:n tienoilla. Jos sitä 
vasten peilaa esim. 14  000 euron 
lisäkulua, se tarkoittaisi n. 37 eu-
roa/jäsen kuukaudessa. Jos lisäkulu 
katettaisiin saamalla lisää jäseniä, 
nykyisellä uhraamisen tasolla tar-
vittaisiin siis 230-270 
jäsentä lisää. Tätä me tie-
tysti tavoittelemme!

Kaiken kaikkiaan seurakuntalai-
set joutuvat lisäämään kannatuksi-
aan, joudumme miettimään, miten 
erinomaisille tiloille ja korkeatasoi-
selle keittiölle saataisiin ulkopuo-
lista käyttöä ja sen ohella toivom-
me ja rukoilemme seurakunnan 
kasvua kuitenkin pitäen mielessä.

Nyt kriittisin kohta on lainoi-
tusjärjestelyt. Haasteena on se, 
että olemme voittoa taloudellis-
ta tavoittelematon yhteisö, joten 
meillä ei ole pankeille esitettäväksi 
erinomaisia tuloslaskelmia. Pankit 
osaavat myös laskea sen, minkä-
laista tulovirran kasvua lainanhoito 
edellyttää. Onneksi Vapaakirkko, 
jolla on kohtuullinen määrä va-
kuudeksi kelpaavaa vapaata omai-
suutta, on lupautunut antamaan 
meidän lainoillemme merkittävän 
suuren takauksen.

Kaikkien näiden lukujen jälkeen 
haluan kuitenkin painottaa, että 
Jumala on johdattanut seurakun-
tamme tähän pisteeseen, ja olen 
varma, että Hän huolehtii myös 
rahoituksen riittävyydestä.

Jaakko Pihlajamäki
Vanhimmiston puheenjohtaja

Kirkkohanke ja raha
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Seinäjoen vapaaseurakunta on yksi 
Suomen Vapaakirkon itsenäisistä 
paikallisseurakunnista, joita on yh-
teensä noin 100. Suomen Vapaa-
kirkko kirkkokuntana on perustettu 
heti uskonnonvapauslain tultua voi-
maan 1923. Sen toiminta ja juuret 
johtavat kuitenkin jo 1800-luvun lo-
pun hengellisiin herätyksiin eri puo-
lilla Suomea. 

Seinäjoen vapaaseurakunta on 
110-vuotias ja noin 550 jäsen seu-
rakunta. Se on sitoutunut apos-
toliseen uskontunnustukseen ja 
evankeliumin levittämiseen omalla 
vaikutusalueellaan. Seinäjoen va-
paaseurakunta on tasapainoinen ja 
kasvava seurakunta. Seurakuntana 
haluamme olla luova, luotettava, yh-
tenäinen, rakastava, toivoa julistava, 
rohkaiseva, ylistävä ja rukoileva yh-
teisö, johon kaikki ovat tervetulleita. 
Teemana seurakunnassamme on 
nyt ”yhteinen kotimme”, jolla tah-
domme korostaa seurakunnan ole-
van lämminhenkinen ja kodinomai-
nen yhteisö, kuin suuri perhe.

Kristillisen päiväkoti Suvikellon aset-
tuminen uuden kirkkorakennuksen 
yhteyteen on sekä seurakunnan 
lapsityön perinteiden että tulevai-
suuden kannalta upea asia. Seura-

kunta on järjestänyt muun muassa 
1990-luvulla laajaa päiväkerhotoi-
mintaa usealle ikäryhmälle viikoit-
tain. Toisena esimerkkinä Sarka-Ver-
sot partiomme täytti tänä vuonna 
25 vuotta ja on niin ikään toiminut 
lasten ja nuorten parhaaksi.

Suvikello on kristilliseltä arvopoh-
jalta toimiva ja tavoitteelliseen 
musiikkikasvatukseen erikoistunut 
yksityinen päiväkoti 1-6-vuotiaille. 
Suvikelloa, joka on aloittanut toi-
mintansa vuonna 1997, ylläpitää 
kannatusyhdistys Krase ry. Yhteis-
kristillisen Suvikellon maukas puoli 
on omassa keittiössä valmistettu 
kotiruoka. 

Suvikello saa lisää toimintamahdol-
lisuuksia uusissa tiloissaan Seinäjo-
en vapaaseurakunnan yhteydessä. 
Tästä on höytyä niin musiikkikasva-
tukseen, liikuntaan kuin toiminnan 
laajentamiseen. Päiväkodin käytet-
tävissä on monitoimisali, jossa voi 
järjestää esimerkiksi juhlia, musiik-
kiesityksiä ja sisäliikuntaa. Merkittä-
vä lisä on päiväkodin laajeneminen 
yksiryhmäisestä kolmeen ryhmään.

Kirkon ja päiväkodin kokonaisuu-
den kruunaa samalle tontille raken-
nettava 6-kerroksinen senioritalo, 

joka on nimensä mukaisesti suunni-
teltu erityisesti ikäihmisten tarpeet 
huomioiden.  Senioritalon suunnit-
telussa on huomioitu muun muassa 
esteettömyys liikkumisen suhteen, 
jotta kulkeminen apuvälineiden tai 
pyörätuolin kanssa on mahdollista. 
Senioritalon ja kirkon rakentamises-
sa sovelletaan ”terve talo” –periaa-
tetta.

Senioritalosta on helppo osallistua 
seurakunnan toimintaan ja päiväko-
din leikkipiha on aivan senioritalon 
vieressä, joten senioriasukkaiden 
mieli pysyy virkeänä. Päiväkoti Suvi-
kello voi mahdollisesti järjestää seni-
oreille musiikkiesityksiä ja seurakun-
ta puolestaan toimintaa, vaikkapa 
seniorijumppaa monitoimisalissa. 
Seurakunnan tiloihin rakennetta-
vaa suurta keittiötä voi hyödyntää 
muun muassa senioreiden ruoka-
palveluun. Uudet vapaaseurakun-
nan tilat senioritaloineen avaavat 
seurakunnan palvelutyön laajene-
miselle Seinäjoen kaupungin par-
haaksi huikeat näköalat, sijaintikin 
on mitä parhain Koulukadun ja Ki-
vistöntien kulmauksessa.

Jarno Halonen

Havainnekuva uudesta kirkon korttelista. Kuva Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta.

Tietoisku Seinäjoen vapaaseurakunnasta, sen uudesta  
kirkkorakennuksesta, Suvikellosta ja senioritalosta
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Ajatus päiväkodista kirkon yhtey-
destä tuli noin kolme vuotta sitten. 
Mainitsinkin asiasta Hannulle, mut-
ta asia jäi sikseen. Kirkkoprojektin 
edetessä ViaDian hanke näytti täyt-
tävän alakerran tilan toiminnalla, 
mutta hankkeen rahoituksen pe-
ruuntuessa mahdollisuus päiväko-
din sijoittamisesta kirkon yhteyteen 
nousi keskusteluun uudelleen. Koin 
tämän muutoksen itse johdatuksena 
ja hienona mahdollisuutena sekä Su-
vikellon, että seurakunnan kannalta. 

Suvikellon on laajennettava toi-
mintaansa joka tapauksessa useam-
man, kuin yhden ryhmän päiväko-
diksi. Kristillinen päiväkoti soveltuu 
hyvin seurakunnan yhteyteen ja on 
hyvä, että toimija on vakiinnutta-
nut asemansa kaupungissa kahden 
vuosikymmenen toiminta-aikanaan. 
Kristillinen arvopohja, musiikkipai-
notteisuus ja oma valmistuskeittiö 
ovat tekijöitä, joilla on päiväkodin 
valinnassa vanhemmille suuri mer-
kitys. Myös hyvä sijainti vaikuttaa 
perheiden päätöksiin. Yksityiset päi-
väkotiketjut laajentavat suomessa toi-
mintaansa voimakkaasti. Talouselä-
mä-lehden artikkelissa (http://www.
talouselama.fi/uutiset/yksityiset-pai-
vakodit-lahtivat-liitoon-6573149) 
kerrotaan Suomen suurimman päi-
väkotiketjun voimakkaasta laajentu-
misesta Suomessa. Myös Seinäjoki 
on kasvava kaupunki, jossa kaupunki 
on sitoutunut yksityiseen päivähoi-
toon maksusetelien muodossa.  

Riskit ja mahdollisuudet
Jokainen hanke ja päätös sisältää ris-
kejä. Päiväkodin osalta monet seu-
rakuntalaiset ja rakennusprojektin 
suunnittelussa mukana olevat, ovat 
olleet huolestuneita siitä, voiko päi-
väkodin toiminta päättyä tai talous 
ajautua haasteisiin. Sen lisäksi, että 
Raamatussa kehotetaan tuomaan 
hankkeemme Jumalalle, kehotetaan 
myös tekemään laskelmia. Näin 
olemme tehneet myös päiväkodin 

osalta. Vanhimmisto päätti pyytää 
Krasen, eli Suvikellon taustayhteisön 
hallitukseen paikan yhdelle vanhim-
miston jäsenelle valvomaan seura-
kunnan etua, koska päiväkoti on in-
vestointina suuri ja merkittävin riski 
on luonnollisesti toiminnan päätty-
minen ja tilojen jääminen tyhjäksi. 
Krasen hallitus suostui ehdotukseen 
ja yhteistyö myös Krasen asioiden sel-
vittelyssä alkoi vauhdikkaasti. Olem-
me käyneet yhdessä vuokraneuvotte-
luiden aikana tarkasti läpi arvioiden 
nykyisiin kuluihin pohjautuen ja 
toiminnan kasvaessa tiedossa olevien 
sekä arvioitujen lukujen pohjalta ar-
vioiden toiminnan kannattavuutta. 
Halusin myös henkilökohtaisesti olla 
varma toiminnan kannattavuudesta 
ennen lopullisia päätöksiä. Yhteen-
vetona voisi todeta, että taloudelli-
sessa mielessä molemmille osapuo-
lille kristillinen yhteisö kumppanina 
ei ole tuottavuuden maksimoinnin 
kannalta paras vaihtoehto, mutta 
olemme kuitenkin saaneet molem-
pia yhteisöjä tyydyttävän ratkaisun 
myös taloudellisessa mielessä. Toi-
minnallisesti kumppanuus on mitä 
parhain. En voisi kuvitella kristilli-
selle päiväkodille parempaa sijaintia 
kuin tulevan kirkkorakennuksemme 
yhteydessä olevat, uudet ja tähän 
toimintaan alusta alkaen suunnitel-
lut tilat. En myöskään voi kuvitella 
seurakunnalle parempaa vuokralais-
ta, kuin kristillinen päiväkoti, jossa 
lapsille mahdollistetaan muuttuvassa 
maailmassa perinteinen kasvupohja.

Esi- ja vuokrasopimus-
neuvottelut
Vuokrasopimus-neuvottelut eivät siis 
ole olleet perinteiseen tapaan käytyjä, 
pelkästään kaupallisia neuvotteluita 
vaan toimintaan syvälle luotaavia ja 
molemminpuoliseen avoimuuteen 
pohjautuvia keskusteluita. Samaan 
tapaan keskustelua on käyty myös 
tilojen suunnitteluun liittyvissä 
asioissa. Avoimuudesta on hyviä ko-

kemuksia myös arkityöstäni yritysten 
välisissä neuvotteluissa ja siksi päätin 
alusta alkaen tuoda avoimuutta myös 
tähän keskusteluun, näiden kahden 
yhteisön välille. Uskon, että pitkällä 
aikavälillä tuo avoimuus koituu mo-
lempien yhteisöjen parhaaksi. Seura-
kuntamme jäseniä on ollut Krasen 
kahden vuosikymmenen toiminnas-
sa mukana alusta alkaen perustajajä-
seninä. 

Lahden rohkaiseva esimerkki
Olemme viime kuukausien aika-
na olleet yhteydessä myös Lahdessa 
Vapaaseurakunnan yhteydessä toi-
mivaan päiväkotiin, joka on toi-
minut noin 30 vuotta yksityisenä 
päiväkotina. Keskustelut ovat olleet 
rohkaisevia ja tutustumiskäyntikin 
on sovittuna. Lahdessa aikanaan itse 
päiväkodissa olleet tuovat nyt omia 
lapsiaan päivähoitoon, ulkopuolisia 
perheitä on tullut mukaan seurakun-
nan toimintaan. Seurakunta järjestää 
kerran kuukaudessa perhekirkon, 
jonne kutsutaan avoimesti myös päi-
väkodin lapset perheineen. Osallistu-
minen perhekirkkoihin on aktiivista. 
Päiväkodin johtajan sanoin, ”seura-
kunta on päättänyt asettaa lapsityön 
seurakunnan tärkeimmäksi työmuo-
doksi”. 

Seurakunnan lapsityö
Meidän on seurakuntana syytä 
pohtia lapsityötä laajemmin, miten 
saamme uuden sukupolven kasva-
maan seurakunnan toimintaan kas-
vavissa määrin? Päiväkoti ei miltään 
osin korvaa seurakunnan lapsityötä, 
päin vastoin Suvikellon toiminnan 
läheisyys avaa mahdollisuuksia myös 
esimerkiksi äiti-lapsi –piirin tai viri-
kelasten laajempaan huomiointiin. 
Päiväkodin toiminta madaltaa mer-
kittävästi ulkopuolisten ihmisten 
kynnystä vierailla seurakunnassam-
me. Jos olemme rehellisiä yhteisönä, 
kynnystä on, eikä seurakuntamme 
toimintaa tunneta vieläkään riittä-

Päiväkoti ja lapsityön mahdollisuudet
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västi kaupungissamme. Vapaaseura-
kunnilla on kuitenkin hyvä maine ja 
pitkät perinteet erityisesti lapsityössä, 
näin myös Seinäjoella. Seurakuntam-
me tunnuslauseena on ”yhteinen ko-
timme”. Toivottavasti myös päiväko-
din henkilökunta ja lapset perheineen 
kokevat seurakuntamme yhteiseksi 
ja kodikkaaksi. Lapsityön merkitystä 
ei voida liikaa korostaa. Kasvoin itse 
seurakunnan päiväkerhoissa ja vaik-
ka äitini piti niitä, esittelin kotona 
iltaisin kerhossa tehtyjä askarteluita. 

Lasten leirillä olen omankin valin-
tani tehnyt, kenenkään tietämättä, 
ja se valinta on kantanut elämän eri 
vaiheissa. 

Meillä on lupa unelmoida suuria 
asioita! Seurakunta on tehnyt hyvän 
päätöksen lähtiessään toteuttamaan 
merkittävää hanketta. Päätös vaati 
paljon uskoa ja uskon lisäksi se tulee 
vaatimaan meiltä jokaiselta myös ta-
loudellista ja toiminnallista sitoutu-
mista. Tärkeintä myös päiväkodin ja 
lapsityön osalta on rukous työn puo-

lesta. Myös vapaaehtoisia tekijöitä tar-
vitaan kasvavissa määrin. Olemmeko 
valmiita asettamaan lapsityön AINA 
etusijalle? Olemmeko valmiita raken-
tamaan lapsityöstä seurakuntamme 
tärkeimmän työmuodon? Uudet tilat 
mahdollistavat uudenlaista toimintaa. 
Nyt on suunnittelun, pohdinnan ja 
uuteen vaiheeseen valmistautumisen 
aika!

Tommi Mäki

Rukous elämäntapana
”Anokaa, niin teille annetaan. Etsi-
kää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, 
niin teille avataan. Sillä jokainen 
anova saa, etsivä löytää ja kolkutta-
valle avataan.”(Matt.7:7-8). 

Raamatussa kirjoitetaan paljon 
rukouksesta. On valtava asia, että 
voimme mennä Kaikkivaltiaan, Tai-
vaallisen Isän luo ja pyytää Hänel-
tä asioita. Usein pyydämme asioita 
itsellemme, eikä se ole varsinaisesti 
väärin. Uskon kuitenkin, että kun 
rukoilemme toistemme puolesta, 
niin monet elämämme asiat järjes-
tyvät siinä samalla. ”Etsikää ensin 
Jumalan valtakuntaa, niin kaikki 
tämä teille annetaan” jne. 

”Kehotan siis ennen kaikkea ano-
maan, rukoilemaan, pitämään esi-
rukouksia ja kiittämään kaikkien 
ihmisten puolesta, että saisimme 
viettää rauhallista ja hiljaista elämää 

kaikin tavoin hurskaasti ja kunnial-
lisesti (1 Tim. 2:1-3). Enemmän 
kuin koskaan meidän tulee rukoil-
la kaiken esivallan puolesta, pre-
sidentin, eduskunnan ja muiden 
vallan käyttäjien puolesta. Elämme 
eriskummallista aikaa, jossa meille 
tutut ja itsestään selvät asiat ovat 
kääntymässä päälaelleen, esim. su-
kupuolineutraali avioliitto. 

Voimme rukoilla missä vain. Kul-
jen päivittäin sairaalan ohi ja mielee-
ni nousevat usein potilaat ja hoito-
henkilökunta. He todella tarvitsevat 
rukoustamme. Siunaan heitä siinä 
ajaessani autolla. Kävelylenkeistä 
voi tehdä vaikka rukouslenkkejä. 
Kuulin radiosta, kuinka on tehty 
linja-autoajeluja, jossa rukoiltu eri 
paikkojen puolesta. 

Aina rukousvastaukset eivät tule 
meille heti. Jos ovi ei aukea ensiyrit-

tämällä, niin jatketaan kolkuttamis-
ta, kunnes ovi aukeaa tai saamme 
vastauksen. Jeesus kertoi ystävästä, 
joka ei olisi halunnut herätä keskel-
lä yötä antamaan ystävälleen leipää, 
mutta nousi ylös sen tähden, että 
toinen pyysi hellittämättä! (Luuk. 
11:5-8).” ”Jumala on uskollinen, 
älä pelkää, Minä autan sinua. Puhu 
lupauksia ääneen, koska usko tulee 
kuulemisesta (Room.10:17). 

Kuljetaan rukoillen! Rukoillaan 
lähimmäisten puolesta, lakkaamat-
ta, joka paikassa. Rukoillaan kielillä 
salaisuuksia Hengessä! Pyörälen-
killä, autossa, saunassa, aina voit 
huokailla Isän puoleen, joka kuulee 
sinua ja rakastaa sinua äärettömäs-
ti! Juuri sinä voit olla rukousvastaus 
jollekin toiselle! 

Tuija Perälä

Seinäjoki Vaasa
Rajatie 46 Silmukkatie 17
P. 06-4125 100 P. 06-3205 300
Fax 06-4144 970 Fax 06-3123 560

Kalevankatu 11-13, 60100 Seinäjoki, puh. 0207 866 366 
www.mainoskaminen.net
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Rakastetaan, hyväksytään ja  
huomataan jokainen
Olen useasti miettinyt, että osaam-
meko me pidempään seurakunnas-
sa olleet kohdata oikealla tavalla 
ensimmäistä kertaa kokoukseen 
saapuvan lähimmäisemme. Kun 
riisumme päällystakkimme narik-
kaan, vierellämme saattaa olla täy-
sin vieras ihminen, joka on tullut 
kuulemaan Jumalan sanaa tilai-
suuteemme ensimmäistä kertaa. 
Ojennammeko hänelle kätemme 
ja toivotamme muutamalla sanalla 
tervetulleeksi vai heittäydymmekö 
tuppisuuksi ja poistumme nop-
saan ”epämiellyttävästä” tilantees-
ta. Kun sitten viereemme pysähtyy 
entuudestaan tuttu, hänelle meiltä 
riittää henkistä vieraanvaraisuutta.

Kun menemme kirkkosaliin is-
tumaan, saatamme hakea paikkaa 
tutun vierestä. Jos joudumme is-
tuutumaan ventovieraan viereen, 
tervehdimmekö häntä, irtoaako 
meiltä hymyn häivää tai ystävällistä 
katsetta. Entä sitten kun menemme 
kirkkokahville alasaliin, toistuuko 
sama sielläkin. Ahtaudumme tut-
tujen pöytään ja ensikertalainen jää 
yksistään ryystämään munkkikah-
vinsa.

Miltähän ensikertalaisesta moi-
nen kohtelu tuntuu? Miltä sinus-
ta? Miltä minusta? Emme tiedä 
millaisesta elämäntilanteesta kukin 
kirkkoon tulee. Hän on saattanut 
kokea olevansa ei-toivottu henkilö, 
missä vain hän liikkuu. Kukaan ei 
huomaa, kukaan ei noteeraa. Tuli-
jalla saattaa olla surua ja murhetta, 
sydän täynnä ahdistusta. Tullessaan 
seurakuntaan hän uskoo ja luottaa 
siihen, että se on paikka missä hä-

net huomataan ja hyväksytään. 
Siellä kukaan ei häntä ylenkatso. 
Uskovaisten keskellä hän saa ko-
kea lähimmäisen rakkautta saaden 
myös uusia ystäviä. Mutta, jos vas-
taanotto on viileä ja etäinen hän ei 
todennäköisesti toista kertaa tule 
seurakuntaamme. Saattaa olla, 
ettei hän mene muihinkaan hen-
gellisiin tilaisuuksiin. Pahimmassa 
tapauksessa pettymys voi olla niin 
musertava, että hän vaipuu entistä 
syvempään yksinäisyyteen, jonka 
seuraukset voivat olla hyvinkin va-
kavat. Raamatussa sanotaan: ”Vel-
jeni, te, jotka uskotte meidän kir-
kastettuun Herraamme Jeesukseen 
Kristukseen, älkää katsoko henki-
löön. Jos kokoukseenne tulee mies, 
kultasormus sormessaan ja yllään 
hienot vaatteet, ja tulee myös köy-
hä likaisissa vaatteissaan, niin te 
kiinnitätte huomionne tuohon 
hienosti pukeutuneeseen ja sanot-
te: ”Istu tähän mukavasti.” Köyhäl-
le te sanotte: ”Seiso sinä tuossa” tai 
”Istu tähän jalkajakkarani viereen.” 
Ettekö te silloin ole joutuneet ris-
tiriitaan itsenne kanssa? Eikö teistä 
ole tullut väärämielisiä tuomareita? 
Kuulkaa, rakkaat veljeni! Eikö Ju-
mala ole valinnut niitä, jotka ovat 
maailman silmissä köyhiä, olemaan 
rikkaita uskossa ja sen valtakunnan 
perillisiä, jonka hän on luvannut 
häntä rakastaville? Mutta te olette 
häpäisseet köyhän. Eivätkö juuri 
rikkaat sorra teitä ja vedä teitä tuo-
mioistuinten eteen? Eivätkö juuri 
he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka 
on lausuttu teidän ylitsenne? Jos te 
noudatatte Raamatun kuninkaal-

lista lakia: ”Rakasta lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi”, te teette oikein. 
Mutta jos te katsotte henkilöön, te 
teette syntiä, ja laki osoittaa teidät 
lainrikkojiksi. (Jaak.2:1-9)

Kun tyttäreni oli pieni, hän toi 
usein joitain leikkikaluja korjat-
tavakseni tai sitten piti rakentaa 
jotain ihme virityksiä. Joskus jou-
duin toteamaan, että saa nähdä 
tuleeko tästä mitään, on vaikeaa. 
Tytär totesi: ”Yritä edes.” Yritetään 
mekin. Yritetään ja rukoillaan, 
että osaisimme kohdata ja 
huomioida oikealla tavalla jokaisen 
seurakuntaamme saapuvan, olipa 
tulija sitten ensikertalainen tai 
jo pidempään kokouksissamme 
käynyt. Pienikin ystävällisyyden 
ele, joka saa tulijan tuntemaan it-
sensä tervetulleeksi, saattaa merki-
tä hänelle arvaamattoman paljon. 
Hän lähtee kotiin iloa ja rauhaa 
sydämessään tuntien ja odottaen jo 
seuraavaa kokousta.

Olemme kaikki Jumalan lapsia ja 
yhtä rakkaita Hänelle riippumat-
ta siitä minkä näköisiä tai värisiä 
olemme, onko yllämme merkki-
vaatteet vai nuhraantuneet kuteet, 
olemmeko taloudellisessa ja sosi-
aalisessa arvoasteikossa korkealla 
vai toimeentulotuen asiakkaita. 
Yritetään olla sellainen perhe, jossa 
rakastetaan, välitetään, huomataan 
ja hyväksytään jokainen sellaisena 
kuin hän on. Ollaan ihminen ih-
miselle. Pidetään seurakuntamme 
sellaisena, että sinne on helppo tul-
la ja siellä on hyvä olla.

Aki Mäki
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Lähetyskipinä kosketti minua jo hyvin pienenä. 
Pyhäkoulussa kuulin koskettavia tarinoita 
lähetyksestä ja Vapaakirkon rakkaus lähetystä 
kohtaan juurtui minuun.

Kun yksitoistavuotiaana sain profetian, että 
isompana lähtisin OM:on lähetyslaiva Logos 2:lle, 
se osoitti elämälleni suuntaa.  Kun lukion opiskelut 
olivat päättyneet avautuivat ovet laivatyöhän, jossa 
olin  vuosien 2003-2005 aikana. Siellä tapasin myös 
meksikolaisen mieheni Andreksen, jolla myös oli 
lähetyskutsu sydämellä. Laivatyön jälkeen menimme 
naimisiin ja muutimme asumaan Meksikoon ja 
jatkoimme työskentelyä paikallisen OM:n toimiston 
parissa ja myöhemmin johdimme OM organisaatiota 
Meksikossa. 

Kun syksyllä 2016 lähdimme pohtimaan 
seuraavaa askeltamme perheenä, vahvistui ajatus 
Suomeen muutosta. Oli todella vaikeaa jättää taakse 
kaikki mitä siihen asti olimme saaneet olla mukana 
rakentamassa. Työ ei kuitenkaan ole meidän, vaan 
Herran ja on mahtavaa nähdä sen jatkuvan ja 
kasvavan. Näinhän se Valtakuntatyössä onkin. Toiset 
kylvää, toiset pitävät huolen ja toiset niittävät, mutta 
Herran antaa kasvun. 

On ollut erilaista, nyt kotiin tullessa, ottaa 
toisenlainen rooli lähetyksessä. Lähtijän sijaan 
lähettäjänä. Nämä kaksi kulkevat käsikkäin. Toisen 
puuttuessa Sanaa ei voida viedä eteenpäin. On 
mahtavaa saada olla lähetysyhdyshenkilönä ja tuoda 
näin oma korteni kekoon nyt lähettäjänä. Uskon, että 
vaikka seurakuntamme kohtaakin tulevaisuudessa 
suuria haasteita, rakkaus evankeliumin viemisestä 
kaikkiin kansakuntiin jatkuu yhtenä seurakuntamme 
pilareista. Olemme osa isoa palapeliä, jota kerran 
pääsemme ihastelemaan perillä. Rukouksenani 
todellakin on, että olemme kuuliaisia sille muodolle 
mihinkä Jumala meitä kutsuu taipumaan.   

Room 10:14 -15
Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät 

usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole 
kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?  
 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? 
Niinkuin kirjoitettu on: “Kuinka suloiset ovat niiden 
jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!

Sari Mendez

Lähtijästä lähettäjäksi

Andres, Sari, Andres 8v, Samuel 5v ja Elias 1v Mendez. 
Kuva kotialbumista.

• Jätevesisuunnitelmat/Fise
• Suodatuskentät
• Laitepuhdistamot
• Saneeraus laitepuhdistamot
• Räätälöidyt jätevesiratkaisut
• Tontti- ja kiinteistösalaojat
• Kaivuu- ja asennuspalvelu

Suunnittelusta asennukseen!

www.vesilakeus.fi
040 966 2118



12 - Seurakuntaviesti kesäkuu 2017

Vuosi 2016 osoitti jälleen miten mer-
kittävää ja suuriarvoista EU ruo-
ka-aputyö vähävaraisille lähimmäisil-
lemme on. Ruokapussien hakijoiden 
määrä on pysytellyt edellisten vuosien 
tasolla. Määrät toki vaihtelee jonkin 
verran johtuen mm. sääolosuhteista. 
Joka kerta on joku tai muutama ensi-
kertalainen, jotka ovat kuulleet ystävil-
tään mahdollisuudesta saada ilmaista 
ruokaa ahdinkoonsa. Jotkut ovat aras-
telleet tulla johtuen siitä, että he ovat 
luulleet kysyttävän heidän elämän-
tilanteestaan ja aidosta tarpeestaan. 
Näinhän meillä ei ole toimittu.

Viime vuonna järjestimme yhteensä 
yhdeksän jakokertaa. Pusseja jaettiin 
yhteensä 825 kpl ja avun piiriin kuu-
luvien lukumäärä oli n. 1250 henkilöä. 
Jaettujen ruokapussien yhteen laskettu 
kilomäärä oli lähes 8000 kiloa.

Jakokertojen yhteydessä olemme tar-
jonneet aina myös voileipäkahvit. Kah-
vikupposen lomassa kävijöillä on ollut 
mahdollisuus seurustella niin toistensa, 
kuin meidän työntekijöidenkin kanssa. 
Varsinkin yksinäisille lähimmäisillem-
me kahvitteluhetki on suurimerkityk-
sellinen sosiaalinen tapahtuma.

Joulukuun jakotilaisuudessa – viikko 
ennen joulua – pidimme perinteiseen 
tapaan hartaustilaisuuden, jossa Han-
nu-pappi jakoi Jumalan Sanaa. Jon-

na Mäntylä luki jouluevankeliumin 
ja Tommi Kinnunen lauloi kitaransa 
säestyksellä koskettavia hengellisiä lau-
luja. Hartauden päätteeksi, ennen ruo-
kapussien jakoa, juhlaväki sai nauttia 
alasalissa Pennalan Tarjan keittämää 
joulupuuroa, jota jotkut kehuivat maa-
ilman parhaaksi riisipuuroksi.

EU-pussin lisäksi lähes 130-päinen 
juhlaväki sai mukaansa nk. herkkupus-
sin, jonka sisältö oli todella monipuo-
linen ja runsas. Pussi sisälsi seuraavia 
tuotteita: tonnikalamurskaa, ananas-
murskaa, suklaakonvehteja, erilaisia 
pikkuleipiä, kinkkumakkaraa, jauheli-
hapihvejä, lihapullia, uunilenkkiä, gril-
limakkaraa, margariinia, maksapateeta 
ja pikkukinkun. 

Kyseisestä lisäpussista, jota olemme 
saaneet jakaa jo useampana vuote-
na, olemme todella suuresti kiitollisia 
paikkakuntamme kauppiaille ja yri-
tyksille, jotka lahjoituksillaan ovat sen 
mahdollistaneet. 

Voimme vain kuvitella sitä iloa ja 
riemua, jota esim. kolmilapsisessa yk-
sinhuoltajaperheessä, työttömyyden ja 
sairauksien keskellä elävien tai pienel-
lä eläkkeellä kituuttavien vanhusten 
kodeissa tunnetaan, kun ruokapussia 
aletaan kotona purkaa. Tiedän perhei-
tä, joissa eletään miltei kädestä suuhun. 
Oli juhla tai arki, pöytä on aina katettu 

samoilla yksinkertaisilla kuivatuotteil-
la. Nyt heillä oli laittaa ruokapöytään 
edes hieman juhlavampaa muonaa. 

Todella suuri kiitos kuuluu myös 
Juustoportille, joka tämän kevään aika-
na on muistanut meitä kahdella mer-
kittävällä ruokalahjoituksella. Olemme 
nimittäin saaneet – ja vieläpä kirkolle 
tuotuna – jaettavaksemme peräti 700 
litraa maitoa ja 100 kiloa leipäjuustoa. 
Suuret kiitokset kuuluu myös herk-
kupikkuleipien edustusliike Cookie-
landille, joka lahjoitti vapuksi yli 500 
rasiaa tippaleipiä.

Ruoka-aputiimi kiittää kaikkia lah-
joituksillaan mukana olleita ja toivot-
taa jokaiselle runsasta Jumalan siunaus-
ta. Jeesus sanoi: ”minkä teette yhdelle 
vähäisimmistä veljistäni, sen te teette 
minulle.” Siunatut kiitokset myös tii-
miläisille Harjun Raijalle, Mäntylän 
Jonnalle, Mäen Hilkalle ja Myllärin 
Matille sekä joulupuurotiimille, Pen-
nalan Tarjalle, Eklundin Anjalle ja Ka-
renon Tiinalle.

Aki Mäki.

EU ruoka-aputyön 
merkitys yhä suuri

Joulun jakotilaisuudessa oli tarjolla myös mehevä herkkupussi. Kuvassa Matti Mylläri, Aki Mäki ja Raija Harju. 
Kuva Hannu Räty.
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SEINÄJOKI Keskuskatu 3
ma - pe 10 -  19, la 9:30 -17, 
to 25.5. suljettu, su 28.5. 12-17

Tunnin ilmainen pysäköinti ylä-
tasanteella, ilmaisen parkkilipukkeen 
saat automaatista

-20%
L A S T E N  
K E N G Ä T

TÄLLÄ KUPONGILLA JA
KANTA-ASIAKASKORTILLA

Etu alkuperäisestä hinnasta. 
Voimassa 17.6.2017 saakka.

HALONEN SEINÄJOKI Keskuskatu 3

Pian tulee täyteen puolitoista vuotta, kun olemme 
kulkeneet viikoittain vokkiin tapaamaan meidän ryh-
määmme, vaihtamaan kuulumisia ja opettamaan suo-
men kieltä.  Koimme heti aluksi, että Jumala vaikutti 
ja johdatti meitä tähän tehtävään. Olemme havain-
neet, että jopa pienissäkin asioissa olemme nähneet ih-
meellistä johdatusta ja Jumalan apua.   Tämä on ollut 
rikasta aikaa, kun olemme saaneet tutustua aivan eri 
kulttuurista tuleviin perheisiin, ja aina vain paremmin 
olemme voineet vaihtaa kuulumisia kielen oppimisen 
myötä.  Meidän kanssamme on ollut mukana Marjut 
Vähämaa auttamassa monissa asioissa.  Hän sai muun 
muassa järjestettyä seurakuntaan kerhopaikat parille 
lapselle.  Nyt lapset iloitsevat uusista kavereista ja osaa-
vat puhua suomea. Muutama varttuneempi nuori on 
ollut mukana nuorten illassa perjantaisin. Heti ensim-
mäisellä kerralla he saivat niin ystävällisen vastaanoton, 
että halusivat jo seuraavalla viikolla lähteä mukaan uu-
destaan. Heillä on jo niin hyvä suomen kielen taito, 
että ymmärtävät paljon puheista ja laulujen sanoista.  
On ollut ilo nähdä, miten hienosti meidän nuoret 
ottavat uusia tulokkaita mukaan ja juttelevat heidän 
kanssaan ja samalla auttavat heitä aktivoimaan suomen 
kielen taitojaan.

Ryhmämme on pienentynyt paljon puolen vuoden 
aikana alkuperäisestä 12 henkilöstä: neljä perhettä on 
saanut turvapaikan, muutama on lähtenyt Saksaan ja 
Ranskaan mahdollisen turvapaikan toivossa. Kolme 
oleskeluluvan saanutta perhettä on jäänyt Seinäjoelle, 
ja he pärjäävät hyvin suomen kielellä arkielämän haas-
teissa. Olemme avustaneet heitä muutoissa eri tavoin.  
Samalla olemme nähneet, miten eri ihmiset ovat ilolla 
antaneet näiden pakolaisten tarpeisiin kaikkea tarpeel-
lista.

Kolmea oleskelulupaa odottavaa perhettä tuemme 
vielä vokissa erilaisissa haasteissa ja suomen kielen opis-

kuva ruut halonen

Kuulumisia vastaanottokeskuksen pakolaistyöstä

kelussa. Töitä nämä kaikki haluaisivat tehdä, naisetkin.  
Heillä on monenlaisia visioita ja haaveita siitä, mitä 
tehdä sitten, kun lupa olisi saatu.

Marjo kävi Tampereella Al Massira-kurssin, mikä 
auttaa meitä, kun pakolaiset alkavat kotiutumaan Sei-
näjoelle.

 
 
Pian on kuitenkin jäähyväisten aika, kun Seinäjoen 
vokki suljetaan. Toiminta loppuu kesäkuun loppuun 
mennessä, ja jäljellä olevat asukkaat siirretään muualle.

Kiitos, että olette muistaneet rukouksin. Muistatte-
han edelleenkin! 

Marjaleena Mäkitalo, Marjo Mikkola 
ja Marjut Vähämaa
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Ihmisen kokoinen seurakunta

Katariina Salo on kotoisin Härmästä 
ja asustellut ja työskennellyt Seinä-
joella ja sen tuntumassa viimeiset 10 
vuotta. Ystävän pyynnöstä Katariina 
osallistui 12 vuotiaana Härmän va-
paaseurakunnan lastenleirille ja sai 
siellä antaa elämänsä Jeesukselle. Lei-
rin jälkeen hän meni mukaan Här-
män vapaaseurakunnan nuortenil-
toihin ja löysi sieltä ystäviä ja oman 
paikkansa. Nuorten porukka oli suuri 
ja koostui eri ikäisistä nuorista. Su-
lassa sovussa tehtiin asioita yhdessä 
ja yhteisöllisyys heijastui vahvasti 
touhusta ja toiminnasta. Nuoremmat 
saivat vapaasti roikkua vanhempien 
nuorten mukana ja yhdessä osallis-
tuttiin myös seurakunnan muihin 
toimintamuotoihin. Niihin aikoihin 
seurakuntaa johti Ari Urhonen.

Jeesus on ja on ollut Katariinan 
elämän kivijalka. Yksi tärkeistä Ka-
tariinan elämää jo nuoresta asti oh-
janneista Raamatunkohdista löytyy 
Jesajan kirjasta luku 58: 6-14 (” Toi-
senlaista paastoa minä odotan: että 
vapautat syyttömät kahleista, irrotat 
ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että 
murskaat kaikki ikeet, 7 murrat leipää 
nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, 
vaatetat alastoman, kun hänet näet, 
etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. 
8 Silloin sinun valosi puhkeaa näky-
viin kuin aamunkoi ja hetkessä sinun 
haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus 

itse kulkee sinun edelläsi ja Herran 
kirkkaus seuraa suojanasi. 9 Ja Herra 
vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat 
apua, hän sanoo: ”Tässä minä olen.” 
Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi 
ja lopetat sormella osoittelun ja pahat 
puheet, 10 jos annat nälkäiselle omas-
tasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, 
niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja 
yön varjo muuttuu keskipäivän kirk-
kaudeksi. 11 Ja Herra on alati ohjaa-
va sinua. Aavikon paahteessakin hän 
elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi. 
Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin 
lähde, jonka vesi ei ehdy. 12 Ammoin 
raunioituneet asumuksesi sinä rakennat 
jälleen, pystytät rakennuksia muinaisil-
le perustuksille, ja niin sinun nimesi 
on oleva: sortuneiden muurien korjaa-
ja, maan asutuksen elvyttäjä. 13 Jos et 
polje tomuun sapattia etkä aja omia 
etujasi minun pyhänä päivänäni, jos 
nimität sapattia ilon päiväksi ja Her-
ran pyhää päivää kunnian päiväksi, jos 
kunnioitat sitä niin, ettet kulje omilla 
asioillasi, et käy kauppaa etkä aja omia 
etujasi, 14 silloin saat iloita Herrasta. 
Minä annan sinun kulkea kaikkien 
vuorten yli, ja olet saava elantosi isäsi 
Jaakobin perintömaasta. Näin on Her-
ra puhunut.) Tämä kohta haastaa elä-
mään uskoa arjessa todeksi. ”Uskon, 
että tähän Jumala haastaa meistä jo-
kaista”. Katariina kommentoi. 

Yhteys kantaa
Oman hengellisen kodin löytäminen 
Seinäjoelta oli pitkä prosessi Katarii-
nan elämässä. Hän rukoili pitkään Ju-
malalta johdatusta ja joulun välipäi-
vinä sellainen tuli selkeästi. Katariina 
näki unen, jossa hän tuli t-risteyksen 
päähän. Unessa hänen oli valittava 
kumpaan suuntaan hän kääntyisi ja 
päätti valita oikealle menevän tien. 
Tämän jälkeen hän havahtui hereille 
ja tajusi valinneensa juuri itselleen 
kotiseurakunnan. Myöhemmin hän 
kertoi, että olo oli kuin olisi kotiin 
tullut. ”Tännehän olin aina kuulu-
nutkin”. Katariina toteaa.

Seurakunta on Katariinalle hen-
gellinen koti. Siellä saamme ravintoa 
ja näemme ystäviä. On tärkeää, että 
vierellä on saman mielisiä ihmisiä, 
joiden kanssa voi jakaa yhteistä us-
koa. Seurakunta rakentuu ihmisistä, 
ei ole vain paikka tai rakennus johon 
kokoonnumme yhteen. Katariinalle 
kodin tunnussa merkittävää on yh-
teyden kokeminen. Yhteiset kahvi-
hetket, jutustelut ennen kokousta ja 
muu kontaktin ottaminen muihin 
seurakuntalaisiin vaikuttaa paljon yh-
teiseen ilmapiiriimme. Pienillä jutuil-
la hymyllä ja tervehtimisellä on mer-
kitystä. ”Tämä on ihmisen kokoinen 
seurakunta” hän kommentoi.

Katariina unelmoi ehtiä olemaan 
enemmän mukana seurakunnassa. 

CAR
Valioyksilöiden hankintapaikka www.carspark.fi

• autot Saksasta tilauksesta
• automyynti

• huollot ja korjaukset
• katsastuspalvelut

PALVELEMME KAIKISSA AUTOASIOISSA

CarSpark | Trukkiväylä 1 E | 60100 Seinäjoki | 045 674 3067
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Maaliskuussa 9.3 toteutimme Sari 
Mendezin johdolla hieman poikkea-
van tempauksen lähetystyön hyväksi. 
Ja aivan kuten kaikki muutkin suu-
ret ja mahtavat tapahtumat omaavat 
sisäänpääsymaksun, ei meidänkään 
kauneustapahtuma poikennut tästä. 
Kauneusiltaan päästäkseen joutui 
siis hieman kaivamaan kuvetta. Ja se 
kannatti! Saimme kokoon 695€!

Tapahtuman järjestäminen vaati 
monia alttiita sydämiä, tekeviä käsiä 
ja jalkoja. Tietysti myös rukousta ja 
aikaa. Työtä oli paljon niin suunnit-
telussa kuin toteutuksessa. Halusim-
me tarjota osallistujille parasta mah-
dollista eikä vain jotain sinne päin. 
Ja mielestäni onnistumme paremmin 
kuin hyvin.

Ilta oli melko asiapainotteinen, 
jota pyrimme keventämään käy-
tännön tekemisellä. Minä (Ruut) 
tein kasvohoidon luentoni ohessa ja 
Sari perehdytti meidät ehostuksen-
saloihin loihtimalla upean iltamei-
kin mallille. Asiaa tuli paljon niin 

ihonhoidosta kuin ehostuksestakin. 
Pidimme Sarin kanssa huolta siitä, 
että jokainen osallistuja sai varmas-
ti peruseväät kauneudenhoitoon. 
Myönnettäköön, että ilta venyi mel-
ko pitkäksi. Illan hämärtyessä taisivat 
kovalevytkin olla jo melko täynnä 
asiaa. Kehitettävää siis jäi!

Olin positiivisesti yllättynyt run-
saasta osallistuja määrästä sekä aidos-
ta kiinnostuksesta asioita kohtaan. 
Yleisö oli mukana täysillä ja saim-
me aikaan toivomaamme vuorovai-
kutusta. Tilaisuus oli kaikin puolin 
rento, hauska ja mielenkiintoinen. 
Olipa sinne eksynyt (kutsuttu) ai-
nakin yksi kadonnut lammas, joka 
ei varmasti muuten olisi vapaakirk-
koon saapunut. Se, että kauneuden-
hoitoon oikeasti tärkeä asia, on se 
myös keino saavuttaa uusia ihmisiä. 
Kauneusillat ovat todellakin matalan 
kynnyksen paikkoja kutsua ihmisiä 
keskuuteemme!

Jo Raamatussa on osattu arvostaa 
kauneudenhoitoa. Eikä vain arvostaa 

vaan sitä on myös harjoitettu! Mie-
lestäni meidänkin tulisi ymmärtää 
sen tärkeys eikä vain pitää sitä ”hum-
puukina”. Muistuttaisin, että iho on 
kuitenkin ihmisen suurin elin, jolla 
on elintärkeitä tehtäviä! 

Kaunista kesää kaikille!
Yt, Ruut Nygård

Ps. Kuulinpa sellaisen legendan, että 
kasvoja ei oltu pesty moneen päivään 
tapahtumassa tehdyn kasvohoidon 
jälkeen....  Kröhöm! Opettajan vikaa 
(kovasta yrittämisestäni huolimatta) 
minussa ei siis näytä olevan! :D

Kauneutta ilmassa

Kuva Ruut Halonen

Erityisesti diakoniatyö kiinnostaa 
häntä. (Haastateltavan komment-
ti, ei kirjoittajan omia toiveita). 
Jumala on antanut Katariinalle 
unelman seurakunnasta paikkana, 
johon kaikenlaiset ihmiset statuk-
sesta ja asemasta huolimatta ovat 
tervetulleita. Jaakobin kirjeen 
luvun 2 alku puhuttelee häntä 
erityisesti. Siellä kehotetaan mei-
tä kohtelemaan toinen toisiam-
me tasavertaisesti. Hän unelmoi 
myös yhteydestä kaiken ikäisten 
välillä, koska tarvitsemme toinen 
toisiamme iästä riippumatta.

Lopputerveiseksi Katariina ha-
luaa rohkaista meitä jokaista Fi-
lippiläiskirjeen kolmannen luvun 

sanoin  13 Veljet, en katso vielä 
päässeeni siihen asti. Vain tämän 
voin sanoa: jättäen mielestäni sen, 
mikä on takanapäin, ponniste-
len sitä kohti, mikä on edessä. 14 
Juoksen kohti maalia saavuttaak-
seni voittajan palkinnon, pääsyn 
taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu 
Kristuksen Jeesuksen omat. Ele-
tään uskossa luottaen Jumalaan ja 
muistetaan meidän maalipaikka!

Kirjoittaja ja kuva:  
Jonna Mäntylä
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1. Islamilainen ajattelu on  
    erilaista
Kohdattaessa islaminuskoisia, Sob-
ni Malek4 varoittaa keskittymästä 
liikaa rationaalisiin kysymyksiin, 
koska islaminuskoisten kesken lo-
giikka on usein erilaista kuin län-
simaisilla kristityillä. Kulttuurisista 
eroista huolimatta yksilöiden välil-
lä on toki paljon eroja. Ehkä kuu-
luisimmalle 2000-luvulla islamista 
kristinuskoon kääntyneelle Nabeel 
Quereshille hyvin vaikuttavia olivat 
juuri rationaaliset todisteet.3 Nabee-
linkin kohdalla on silti myönnettä-
vä, että lopullinen niitti kääntymi-
selle olivat Jumalan hänelle antamat 
unet. 

Kulttuurin vaikutus yksilöihin on 
hyvin voimakas ja asiaan on syytä 
perehtyä mieluummin etu- kuin jäl-
kikäteen. Se on myös omiaan luo-
maan yhteyttä. Tutustumisvaiheessa 
on ilahduttavaa havaita, jos joku 
on nähnyt vaivaa ottaakseen selvää 
minun kulttuuristani ja uskostani 
ennen kuin tarjoaa omiaan tilal-
le. Paavali kirjoittaa samasta 1 Kor 
9:19-22 kertoessaan miten hän on 
pyrkinyt kohtaamaan erilaisia ihmi-
siä heidän omalla tasollaan ja kuin 
kaltaisinaan, olkoon kyse heikkou-
desta, lain alaisuudesta tms. 

1.1 Islamilaisen ajattelun  
       taustaa
Islamin rationaalinen tiede ku-
koisti ensimmäisen vuosituhannen 

vaihteen tienoilla. Noin vuosien 
900-1200 välisenä aikana islamilai-
sen kulttuurin tiede ja taide olivat 
maailman ehkä korkealuokkaisinta. 
Sen jälkeen nousi hahmoja kuten 
esimerkiksi Abú Hamid al-Ghazal, 
jota monet pitävät edelleen yhtenä 
islamin historian huomattavimmis-
ta teologeista. 

Luonnontiede, tekniikka tai ma-
tematiikka eivät al-Ghazalin mieles-
tään sopineet yhteen islamin kanssa. 
Hänen mielestään ei ole olemassa 
luonnonlakeja, vaan Jumala päättää 
mitä kulloinkin tapahtuu, luonnol-
linen kausaliteetti ei ole laki. Hänen 
mielestään ihmisen tuli keskittyä 
hengellisiin kysymyksiin ja välttää 
tieteellistä ajattelua joka vain veisi 
ihmisen ajatukset pois ja kauemmas 
Jumalasta.5, s.84 Tämä rajoittaa vielä-
kin ajattelun avaruutta islamissa.

Kirjassaan Islam Kuvastimessa Ari 
Hukari9, 127-128 luettelee kulttuuri-
sia eroja lännen ja islamin välillä. 
Islamissa arvostetaan paljon länsi-
maita enemmän mm. auktoriteettia 
ja valtaa, absoluuttisia totuuksia ja 
yksiarvoisuutta, yhteisöllisyyttä ja 
kollektivismia, oppimisessa toistoa 
ja ulkoa oppimista sekä pelätään hä-
peää joka liittyisi esimerkiksi ylhääl-
tä annettujen totuuksien kyseen-
alaistaminen. Nämä vaikeuttavat 
yksilömuslimin mahdollisuuksia 
kyseenalaistaa uskonsa sisältöä.

1.2 Ratkaisu tavoittamiseen
Sobni Malek4 näkee ratkaisuna siir-
tymisen kohti kokemusta, kohti 
persoonaa, kohti tunnetta, Jeesusta 
Kristusta, Hänen esittelyään ja koh-
taamistaan. Länsimaihin verrattuna 
islamilaisessa maailmassa tärkeää 
on yliluonnollinen todellisuus. Isla-
minuskoinen on usein avoin Pyhän 
Hengen työn ilmenemiselle ihmei-
den muodossa. Unet, ilmestykset, 
ihmeparanemiset ja esimerkiksi 
henkimaailman yhteenotot ovat 
heille usein odotettuja ja todellisia 
ilmiöitä. Tässä Jumalan Pyhän Hen-
gen työ, rukous ja avoimuus sille, 
että Jeesus Kristus itse voi näyttää 
itsensä ja vastaa islamin uskoisen et-
sintään, ovat avainasemassa.

2. Koraanin väitteitä  
     Jeesuksesta
Suomen Vapaakirkon tunnustuk-
sen1  kohta 2 kuvaa Raamatun ar-
vovaltaa: ” Raamattu, s.o. Vanhan 
ja Uuden testamentin pyhät kirjat, 
jotka me uskomme olevan Pyhän 
Hengen johtamien ihmisten kir-
joittamat, määrää yksin meidän 
uskomme ohjeen, jonka mukaan 
kaikki oppi ja elämä seurakunnassa 
on hyväksyttävä tai hyljättävä.”. Ko-
raanin asema islamissa on vastaava.4, 

s.69

 Koraani mainitsee Jeesuksen suo-
raan tai epäsuorasti peräti yli 180 
kertaa.7, 8 Kannustinta Jeesukseen 
tutustumiseen on siis vahvasti. Is-

Johdantoa islamiin - Jeesuksen persoona,  
evankeliumin mahdollisuus
Jan Nummensalo

Monet muslimit ovat pettyneet 
siihen, että ne alueet maailmas-
sa,  joissa islam on saanut vai-
kuttaa pisimpään, 1300 - 1400 
vuotta, ovat kaiken tämän ajan 
jälkeen tilanteessa, joissa mo-
net ihmiset kokevat mahdotto-

maksi asua ja elää niissä. Tämä 
ilmiö on yksi aikamme mer-
kittävimmistä islamia sisältä 
päin kyseenalaistavista asiois-
ta. Niinpä monet muslimit ovat 
henkilökohtaisella tasolla val-
miita etsimään muuta Totuutta, 

tosin usein salaa, koska islamin 
suhtautuminen pois kääntyviin 
on vähintään yhtä rajua kuin 
paljon otsikoissa olleilla Jeho-
van todistajilla. Ao. teksti on 
lyhennelmä opiskeluesseestäni 
keväältä 2017.
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lamin Jumala on usein etäinen ja 
tämän suhtautuminen seuraajiinsa 
herättää kysymyksiä. Pelastuminen 
on epävarmaa, kohtalousko vahvaa. 
Jeesus sen sijaan esiintyy paljon lä-
heisempänä, paljon enemmän kiin-
nostuneena ihmisten henkilökoh-
taisesti asioita, parantajana ja ihmis-
ten sympaattisena kohtaajana. Ei 
ihme että esimerkiksi islaminuskoi-
nen nettituttuni Pakistanista kertoi 
olevansa kiinnostunut Jeesuksesta 
ja että tämän persoona ja toiminta 
kiehtovat häntä.6 

2.1 Jeesus oli profeetta,  
        ei Jumala
Kristinusko oli islamin syntyaikoi-
hin uskontona islamille selvä kil-
pailija. Koraani ottaa selkeää kan-
taa kristinuskon jumal-käsitystä 
vastaan. Islam vakuuttaa että yhä 
uudelleen että on vain yksi Jumala. 
Islamissa Jumalan ykseydestä käyte-
tään termiä tawhid Allah.

Suura 4:171 Uskokaa Jumalaan ja 
Hänen lähettiläisiinsä älkääkä sano-
ko: ”Heitä on kolme”

Jeesuksen asema kristinuskossa 
Jumalan Poikana, on yksinkertai-
sesti vastoin islamin ja Koraanin 
opetusta. Tätä teologista ristiriitaa 
itsessään ei voida poistaa. On mie-
lestäni löydettävä muita keinoja joi-
den kautta kristinusko vaikuttaisi 
kiinnostavalta.

2.2 Jeesus ei kuollut ristillä
Lähi-idän erikoisasiantuntija Pek-
ka Sartolan mukaan islamissa on 
”mahdotonta ymmärtää, että Ju-
mala olisi sallinut profeettansa ko-
kea kaiken sen, jonka Jeesus joutui 
kokemaan ennen kuolemaansa”.2. 
Ongelmana on Jeesuksen ristinkuo-
leman kertakaikkinen häpeällisyys 
ja äärimmäisyys. 5. Moos 21:23 
kertoo: ”kirottu on jokainen, joka 
on puuhun ripustettu”. Islaminus-
koiset uskovat tämän siinä missä 
juutalaisetkin. Ristinkuolema on is-
laminuskoisille häpeällinen pahen-
nus, kuten se oli jo Paavalin päivinä 
juutalaisille. 

Islamin Allah ei ole sellainen Ju-
mala, joka antaisi henkensä palve-
lijoittensa puolesta. Näiden teh-
tävä on antaa henkensä Allahinsa 
puolesta. Kuinka erilainen onkaan 
kristittyjen Jumala! Tämä sympaat-
tisuus löytyy Jeesuksen persoonan 
kautta. Jeesus on Jumalan kuva ja 
tuo esiin aivan erilaisen, ihmisestä 
kiinnostuneen Kaikkivaltiaan joka 
ei ole etäinen vaan etsii ihmistä ku-
ten Jumala Paratiisissa etsi langen-
nutta ja piiloutunutta ihmistä (1 
Moos 3). 

Ei ihminen etsinyt Jumalaa lan-
keemuksensa jälkeen eikä Koraanin 
Jumala vaikuta sellaiselta joka läh-
tisi tätä etsimään. Jeesus sen sijaan 
evankeliumeissa on kuva Jumalasta 
joka etsii. Raamatun Jumala on sel-
lainen Jumala, joka menisi äärim-
mäisyyksiin saakka pelastaakseen 
syntisen. Tässä kohtaa islamin ja 
kristinuskon välinen ero jumalakä-
sityksessä tulee voimakkaasti esiin.

Islamissa kaikki on kiinni ihmis-
ten yrityksistä täyttää rituaalit ja 
Allahin käskyt, joka viimeisellä tuo-
miolla pelastaa tai tuomitsee kado-
tukseen, varma ei voi olla kumpaan. 
Jumala joka on ilmoittanut itsensä 
Kristuksessa Jeesuksessa sen sijaan 
tahtoo ettei yksikään hukkuisi, vaan 
tulisi tuntemaan pelastuksen (Joh 
3:16). Kuten oppimateriaalin kir-
joittaja Sobni Malek vetoaa, meidän 
on saatava islamin uskoiset tutustu-
maan kristinuskon houkuttelevaan 
persoonaan Jeesukseen ja Hänen 
tekoihinsa jotka kertovat millainen 
Hän -Jumalan kuva- on. 4, 251-260

2.3 Jeesus teki valtavasti  
        ihmeitä
Koraanin mukaan Jeesus teki ih-
meitä jopa enemmän kuin Raama-
tussa kuvataan. Muhammedin te-
kemät ihmeet ovat tähän verrattuna 
alkuperäisessä materiaalissa vähäi-
siä. Opiskeluoppaan4, s. 23 mukaan 
häneltä kerrotaan pyydetyn useaan 
kertaan ihmettä jossa tämä osoit-
taisi Jumalallisen kutsunsa siihen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
työhön mitä teki. Muhammed kui-
tenkin vastasi, ettei häntä lähetetty 
tekemään tunnustekoja vaan että 
Koraani olisi se ihme, josta hänet 
tunnettaisiin (Suura 17:59, 90-94, 
29:59). 

Islamissa arvostetaan yliluonnol-
lista, transendenttistä todellisuut-
ta.9, 127-128 Tässä kohtaa Jeesus on 
islaminuskoiselle erityisen kiinnos-
tava. He pitävät ihmeiden tekoa 
osoituksena voimasta ja islamissa 
arvostetaan voimaa. 

Jeesuksen ihmeet ovat juuri sellai-
sia, jotka kiehtovat ihmisiä, koska 
Hänen ihmeensä ovat pääsääntöi-
sesti tehty toisia varten rakkaudesta 
ja huolenpidosta. Hänen ihmeensä 
eivät ole sotaisia ja tuhoavia vaan 
tuovat terveyttä, ruokaa, apua ja 
lohtua hädän alaisille ihmisille. Jee-
sus on Jumalan rakkauden ja hyvän 
tahdon kuva. Kohdatessaan apua 
tarvitsevia, monin tavoin hädässä 
olevia, Jeesus on hyvyydessään ja 
armossaan hyvin konkreettisella ta-
solla enemmän kuin Allah. 

Persoonan taso ohittaa opilliset 
kiistakysymykset, joiden läpi on 
vaikea päästä, koska se vaatii suoraa 
konfrontaatiota ja sitä, että jompi-
kumpi myöntää olevansa väärässä. 
Jeesuksen kohtaaminen ja Hänen 
tekojensa tutkiminen ei sisällä vas-
taavaa ristiriitatilannetta. Jeesus 

Kuva kotialbumista.
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on ihmeiden osalta suurempi kuin 
Muhammed.

2.4  Jeesus oli synnitön
Tämä on ehkä hätkähdyttävin väite 
mitä islamin piirissä ja Koraanissa 
Jeesuksesta esiintyy. Muhammed ei 
ollut synnitön, koska hän pyysi an-
teeksi syntejään.4, s.23

Useissa kohdin Muhammed pyy-
tää Jumalaa antamaan hänelle an-
teeksi Suura 40:55; 47:19; 48:1,2; 
49:1-3). Suura 80:1-10 kertoo mi-
ten Muhammedin luo tuli apua 
pyytämään sokea kerjäläinen. Mu-
hammed kieltäytyi auttamasta, 
mutta tästä seurasi Muhammedille 
Allahin nuhtelu. Jos vertaamme 
näitä tapauksia Jeesukseen, ero on 
huomattava. Jumala ei kertaakaan 
nuhtele Jeesusta. Jumalalla on evan-
keliumeissa Jeesusta kohtaan pel-
kästään hyvää sanottavaa. Näin on 
myös Koraanin piirissä. Miten ku-
kaan voisi olla synnitön ellei hän 
ole itse Jumalan vertainen? ”Joka on 
nähnyt minut, on nähnyt Isän” to-
tesi Jeesus Joh 14:9. Jeesus on mo-
raalisesti Muhammedia suurempi.

2.5 Tottele Jeesusta
Koraani 43:63 toteaa seuraavasti: 
Kun Jeesus tuli selvien merkkien 
kera, hän sanoi: ”Nyt olen tullut 
luoksenne viisaudessa ja selvittääk-
seni teille joitakin asioita joista te 
kiistelette: niinpä pelätkää Jumalaa 
ja totelkaa minua.”

Jospa islaminuskoinen tutustuisi 
ja uskoisi Jeesuksesta sen, mitä tämä 
puhuu itse itsestään. Hän kertoo 
olevansa Jumalan Messias ja Hän 
selittää mitä se tarkoittaa. Hän pu-
huu Jumalasta jatkuvasti Isänään. 
Tällaista suhdetta Jumalaan ei voisi 
kukaan islaminuskoinen esittää. Is-
lamin Allah on aivan liian etäinen 
ja aivan liian suuri tällaiseen. Jeesus 
sen sijaan tuo perheyhteyden, lä-
heisyyden ja empaattisuuden Juma-
la-yhteyteen. Jumala on vertauksen 
vastaan juokseva isä tuhlaajapojalle, 
Jeesuksessa Jumala kohtaa syntisen 
naisen Syykarin kaivolla, Jeesukses-
sa Jumala koskettaa pitaalista joka 
on rituaalisesti saastainen. Jeesus te-
kee itsestään esimerkin, jota seura-
ta (esim. Joh 13:15). Jeesus kutsuu 
seuraamaan itseään (Matt 16:24). 

Islamissa väitetään nykyään että 
evankeliumit on väärennetty. Mutta 
Muhammed puhui niistä ylistävästi 
600-luvulla ja Raamattumme poh-
jautuu käsikirjoituksiin jotka ovat 
tätä varhaisempia.4, 138-149 Voimme 
siis tällä logiikalla, Koraanin tuella 
todella rohkaista islaminuskoisia 
tutustumaan Matteuksen, Mar-
kuksen, Luukkaan ja Johanneksen 
evankeliumien perusteelta Jeesuk-
seen Kristukseen, Hänen persoo-
naansa, ihmeisiinsä, tapaansa koh-
data ihmisiä ja siihen, mitä Hän itse 
sanoo itsestään ja tehtävästään.

Lähteet:
1. http://www.svk.fi/?sid=229
2. Sartola, Pekka. Islam, ystävä vai 
vihollinen? Gummerus, 2006. Jy-
väskylä.
3. Qureshi, abeel. Etsin Allahia, löy-
sin Jeesuksen. Perussanoma. 2015. 
Jyväskylä.
4. Sobni Malek. Johdatus islamiin, 
opiskelijan opas, MIS3022. Iso Kir-
ja ICI University. 1996. Keuruu.
5. Lodenius, Peter. Islam ja nykyai-
ka. Like, 2005. Keuruu
6. Nummensalo, Jan. Henkilökoh-
tainen kirjeenvaihto Pakistanilaisen 
islaminuskoisen kanssa. 2016.
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Je-
sus_in_Islam
8. http://stepfeed.com/jesus-and-is-
lam-7-facts-you-should-know-this-
christmas-4793
9. Hukari, Ari. Islam kuvastimessa. 
WSOY, 2006. Juva.
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- Voisitko kuule…
- En nyt ehdi millään.
- Hei, voisitko sinä…
- On kiire. Ehkä jonain toisena päivänä.
- Entä sinä...
- Pitäisi olla jo toisessa paikassa.

Arkipäivä armon vuonna 2017 kuulostaa usein tällai-
selta. Kiirettä piisaa, nopeutta pitäisi lisätä aina vaan. 
Elämme ruuhkavuosia, liikumme ruuhka-aikana, 
hosumme ja hermostumme, kun joku hidastelee edel-
lämme. Ainakin nuoret.

Sitten kun päästään eläkkeelle, sitten ehtii harrastaa 
kaikkea kivaa, sanotaan. Ehtii myös osallistua seura-
kunnan toimintaan enemmän kuin pelkkään sunnun-
taikirkkoon. Itse työskentelin opettajana, ja minulla oli 
lukujärjestys. Nyt olen eläkkeellä, ja minulla on edel-
leen lukujärjestys. Myös mieheni on aktiivinen seniori.

Joskus teemme päivistämme melkoisia, kun yritäm-
me mahduttaa yhteiset ja erilliset piirimme samaan 
päivään. Hyvä esimerkki oli taannoinen keskiviikko. 
Ensin ryntäsin minä kielikurssille. Sieltä tulin puoli-
juoksua kotiin, josta lähdimme yhdessä toisella puolel-
la kaupunkia olevaan kuntopiiriin. Sieltä oli kova hop-

pu takaisin, jotta ehtisi heittää vähän ruokaa sisäänsä 
ennen kuin miesten raamattupiiri alkoi.

Olemme tehneet pieniä parannuksia lukujärjestyk-
seen, mutta ei se ole poistanut kaikkea kiirettä. Sitä 
paitsi meikäläisten iässä muutoksiin on vaikea tottua. 
Hankalakin vanha aikataulu viihtyy paremmin päässä 
kuin uusi.

Aloin miettiä raamatunaikaisia ihmisiä ja heidän elin-
tapaansa. Moni asia on tietenkin muuttunut parem-
maksi mutta rauhallisuudessa he olivat meitä edellä. 
Vanhassa testamentissa on tuo lauluksikin muuttunut 
jae: ”Toiset turvaa vaunuihin ja toiset hevosiin (nopei-
siin autoihin) mutta me tunnustamme Jumalamme 
nimeä.” Vieläkö nykysuomalainen tuntee sanan apos-
tolinkyyti? Sehän tarkoittaa kävelyä. Raamattu neuvoo 
meitä tyytymään yksinkertaiseen elämään. Siihen saat-
taa kuulua kohtuullisuus sekä hankinnoissa että harras-
tuksissa.

Jesaja sanoo: ”Tässä on lepo; antakaa väsyneen levätä, 
tässä on levähdyspaikka. Mutta he eivät ole tahtoneet 
kuulla.” Jeesus kutsui: ”Tulkaa minun tyköni… niin 
minä annan teille levon.” Tahdommeko me?

Leena Brandt-Haapamäki

Kiireen keskeltä
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Jo pienenä tiesin, minkälaista 
työtä haluaisin tehdä aikuisena. 
Sen pitäisi olla käytännönläheis-
tä käsillä tekemistä. Jotain sel-
laista, missä voisin nähdä työni 
tuloksen välittömästi. Koulussa 
lempiaineeni oli kuvaamataito, 
ja myös harrastukseni vapaa-ajal-
la liittyivät käsitöihin. ”Mustakin 
tulee isona maalari”, taisin tokais-
ta joskus 10-vuotiaana kummi-
sedälleni, joka oli työskennellyt 
maalausalalla jo pitkään. ”Älä 
vain koskaan tähän hommaan ru-
pea”, muistan sedän vastanneen 
huvittuneena. Vaan kuinkas kävi-
kään…

Aikaa kului. Menestyin koulussa erin-
omaisesti myös teoria-aineissa, ja monet 
olettivat minun valitsevan pitkän akatee-
misen uran. Lukioon meninkin, mutta 
lähinnä siksi, että kaikki kaveritkin me-
nivät, enkä alaikäisenä halunnut vielä 

muuttaa pois kotoa vieraalle paikkakun-
nalle – Alajärvellä kun ei noita opiskelu-
mahdollisuuksia niin paljon ollut. Enkä 
toki tätä päätöstä kadukaan; lukioajoista 
on minulla valtavasti hyviä muistoja, ja 
varmasti olen paljon hyödyllisiä taito-
ja oppinut siellä. Lukion loppusuoralla 
päätös jatko-opinnoista aiheutti päänvai-
vaa. Itse sisimmässäni tiesin, että vuosien 
pänttääminen yliopistossa ei kiinnosta-
nut. Ammattikorkeakoulutkaan eivät 
vaikuttaneet tarjoavan mitään minulle 
sopivaa. ”Mutta eihän nyt ylioppilaana 
kehtaa enää amikseen lähteä”, ajattelin 
sosiaalisen paineen alla. Siispä päädyin 
kuitenkin hakemaan korkeakouluihin ja 
löysinkin alan, joka tuntui jokseenkin 
mielenkiintoiselta, ja pääsin sisälle. In-
nostusta riitti seuraavaan kevääseen asti, 
jolloin totesin, että koulu ei vastannut 
odotuksiani. Silloin oli tietenkin jo ke-
vään yhteishaku päättynyt.  Huokaisin 
Jumalalle, että jos on sinun tahtosi, niin 
anna pintakäsittelypuolelle tulla opiske-

lupaikkoja avoimiksi syksyn täydennys-
haussa. Ja arvaattekin varmaan, että niin-
hän siinä kävi!

Isot pyörät alkoivat liikahdella ja uu-
sia ovia avautua. Minut valittiin opis-
kelijaksi yrittäjyyspainotteiselle luokalle 
rakennusmaalarilinjalle. Puolet opiske-
luajastamme oli käytännössä oman maa-
lausalan yrityksen pyörittämistä osuus-
kunnan kautta. Itse olin mukana myös 
osuuskunnan hallituksessa. Nautin uu-
den oppimisesta valtavasti! Pikku hiljaa 
alkoi itää myös ajatus oman yrityksen 
perustamisesta joskus tulevaisuudessa. 
Kaksi vuotta meni hujauksessa, ja valmis-
tumiseni jälkeen jäin töihin viimeiseen 
työharjoittelupaikkaani maalikauppaan.

Vuoden jälkeen koin jälleen jonkinlai-
sen identiteettikriisin. Minä olen ”vain” 
maalari, ja sitä paitsi jumittuneena työ-
hön, joka ei varsinaisesti ole edes sitä mitä 
opiskelin. Enkä varmaan kyllä pysty rak-
sahommia muutenkaan tekemään täysi-
päiväisesti, sillä olen näin pienikokoinen, 

Jumalan rakkaudesta ja johdatuksesta
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niin eihän minusta voi siihen olla, se on 
liian rankkaa. Pitäisikö minun sittenkin 
opiskella joku yhteiskunnan silmissä 
”tärkeämpi” ammatti, kuten terveyden-
hoitaja? Näitä ajatuksia kävin läpi todella 
ahdistuneena. Onneksi Jumala lähetti sil-
loin elämääni uuden ystävän kysymään, 
mistä minä oikeasti unelmoin. Samalla 
aloin myös muistella sitä, kuinka ammat-
tikoulun opettaja aina muistutti meitä 
pitämään kiinni terveestä ammattiylpey-
destä. Ei ole olemassa ”vain” maalareita, 
”vain” siivoojia, ”vain” kassamyyjiä. Jo-
kainen ammatti on tärkeä, kun työnsä 
hoitaa nöyrästi!

Tämä keskustelu ystävän kanssa sai mi-
nut taas ryhdistäytymään. Pääsin töihin 
maalausliikkeeseen. Kerrytin lisää koke-
musta ja rutiinia työskentelyyn. Verkos-
toiduin ja tutustuin uusiin ihmisiin. Pari 
vuotta minua valmisteltiin niin monin 
eri tavoin siihen hurjaan loikkaan, jonka 
tiesin haluavani ottaa: minusta tulisi yrit-
täjä! Välillä ajatus hirvitti ja pelotti, mut-
ta oli samalla jotain niin kiehtovaa, että 
en vain voinut unohtaa sitä. Ja kuitenkin 
sisimmässäni tunsin, että Jumalalla on 
kaikki langat käsissään tässäkin asiassa ja 
Hän on se joka minua hellästi ohjaa.

Viimeiset puoli vuotta on ollut elä-
mässäni melkoista myllerrystä ja tohinaa. 
Alkutalvesta viimein koin, että nyt on 
aika, nyt ei enää tarvitse odottaa, maail-
ma on avoin. Ryhdyin tuumasta toimeen 
ja aloin hoitaa asioita oman yrityksen 
perustamiseksi. Viimeisten kuukausien 
aikana stressitaso hipoi äärirajoja. Kaikki 
tuntui niin vaikealta. Tuskailin taloudel-
lisia asioita, lainaa, auton hankintaa… 
Olin hetken aivan totaalisessa lukossa. 
Lähes valmis perääntymään. Kunnes Ju-
mala puuttui taas peliin humoristisella 
tyylillään, ja näytti, että me emme kerta 
kaikkiaan voi murehtimalla lisätä elä-
mämme pituutta kyynäränkään vertaa! 
Saamme heittää kaikki huolemme Her-
ran rakastaviin käsiin ja tehdä työmme-
kin levollisin mielin. Seuraavaksi kerron 
tapahtumasarjasta, joka lopulta poisti 
kaikki epäilykseni ja antoi minulle rau-
han ja varmuuden siitä, että Jumala toti-
sesti johdattaa.

Oli aika selvittää yritysvakuutusasiat. 
Jätin netin kautta soittopyynnön silloi-

seen vakuutusyhtiööni. Minulle soitet-
tiinkin heti seuraavana päivänä, mutta 
virkailija ilmoitti, että hän ei hoida yri-
tyspuolen asioita, joten hän siirsi soitto-
pyynnön toiselle edustajalle. Sain tästä 
vielä oikein vahvistuksen sähköpostiin. 
Kuitenkaan soittoa ei kuulunut. Odo-
tin viikon loppuun. Ja seuraavan viikon. 
Lähetin uuden soittopyynnön, ja jälleen 
sain sähköpostitse vahvistuksen, että mi-
nuun otettaisiin yhteyttä. Mutta ei kuu-
lunut mitään edelleenkään.  Hohhoijaa, 
onpas monimutkaista! Aloin turhautua 
toden teolla, ja mietin jo, oliko minun 
nyt sittenkin tarkoitus unohtaa koko asia, 
kun ei minulle edes vakuutuksia haluttu 
myydä. Eihän tämän nyt näin vaikeaa 
pitäisi olla? Päätin sitten kuitenkin vielä 
kysyä tarjousta toisesta vakuutusyhtiöstä. 
Ja siellä Jumalalla olikin minulle tarjol-
la jotain paljon parempaa!  Erinomaisen 
asiakaspalvelun lisäksi sattui nimittäin 
jotain sellaista, mitä en olisi ikinä osan-
nut kuvitella kohdalleni. Eräs vanhempi 
maalausalan naisyrittäjä oli tarjonnut 
yhteystietojaan välitettäväksi yhteisen 
vakuutusedustajamme kautta minul-
le. Saisin jutella yrittäjyydestä ja kysellä 
neuvoja alaan liittyen. Vakuutusyhtiön 
salassapitovelvollisuuden takia tämä nai-
nen ei siis tietenkään tiennyt minusta mi-
tään muuta kuin että olen nuori nainen 
perustamassa maalausalan yritystä. Ja silti 
innostui auttamaan! Otin tietysti heti yh-
teyttä häneen ja tapasimme. Näin minä 
sain oman mentorin!

Halusin kertoa tämän yksityiskohtai-
sen tarinan siksi, että siinä niin kertakaik-
kisen väkevästi tunsin Jumalan ylitsevuo-
tavan rakkauden minua kohtaan aivan 
tavallisen, käytännönläheisen arjen kes-
kellä. Miten äärimmäisen tarkkaan Hän 
on suunnitellut tämän kaiken, kääntäen 
suurilta tuntuvat vastoinkäymiset lopul-
ta käsittämättömän upeiksi siunauksiksi. 
Olen niin moneen kertaan kevään aikana 
liikuttunut siitä, miten hyvä Jumala on. 
Miten minä voin ansaita mitään tällais-
ta? Vieläpä sellaisina hetkinä, kun olen 
ollut erityisen heikko ja haavoittuvainen 
ja kun olen tuntenut olevani maailman 
huonoin esimerkki kristitystä. Juuri sil-
loin on Jumala avannut sylinsä ja anta-
nut ylenpalttisesti, vain koska Hän rakas-
taa niin paljon. Ei siksi että minä mitään 
ansaitsisin tai että voisin omilla suorituk-
sillani lisätä pisteitäni Jumalan silmissä. 
Yksin armosta, yksin Kristuksen tähden 
on meillä oikeus tulla Jumalan eteen, ja 
Hän ottaa meidät iloiten luokseen. Armo 
riittää meille jokaiselle, ja Jumala haluaa 
johdattaa meistä jokaista. Ota rohkeasti 
niitä jännittäviä, pelottaviakin askelia 
Jumalan kanssa, ja tulet näkemään siu-
naukset omassa elämässäsi!

Tiina Kareno
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Seurakunnassamme on jo muutaman vuoden toi-
minut 11-14-vuotiaille suunnattu varhaisnuorten 
ryhmä, varkki-ilta. Ajattelin hieman tässä kirjoi-
tuksessa valottaa toiminnan taustoja. 

Illat saivat alkunsa, koska en saanut ajatuksesta Juma-
lalta rauhaa. Varhaisnuoret olivat toiminnan suhteen 
ikään kuin väliinputoajia. Kiitos ja ylistys nyt myös 
partio ja sunnuntai-varkit palvelevat tämän ikäisiä nuo-
ria. Koska puolisoni sydän sykkii varhaisnuorisotyölle, 
päätimme yhdessä pariskuntana käynnistää toiminnan. 
Kysymysmerkkejä oli useita, mitä siellä tekisimme, 
mitä opettaisimme, keitä sinne tulisi, joustaisivatko 
Matin 3-vuorotyöt tarpeeksi, miten ihmeessä saisimme 
omien lastemme hoidon järjestymään jne. Se mikä tun-
tui ihmisestä mahdottomalta, on Jumalalle ollut täysin 
mahdollista. Kaikkiin on järjestynyt, ja rukouksiin on 
vastattu ihmeellisesti. Päätimme luottaa siihen, että jos 
tämä on Jumalan tahto, hän kutsuu nuoret. Emme siis 
suuremmin ole mainostaneet toimintaamme. 

Ensimmäisellä kerralla meillä oli 1 nuori mukana ja kii-
timme ja iloitsimme hänestä. Nyt viime kerralla kävijöi-
tä oli 17, olemme iloisia heistä jokaisesta. Myöhemmin 
aloimme rukoilla varttuneempia nuoria mukaan työto-
vereiksi. Uskomme, että tuttu turvallinen ohjaaja joka 
itsekin käy nuorten illoissa, helpottaa  kasvun myötä 
siirtymistä varhaisnuorista varsinaisten nuorten toimin-
taan. Rukouksiimme vastattiin ja saimme mukaamme 
huipputyypin, Ilkka Nummensalon. Ilkka on lastenlei-
reilläkin ollut rakastettu hahmo, olen erään lapsen suus-
ta kuullut että hän on ollut parasta ihan koko leirissä.  
Ilkka on ollut erittäin tykätty myös varkkien keskuu-
dessa, kiitos Jumalalle hänen kaltaisistaan upeista, ai-
dolla ja palvelevalla  sydämellä työtä tekevistä nuorista :) 
 
Mitä varkeissa sitten teemme? Kävimme ensim-
mäisen vuoden aikana läpi nuorisoalfa-materiaalin. Eli 
ihan peruskysymyksiä ja perusopetusta. Myöhemmin 
olemme puhuneet vaihtelevista aiheista, mistä kulloin-
kin on koettu kehotusta. Ja varhaisnuoret ovat itse saa-
neet toivoa opetusaiheita, esim. anteeksiantaminen oli 
puhutteleva toiveaihe. Lisäksi olemme tietenkin rukoil-
leet yhdessä. Hengellisen osuuden lisäksi tutustumme 
toisiimme syötävän, kilpailujen ja leikkien äärellä. Ja 
yritämme järjestää joka kerralle vaihtelevaa toimintaa, 
olemme olleet mm. frisbee-golffaamassa, pelaamassa jal-
kapalloa, järjestäneet kokkisodan, leiponeet, katsoneet 
elokuvan jne. Meillä on ollut tosi hyvä yhteishenki, eikä 
sitä nk. auktoriteettia ole juuri tarvinnut käyttää. Var-

haisnuoret ovat osoittaneet olevansa fiksuja, kypsiä ja 
toisia ihmisiä kunnioittavia ainutlaatuisen upeita ja jää-
tävän siistejä tyyppejä. Työ heidän kanssaan on ollut ilo, 
mitä nyt vaikeudet ymmärtää nuorisoslangia muistutta-
vat välillä ainakin tätä ohjaajaa ikääntymisen merkeistä.   
 
Koska kirjoittaja on jäävi kertomaan pyörittämästään 
toiminnasta sen enempää, pyysin muutamia varkkeja 
toimimaan totuuden torvina. 
 
1. Miksi käyt varkeissa ja mistä kuulit illoista?
Sini: Mä tykkään käydä varkeissa, koska se on just 
sellanen hyvä mun ikäsille sellanen paikka. Siel-
lä tehään kaikkea kivaa, eikä oo mitään liian lap-
sellista. Mä kuulin varkeista yheltä kaverilta. 
Sofia: Varkeissa on kivoja juttuja mitä tehdään ja varkeis-
sa ei ole tylsää. Kuulin varkeista Kids’ Action Nightissa. 
Iina: Koska kaverini Sini sanoi että siellä tehdään kaikkea 
kivaa, ja aloin käydä siellä ja totesin että siellähän on kivaa. 
Atte: Koska siellä on kivaa, en muista mistä kuulin

2. Mikä on paras muisto varkeista?
Sini:  Paras on ehkä se kun saa iltapalan ja sitten kun 
siellä pelataan kaikkia lautapelejä, katotaan leffoja ja 
kaikkea, niin ne on jääneet aika paljon mieleen.  Se kun 
Matti opetti pelaamaan jotain Tokio-lautapeliä jossa on 
monstereita.
Sofia: Kun voitin karkkipussin syömiskisasta (tin can 
challenge - haaste jossa maistellaan sokkona etike-
tittömistä tölkeistä). On muitakin kivoja muistoja. 
Iina: Paras juttu varkeista on kun mentiin kerhosta me-
gazoneen. Oli vauhdikasta menoa.
Atte: Leffa-ilta
 
3. Mikä on huonoin muisto?
Sini: No huonointa juttuu ei oo silleen.
Sofia: Se kun jouduin lopettamaan varkit.
Iina: Ei ole kyllä tapahtunut varkeissa mitään huonoa 
juttua.
Atte: Ei mikään
 
4. Mitä ajattelet Jumalasta?
Sini: En tiedä miten tähän pitäis vastata, mutta ajattelen 
silleen miten raamatussa kerrotaan. Niinku että Jumala 
antoi elämänsä. 
Sofia: Ei minulla nyt kummempia ajatuksia Juma-
lasta ole. On kiva rukoilla asioista ja kiittää Jumalaa. 
Iina: Ajattelen että Jumalaa täytyy kunnioittaa todella 
paljon ja jos ei tee niin, Jumala voi rangaista siitä.
Atte: Jumala on 5/5
 

Jumala on 5/5
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5. Mitä ajattelet Vapiksesta?
Sini: Mä ajattelen vapiksesta silleen kaikkii hyvii asioita, 
ettei mitään pahaa.
Sofia: Vapis järjestää kivoja juttuja.
Iina: Vapis on iso tilava paikka. Juuri siellä on kiva käy-
dä kerhoa.
Atte: Vapis on 5/5
 
6. Onko opetuksista jäänyt jotain mieleen?
Sini: No on opetuksista jäänyt mieleen joitakin asioita, 
esim. suru ja ilo ja se miten käytettiin inside out-elokuvan 
hahmoja esimerkkeinä.
Sofia: On.
Iina: Opetuksista on jäänyt aika paljonkin mieleen.
Atte: On.
 
7. Mistä haaveilet?
Sini: Mä en oikein haaveile mistään muusta kuin et siel-
lä kaikissa kehitysmaissa olisi parempi elämä. Vähän niin 
kuin Suomessa, ei olisi sotaa, on hyvät koulut ja kaikkea 
tällaista.
Sofia: Haaveilen että saisin hyvän elämän, unelmatyön, 
talon ja perheen.

Iina: Minulla on paljon haaveita. Esimerkiksi että pystyi-
sin aloittamaan telinevoimistelun, pääsisin näyttelemään 
suurissa elokuvissa ja pääsisin yliopistoon UCLA:hin.
Atte:  En tiedä.

Terhi Pernaa 
Lapsi- ja varhaisnuorisotyöntekijä

Varkeilla oli kisa, jossa piti osua popcornilla vaahtopartaan. Kuva Terhi Pernaa.

Ruut Halonen
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Palveleva sydän, auttavat kädet
Seinäjoen Vapaaseurakunnan tuttu kasvo, Oona 
Panula, on pian 19-vuotias tämän kevään yliop-
pilas. Oonan perheeseen kuuluu äiti, isä sekä 
13-vuotias pikkuveli. Kotona kehrää kaksi kissaa, 
ja kainaloon on löytynyt myös poikaystävä Juha-
ni. Oonan löytää seurakunnastamme useimmiten 
palvelemasta keittiöltä tai mikserin takaa, mut-
ta tämä käytännön monitoiminainen ei pelkää 
myöskään tarttua moppiin. Itse asiassa kesätyö 
löytyikin siivousfirman riveistä.

Oona toivoo pääsevänsä opiskelemaan syksyllä ter-
veydenhoitajaksi, mutta mikäli ovet kouluun eivät 
vielä aukea, on suunnitelmissa jatkaa työskentelyä tai 
käydä raamattu- tai opetuslapseuskoulua välivuoden 
ajan. Oonan yhtenä unelmana on saada tukea lapsia ja 
nuoria - olla se vastuullinen aikuinen, joka kuuntelee, 
neuvoo ja auttaa ongelmien ratkomisessa. Oonan tu-
levaisuuden haaveisiin kuuluu työskenteleminen terve-
ydenhoitajana neuvolassa sekä perheen perustaminen.

”Ihmisenä olen kasvanut siihen mennessä huomattavasti 
ja minulta löytyy sydämellisyyttä ja auttavaisuutta enem-
män. Haluan olla silloin vielä enemmän vilpittömästi 
palvelualtis”, maalailee Oona, kun kysytään, millaiseksi 
hän kuvittelee elämäntilanteensa kymmenen vuoden ku-
luttua.

Oona löysi Jeesuksen monien kipeiden vaiheiden 
kautta. Pienempänä hän lauloi Solina-kuorossa ja toimi 
siellä avustajanakin.

”Tavallaan olin uskossa silloinkin mutta se ei ollut niin 
henkilökohtaista enkä oikein ymmärtänyt uskon merki-
tystä.”

Seurakuntaan Oona lähti uskovaisten kavereiden 
mukana. Varsinainen uskoontulo tapahtui marraskuus-
sa 2014. Syksyllä alkanut lukio rupesi kuormittamaan 
Oonaa henkisesti todella paljon. Muutenkin oma tar-
koitus ja arvo olivat nuorelta naiselta hukassa. Kaikki 
tuntui tyhjältä ja mitättömältä, eikä mistään oikein 
saanut otetta. Silloin Oona alkoi kontrolloida omaa 
syömistään. Paha olo kasaantui, mutta kenellekään ei 
uskaltanut asiasta kertoa. Lopulta Oona päätti antaa 
Jeesukselle mahdollisuuden.

”Seuraavana aamuna heräsin kuin uutena ihmisenä. 
Mieli kirkkaana ilman pahoja ajatuksia. Olo oli todella 
kevyt ja helpottunut!”

Usko antaa Oonalle ennen kaikkea turvaa ja lohtua. 
Siitä saa myös iloa ja sen kautta oppii rakastamaan.

Seinäjoen Vapaaseurakunnasta kotinsa löytänyt Oona 
kehuu seurakunnan ilmapiiriä lämpimäksi ja vastaan-
ottavaiseksi. 

”Vapikselle oli helppo tulla, kun sai niin sydämellisen 
vastaanoton niin nuorten puolelta kuin vanhemmilta-
kin ihmisiltä. Täällä pääsee niin helposti palvelemaan 
haluamassaan jutussa ja saa kokeilla kaikkea uutta ja 
löytää sitä kautta oman palveluspaikkansa seurakunnassa.”

Seurakunnan kehitysaiheena Oona näkee sukupol-
vien välisen yhteistyön. Toimelias nuori haluaa olla 
mukana rakentamassa siltaa eri ikäluokkien välillä ole-
van kuilun yli. Oona toivoo, että jokainen sukupol-
vi huomioitaisiin ja hyväksyttäisiin sellaisina kuin he 
ovat: lapset, nuoret ja vanhemmat ihmiset yhtenä isona 
perheenä.

Oonan suosikkipaikka Raamatussa löytyy Jeremian 
kirjasta 33:2-3:

”Näin sanoo Herra: Minä olen luonut kaiken. Minä 
päätän ja toteutan kaiken tahtoni mukaan, sillä minä 
olen Herra. Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan 
sinulle. Minä ilmoitan sinulle suuria ja ihmeellisiä asioi-
ta, joista et mitään tiedä.”

Teksti Tiina Kareno
Kuva Oonan albumista
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Mä muistan sua
Meille kristityille on annettu 
monia sellaisia asioita ja 
mahdollisuuksia, mitä kenelläkään 
muulla ihmisryhmällä ei ole.  
Useat niistä ovat niin tavalliseen 
elämään kuuluvia ja arkipäiväisiä, 
ettemme aina osaa edes ymmärtää 
niiden arvoa.  Yksi niistä on 
rukous. Mahdollisuus vaikuttaa 
näkymättömään maailmaan.

Yksi hyvin tärkeä rukouksen 
muoto on esirukous. Sen merkitystä 
ei voi väheksyä.  Elämässäni on ollut 
useitakin kiperiä paikkoja, jolloin 
olen tuntenut sen voiman. Viimeisin 
nyt puolen vuoden aikana, jolloin 
olen sairastellut. Marraskuussa, 
juuri ennen Radio Dein 
15-vuotisjuhlia, jotka järjestettiin 
Vapaakirkossa, sain puhelun 
lääkäriltä.  Ohutneulanäytteessä 
oli syöpäepäily. Tuntui kuin joku 
olisi iskenyt moukarilla vatsaan, 
ja istahdin voimattomana tuolille. 
Olin typertynyt eikä ajatus 
kulkenut. Ensimmäinen asia, joka 
tuli mieleen, oli laittaa tekstiviesti ja 
pyytää esirukousta.

En niinkään pelännyt kuolemaa 
enkä syöpähoitoja, vaan ääneni 
menetystä. Leikkaukseen, johon 
olin menossa liittyi riski äänen 
vaurioitumisesta, ja minulle se oli 
pahin kuviteltavissa oleva asia. 
Ensimmäistä kertaa elämässäni 
tajusin ihan konkreettisesti, 
miten kaikki, mitä teen, liittyy 
jotenkin ääneeni. Kuvittelin, 
että jos menetän ääneni, en ole 
enää mitään. Olen arvoton. Sain 
uskollisia esirukoilijoita. Kiitos 
heistä jokaiselle.

Rukousten voimalla vedin Dein 
juhlat läpi onnistuneesti.  Ja myös 
sisimmässäni tapahtui muutos. 
Aloin tajuta, että Jumalan edessä en 
ole vain ääni. Olen ihminen, jonka 
Hän rakastaa ja tuntee läpikotaisin.  
Jos käy niin, että menetän 
työkaluni, on minulle jokin toinen 
tie varattuna. Jumalan käsiin 
heittäytyminen ja Hänen tahtoonsa 

alistuminen helpotti oloa.
Asiat etenivät nopeasti ja edessä 

oli leikkaus.  Olen luonteeltani 
ihminen, joka haluaa tietää kaiken, 
mitä tapahtuu, jopa pitää lankoja 
käsisään. Leikkaukseen mennessä 
siihen ei ole mahdollisuutta. 
Olet täysin toisten armoilla. Siksi 
pelkään nukutusta ja kaikkea mitä 
siihen liittyy.  Tiesin kellonajan, 
koska minut vietäisiin saliin. Pyysin 
useita henkilöitä rukoilemaan 
juuri sillä hetkellä, jotta en olisi 
kauhuissani. Minut on nukutettu 
jo useita kertoja aikaisemminkin, 
joten tiesin, miten pelokkaalta se 
tuntuu. 

Astelin leikkaussalia kohden 
omin jaloin. Ihmettelin kun en 
ollut saanut mitään rauhoittavaa 
esilääkettä.  Aina ennen olin 
saanut.  Kello tuli kahdeksan. 
Tiesin, että esirukoilijani ovat 
samalla tavoin asemissa kuin 
leikkausalihenkilökunta. Rukoilijat 
ikään kuin valmistelevat minua 
leikkauspöydälle. Ihmettelin kun 
en tunne pelkoa. Saavuin salin 
ovelle. Se on täynnä ihmisiä. Kuin 
avaruusasuissa.  Ajattelin, nyt se 
pelko varmaan iskee. Ei iskenyt.

Hetkessä olin makuuasennossa. 
Kuin tahdoton nukke, jota 
käsitellään. Toinen tarttui 
yhdestä ja samaan aikaan toinen 
toisesta kädestä, anturaa ja letkua 
kiinnitettiin minuun nopein 
tottunein ottein. Toisin kuin 
normaalisti - en voinut vaikuttaa 
asioihin.

Ihmettelin oloani. Ei mitään 
pelkoa. Rehellisesti - ei 
pienintäkään. Koko ajan vain vahva 
tietoisuus siitä, että juuri tällä 
hetkellä he rukoilevat. Nuo rakkaat 
uskonsisaret ja veljet.  Jumala on 
läsnä huoneessa salatulla tavalla. 
Tunsin sen. Täysin levollisena olin 
hetkessä unten mailla. Lääketieteen 
ammattilaiset tekivät työnsä. 
Leikkaus meni hyvin eikä ääneni 
vaurioitunut.

Se mitä haluan tällä kirjoituksellani 
kertoa, on esirukouksen voima. 
Sitä ei pidä koskaan väheksyä. Me 
kaikki olemme rukoilijoina saman 
arvoisia.  Jumala kuulee kaikkia 
samalla tavoin. Tärkeintä on, että 
rukoilemme jos niin lupaamme. 
Rukoilija ei välttämättä koe siinä 
hetkessä mitään. Rukouksen kohde 
tuntee.

Meillä kaikilla on elämässämme 
tilanteita, jolloin erityisesti 
tarvitsemme tukea. Kristittyinä 
meillä on mahdollisuus auttaa aivan 
erityisellä, salatulla tavalla. Emme 
ehkä edes tiedä, mitä kaikkea 
saamme sillä aikaan. Kun seuraavan 
kerran sanomme - Mä muistan sua 
- viedään tuo helposti sanottu lause 
loppuun saakka.

Päivi Saloranta

Ruut Halonen

Ruut Halonen
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Muuttumaton sanoma

Aina silloin tällöin tekee hyvää 
vähän muuttaa toimintamalleja, 
uudistaa hieman ja ravistella liian 
tutuksi tulleita kaavoja. Varsinkin 
nuorisotyössä täytyy kulkea niin 
sanotusti kehityksen aallonharjalla, 
tai ainakin täytyy yrittää pysyä edes 
perässä. Muutoksia näin nuorten 
toiminnassa tulee toki myös ihan 
luonnollisesti sitä mukaa kun osa 
muuttaa esimerkiksi opiskelemaan 
ja uutta porukkaa tulee mukaan.

Tänä keväänä päätimme kokeilla 
vähän uudenlaista tyyliä perjantai-
iltoihin. Aikaisemmin ollaan iltoja 
vedetty lähes poikkeuksetta tietyllä 
kaavalla: laulua, infoasioita, puhe 
ja lisää laulua. Toki välillä on ollut 
todistuspuheenvuoroja ja milloin 
mitäkin tilanteen mukaan. Mitä 
sitten tehdään uudella tavalla? Yksi 
iso asia mistä ollaan nuorten tiimin 
kanssa puhuttu on se, että meidän 
tulisi paremmin kohdata ihmiset 
ja saada varsinkin uudet mukaan 

porukkaan. Sen lisäksi koskaan 
ei voi oikein tietää minkälaisista 
olosuhteista kukin on iltaan tullut. 
Niinpä ilta ei alakaan oikeastaan 
koskaan suoraan ylistyksellä, 
vaan sen sijaan annetaan aikaa 
tutustumiseen ja jutusteluun. 

Kun ilmapiiri on vapautuneempi, 
on huomattavasti helpompi 
irroittautua arjesta kohtaamaan 
Jumalaa. Toinen ja ainakin omasta 
mielestäni mahdollisesti hienoin 
muutos liittyy iltojen opetuksiin/
puheisiin, nimittäin vastuuta on 
nyt annettu myös nuoremmille. 
Onkin ollut kerrassaan valtavaa 
nähdä miten Jumala käyttää 
kaiken ikäisiä. ”Älköön kukaan 
nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole 
sinä uskovaisten esikuva puheessa, 
vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, 
puhtaudessa.” - 1. Tim. 4:12

Olemme siis ottaneet iltoihin ns. 
kahden puheen käytännön, minkä 
uskon olevan hyvä tapa innostaa 

nuoria lukemaan itse Raamattua. 
Illan alkupuolella on siis 
mahdollisuus (etukäteen sovitusti) 
kertoa vaikkapa lukemastaan 
Raamatun paikasta nousseita 
ajatuksia tai kysymyksiä, todistaa 
tai pitää muuten lyhyt puhe illan 
aiheen mukaan. Väitän että se 
on hyvä sijoitus tulevaisuuteen, 
kun rohkaisemme nuoria 
mahdollisimman paljon ottamaan 
vastuuta ja teemme sen myös 
helpoksi ilmapiirin avoimuuden ja 
seurakunnan kodikkuuden avulla. 

Yksi teemoistamme tähän 
kevääseen oli ”ihmisiä ihmisille.” 
Mitä ajatuksia se herättää? 
Olemmeko seurakunnan sisällä 
ihmisiä ihmisille, osaammeko ottaa 
jokaisen vastaan? Kokeeko jokainen 
kirkkorakennuksen ovesta sisään 
tullut ihminen itsensä tervetulleeksi? 
Toivottavasti. 

Jeesus ainakin antoi meille 
esimerkin miten tulee toimia. 

Kuva Johannes Hentilä
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Matteuksen evankeliumin 8. luvun 
alussa kerrotaan miten Jeesus 
kohtasi spitaalisen miehen. Oletko 
koskaan pysähtynyt miettimään 
mitä jakeessa 3 tapahtuu? Jeesus 
ojensi kätensä ja kosketti tätä 
spitaalista miestä. Ei niin kuulunut 
sen aikaisten normien mukaan 
tehdä, ei missään nimessä! Yleinen 
käsitys oli tuohon aikaan se, että 
spitaaliset olivat todella syntisiä 
ja saastaisia, Jumalan kiroamia. Ja 
juutalaisten ei lain mukaan sopinut 
koskea mihinkään epäpuhtaasen. 
Spitaalinen jos mikä tai kuka oli 
epäpuhdas… 

Olemmeko me valmiita samaan? 
Ehkäpä ihan samanlaiseen 
tilanteeseen ei meistä kukaan joudu, 
mutta voisimme kuitenkin tästä 
lähin kohdata jokaisen ihmisen 
yhtä arvokkaana, yhtä rakastettuna. 
Pidä yhteyttä sukulaisiisi, älä 
unohda perhettäsi, muista ystäviäsi, 
älä ylenkatso ketään. Ei meistä 
kenenkään tarvi muuttaa maailmaa 
heti ja nyt tässä ja tällä sekunnilla. 
Mutta mieti mitä pieniä askeleita 
voisit ottaa, mitä pieniä valintoja 
voisit tehdä, että mahdollisimman 
moni ihminen saisi kokea 
olevansa hyväksytty ja arvokas ja 

ennenkaikkea löytää Jeesuksen. 
Sillä kaiken muutoksen keskellä 
on jotain mikä ei muutu, ja se on 
sanoma Jeesuksesta Kristuksesta ja 
Hänen sovitustyöstään!

Kiitos kaikille teille jotka olette 
olleet mukana nuorten toiminnassa 
ja kiitos myös kaikille muillekin 
jotka olette seurakunnassa palvelleet 
kuluneella kaudella! 

”Niin loistakoon teidän valonne 
ihmisten edessä, että he näkisivät 
teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät 
teidän Isäänne, joka on taivaissa.” - 
Matt. 5:16  

J-P Niemelä 

Kuva Johannes Hentilä

Talousnäkymä 

Huhtikuun loppuun mennessä olemme noin 1000€ miinuksella. Kesäaika on haasteellinen, koska siinä on 
ylimääräisiä kuluja, muun muassa Vapaakirkon jäsenmaksut, farmarimessujen esittelypiste, lomapalkat ja 
hautausmaalle uusi päältäajettava nurmikonleikkuri. Toivomme huomioivasi kesän talousnäkymät. Kiitos 
että olet mukana seurakunnan taloudenhoidossa! 

 

Pylväsdiagrammissa alkuvuoden lahjoitukset. Kannatusmaksut ovat suoraan seurakunnan tilille tulevat 
lahjoitukset. 
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Rakennusrahastoon
lahjoitukset

Voit lahjoittaa seurakunnalle seuraavilla tilitiedoilla:

Tili: EPOP FI09 5419 0110 0048 88 tai Nordea FI26 1570 3000 0201 90

Viitteet: Seurakunnalle lahjoitus 30106, Lähetykselle lahjoitus 36430.

Kirkkoprojektiin voit lahjoittaa tilille FI59 5419 0120 1783 18 viitteellä 4006.
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Suurella peltoaukealla Ki-
tinojalla eräs kyntömies on 
ison ”juhtansa” traktorinsa 
ohjaimissa ja viisisiipinen 
aura kääntää sänkipeltoa nu-
rin heti kerralla laajalti ja vai-
vattoman näköisesti.  Sankka 
lokkiparvi seuraa uutta kyn-
nöstä syöksähdellen näkyviin 
tulleiden matojen kimppuun. 
Lokkiparvi ohenee sitä mu-
kaa kun linnut tulevat kylläi-
siksi.

Tämä on jokakeväinen 
näytelmä ja välttämättömät 
toimenpiteet: kyntää ja kyl-
vää että pelloilta olisi syksyn 
tullen satoa korjattavaksi. 
Peltomies suorittaa toistu-
vasti nämä työt, toivoen ja 
uskoen, että näin menetel-
len peltoon kylvetty siemen 
kasvaa ruuaksi, joka on vält-
tämätön tämän ajallisen elä-
män ylläpitäjäksi.

Kylväjävertaus ja sinapin-
siemenvertaus sekä vertaus 

Kuva Ruut Halonen

Kylvötöistä sato ja siunaus
viinitarhan vuokralaisis-
ta raamatun ilmoituksen 
mukaan kertoo vieläkin 
tärkeämmästä siemenes-
tä ja sen kylvämisestä, 
Jumalan sanasta. Ei kan-
nata jättää sitä siementä 
kylvämättä koska se on 
tarkoitettu kaikille syn-
tien anteeksisaamiseksi, 
uudestisyntymiseksi elä-
vään toivoon ja iankaik-
kiseksi elämäksi.

Sana muistuttaa meitä 
siitä että olisimme sanan 
tekijöitä eikä vain sen 
kuulijoita, pettäen itsemme.  
Ei kannata jättää kylvämät-
tä sen vuoksi, että on myös 
suuri mahdollisuus, että se 
putoaa tien oheen kuivalle 
polulle, kalliolle tai orjantap-
purapensaisiin.

Se vaihtoehto, että se pu-
toaakin hyvin muokattuun 
maaperään ja tuottaa valta-
van sadon, on otettava huo-

mioon.  Ihmiselle monet asiat 
ovat mahdottomia mutta Ju-
malalle eivät.  Jumala muok-
kaa ihmisten sydämen maa-
perää ja johtaa heitä kahdesti 
tai jopa kolmasti eripituisiin 
etsikkoaikoihin.

Tänä keväänäkin on paljon 
Seinäjoenkin asukkaita, joil-
la on etsikkoaika parhaillaan 
menossa, ainoastaan kylväjis-
tä ja sen asian tiedostajista on 
huutava pula.

Me uskovat saamme kait 
ensiksi mennä itseemme ja 
tehdä kyntöä mm. orjantap-
purapensaiden niittämiseksi 
ja rukoilla tahtotilaamme pa-
rannusta/muutosta.

Rukoillaan, että tältäkin 
osin sana saisi sulautua mei-
hin ja vaikuttaisi liikkeelle 
lähtöä sanan tekijöiksi ja kyl-
väjiksi, että siitä kylvöstä voi-
taisiin ajan tullen myös niit-
tää. Yksikin uskova voi olla 
tuo ylhäällä oleva kaupunki, 
joka ei voi olla näkymättä, 
kun uskomaton/asiasta tietä-
mätön tarvitsee hätäänsä tie-
toa taivastielle pääsystä.

Tuo uskomattomalle, hä-
nen huolettomina ”auvoisi-
na” päivinä Jeesuksesta tienä, 
totuutena ja elämänä kerrottu 
todistuksesi, voi tuoda pelas-
tuksen hänelle hänen etsikko-
päivänään.

Tutustumalla perusteel-
lisemmin Jumalan sanaan, 
emme eksy ja saamme kokea 
Jumalan voimaa. Kylvetty 
sana tekee kyllä sen mitä var-
ten se on lähetettykin!

Siunattuja kylvövakan kera 
kuljettavia päiviä toivottaen 

Olavi Mäki
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Seinäjoen vapaakirkko on ol-
lut Lasse ja Heidi Helinille tuttu 
paikka jo parikymmentä vuotta. 
Heidi on Kauhavalta, ja Ikaalisis-
sa syntynyt Lasse tuli Seinäjoelle 
Tampereelta. Lasse kertoo, että 
he tapasivat vuonna 94 Porissa, 
jossa hän silloin opiskeli.

- Olin rukoillut Jumalalta, että sai-
sin tyttöystävän, edes uskovaisen, jos 
en muuta.  En ollut itse uskossa vielä 
silloin.

- Olin siis kakkosvaihtoehto, nau-
rahtaa Heidi.

- Selvä rukousvastaus, Lasse va-
kuuttaa.

 
Lasse tuli sitten uskoon Heidin 
kautta. Perheessä on kolme lasta: 
Saku (14), Emil (12) ja Vivian (8).

Lasse on Seinäjoen kaupungin pal-
veluksessa suunnitteluinsinöörinä. 
Esimerkiksi koulusaneeraukset ovat 
työllistäneet viime vuosina. Heidi 
on anestesiahoitaja ja opiskelee työn 

ohessa hoitotyön opettajaksi  – opis-
kelu onkin hänen ”pääharrastuk-
sensa”, Lassella puolestaan lapsien 
kuljettaminen: jalkapalloharkkoi-
hin  jokaista, Sakua suunnistamaan, 
Emiliä taidekouluun, Viviania pia-
nonsoittoon…

 Kiintoisa on Sakun harrastama 
geokätköily: netistä löytyvien koor-
dinaattien mukaan etsitään toisten 
piilottamia purkkeja, joihin jätetään 
kuittaus kätkön löytämisestä.. 

Vapaahetkinä Lasse askartelee au-
totallissa, jossa hän kasailee ja entis-
tää polkupyöriä. Insinöörille sopii 
myös mukanaolo seurakunnan ra-
kennustoimikunnassa. Heidi puo-
lestaan kuuluu sunnuntai-iltojen 
kahvitusrinkiin.

Seurakunnan toimintaan molem-
mat ovat tyytyväisiä ja kiittävät läm-
mintä ilmapiiriä. Ihmiset tervehtivät 
toisiaan, vaikka ei hyvin tunnettaisi-
kaan. Ihmisten kohtaamista kasvok-
kain saisi olla enemmänkin – yhtey-

denpito mobiililaitteiden kautta on 
hyvä, mutta se ei riitä.  

Hannu-pappi ja tuleva työntekijä 
Ari Urhonen saavat kiitosta.

- Hannu on niin innostava ja ter-
vehtii kaikkia. Ari Urhonen puhui 
hyvin tosielämästä vaalisaarnassaan.

Heidi sanoo, että äitinä hänen 
tulee kuunneltua puheita tavallaan 
lasten kautta. Hän kysyy, voisiko 
olla tilaisuuksia, joissa puhuttaisiin 
samalla kerralla koko perheelle.

Lasse on kiinnostunut erityisesti 
Ilmestyskirjasta ja eskatologiasta. 
Hän on myös avustanut Luomi-
nen-lehden toimittamisessa. 

- Kyllähän me eletään seurakun-
nan lopun aikoja. Ei minua silti 
pelota, vaikka joku USA tai Poh-
jois-Korea uhkailevat. Mennään isän 
turvassa.

 
Teksti ja kuva Jukka Sahlberg

”Mennään Isän turvassa”
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Olet todennäköisesti joskus lukenut tai ainakin 
kuullut sanat ”vahvistukaa uskossa” tai ”olkaa 
lujat uskossa”. Olet ehkä kuullut seurakunnan 
syvistä riveistä hyväntahtoisen lausahduksen 
hymyn kera ”näyttää siltä, että veli on uskossa”. 
Kuten tiedämme, uskoa on monenlaista, mutta 
osaammeko käyttää uskoamme, joka meille on 
annettu lahjaksi Jeesuksessa. Osaammeko sovel-
taa Jumalan valtakunnan todellisuutta omaan 
elämäämme? Todellisuus, josta jokaisen seura-
kuntalaisen tulisi olla osallinen, saatuaan uskon 
lahjan Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä ja 
noustuaan kasteen haudasta.

Apostoli Johannes kirjoittaa: 1. Joh. 2:18 ”Lapset, nyt 
on viimeinen aika. Te olette kuulleet, että antikristus 
on tulossa, ja niin onkin nyt monta antikristusta il-
maantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen 
aika”. Raamatun Sana on korvaamaton uskon merki-
tyksen löytämisessä ja siinä kasvamisessa. 

Olemme kutsutut Isän Jumalan lapsiksi Hänen Po-
jassaan Jeesuksessa Nasaretilaisessa, kasvamaan Hänen 
tuntemisessaan… tarkoittaen myös Hänen kirjoitet-
tua Sanaansa. Raamatun mukaan uskoamme voidaan 
myös koetella ja on olemassa voimia, jotka yrittävät 
turhentaa uskomme. Uskoamme vastaan on siis ole-
massa myös vihollisia, joita ei sovi unohtaa.

Room. 2:11 mukaan Jumala ei katso henkilöön. Jo-
kaisen on siis viisautta pohtia, miten voi ahkeroida ja 
vahvistua uskossa, ottaa askeleita saadakseen lujan poh-
jan uskolleen. Tämä etenkin, kun näemme, millaisessa 
ajassa elämme. Olen saanut koetuksen ahjoissa löytää 
jotain uutta uskon merkityksestä ja sen soveltamisesta 
arjessa. Koetan jakaa tässä jotain löytämästäni.

Uskon vihollisia:
Ajankäyttö
Mihin käytän aikani uskovana. Varaanko päivittäin 

aikaa rukoukseen ja Sanan lukuun? Suhde Luojaamme 
ja Isäämme Jeesuksen kautta, vaatii aikaa, kuten mikä 
tahansa suhde toiseen persoonaan. Jos haluamme vah-
vistua uskossa, on välttämätöntä olla yhteydessä uskon 
alkajaan Jeesukseen ja tutkia Jumalan Sanaa, jonka Isä 
on armossaan meille antanut. Rakkaus Raamattuun on 
rakkautta Jeesukseen. ”Mitä syötät sitä tuotat, mihin 
sijoitat sitä arvostat” pitää paikkansa myös uskovan elä-
mässä.

Katumuksen puute
Päästäksemme vapaaksi mistä tahansa synnistä, mei-

dän tulee katua ja tehdä parannus. 1.Joh.1:9-10 ”Jos 

me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on us-
kollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja 
puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” Etenkin tietoi-
nen synti voi tuhota uskomme. Hepr.10:26

Kuuliaisuus
Jumalan Sanan täytyy muuttua teoiksi elämässämme. 

Ilman kuuliaisuutta emme löydä Jumalan suunnite-
maa, joka Hänellä on jokaista lastaan varten. Room. 
6:16 ”Ettekö tiedä, että ketä palvelemaan ja tottele-
maan te antaudutte, sen orjia te olette: joko synnin or-
jia kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi? Jos 
sanomme, ettemme ole tehneet syntiä, teemme hänestä 
valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä.”

Anteeksiantamattomuus
Evankeliumin ytimessä on Isän Jumalan rakkaus 

Jeesuksessa. Isä, joka antaa meille anteeksi Jeesuksen 
tähden. Anteeksiantamattomuus on salakavala vihol-
lisemme, joka heikentää uskomme nopeasti ja altistaa 
katkeroitumiselle ja jopa uskomme haaksirikolle. Matt. 
6:12, 14-15, Ef 4.31 ”Kaikki katkeruus, kiukku, viha, 
huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon 
pois teistä.”

Epäusko
Vastaanotamme kaiken Jumalalta uskon kautta. Epä-

usko estää meitä vastaanottamasta Jumalan tahtoa elä-
määmme.

Ylpeys ja kapinamieli
Jaak. 4: 6-7 ”Mutta vielä suurempi on armo, jonka 

hän antaa”. Siksi Raamattu sanoo: ”Jumala on ylpei-
tä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Olkaa siis 
Jumalalle alamaisia mutta vastustakaa Paholaista, niin 
hän pakenee  luotanne.” Ylpeys on synnin syvin ole-
mus. Ylpeydessä tai kapinoiden lähdemme oman tah-
don tielle.

Kestävyyden puute
Meidän on hyvä lukea uskovista, jotka ovat joutuneet 

maksamaan korkean hinnan uskostaan. Meille jotka 
elämme suojatussa ja yhä  hyvin turvallisessa yhteiskun-
nassa, voi tulla luulo, että myös Jumalan valtakunnassa  
saavuttaisimme suuria voittoja kivuttomasti ja helpos-
ti. Meidän kannattaa tutustua pois nukkuneiden uskon 
sankareiden elämään, miten kestävinä he kävivätkään 
tiensä. Meidänkin tulee anoa kestävyyttä ollaksemme 
koetuksissa lujat uskossa.

Uskon vahvistaminen ja soveltaminen
Usko, jonka olemme saaneet lahjana Isältämme Jee-

suksessa, on kalleinta mitä meillä on. Voidaan hyväl-
lä syyllä puhua uskon avaimesta, sillä uskon kautta 
vastaanotamme kaiken sen mitä tulee pelastukseen ja 
uskon vaellukseen totuudessa. 2.Tess.2:9-12. Kun va-

Uskova ja usko
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litsemme totuuden, valitsemme elämän eli Jeesuksen 
ja vahvistumme uskossamme. Tässä on huomioitava 
että kyse ei ole meidän totuudestamme vaan Jumalan 
Ps. 91:4 Mitkään rikkaudet tai ajallinen menestys ei-
vät voi korvata menetystä, jos joutuisimme uskossam-
me haaksirikkoon. Omilla valinnoillamme valitsemme 
suunnan, johon kuljemme uskon tiellä. Tarvitsemme 
suurta viisautta ja armoa, ettemme keskittyisi ulkois-
ten olosuhteiden tai lähimmäistemme syyttelyyn ja 
tuomitsemiseen, vaan ennemmin näemme vaivaa, että 
vahvistumme raivaamalla uskon viholliset sydämes-
tämme Golgatan voiton kautta. Näiden sydämen tu-
lehdusten raivaaminen on aktiivista toimintaa, jossa tu-
lee lihaksi Paavalin kehotus ” 2.Kor. 7:1 ”Koska meillä 
siis on nämä lupaukset, rakkaani, puhdistautukaamme 
kaikesta lihan ja hengen saastaisuudesta, saattaen pyhi-
tyksemme täydelliseksi Jumalan pelossa”.

Isän Jumalan tahto on, että jokainen hänen oman-
sa, me, joista Jeesus maksoi kalliin hinnan, vahvistum-
me uskossamme ja voimme olla rohkaisemassa myös 
toisiamme eteenpäin uskon tiellä. Ota Jumalan Sana 

aktiiviseen käyttöön. Älä ainoastaan lue sitä, vaan ju-
lista sen totuutta omaan elämääsi sydämessäsi, myös 
ääneen, vaikkapa autolla ajaessa, päivittäin… ”olen 
uusi luomus Jeesuksessa Kristuksessa” jne… tärkeintä 
on kunkin Sanan paikan/totuuden perusajatus, ei se 
muistatko Sanan paikan pilkulleen. Omista Jumalan 
Sanan lupaukset itsellesi vahvistuaksesi ja ruoki itseäsi 
Jumalan Sanalla. Kun ruokimme itseämme ja/tai loh-
duttaudumme ”syömällä maailman pöydästä”, uskom-
me heikkenee nopeasti! Olemme Jeesuksen ansiosta pe-
rillisiä, Jumalan lapsia ja siten voimme omistaa Sanan 
lupaukset.

Isän Jumalan siunaus olkoon kanssasi Jeesuksessa!
Gal.4:7 Sinä et siis enää ole orja vaan lapsi. Mutta jos 

olet lapsi, olet myös perillinen, Jumalan tahdosta.

Antti Jaatinen

www.ssrgroup.fi

Ruut Halonen
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Seurakuntamme naistenilta-
päivät ovat ottaneet paikkansa 
naisten keskuudessa yli seu-
rakuntarajojen ja kautta koko 
maakunnan.

Vietimme jälleen 18.3. keväistä lau-
antai-iltapäivää, joka oli otsikoitu: 
”Suljetut huoneet”. Puhujavieraa-
na oli psykologi, psykoterapeutti 
Maire Karvinen. Tarja Pihlajamaa 
palveli musiikissa. Joukko oman 
seurakunnan naisia oli kantanut 
kortensa kekoon tarjoilussa, koris-
telussa, arpajaisissa, kirpparilla jne. 
Olipa muutama velikin alttiisti pal-
velemassa.

Väkeä oli ehkä eniten kuin kos-
kaan ja palaute oli kaikin puolin 
positiivista. Ihmeellinen Taivaan 
Isän antama herkkyys ja harmonia 

oli koko tapahtuman yllä. Yhdellä 
ja toisella välillä silmäkulma kostui 
tuossa hoitavassa ilmapiirissä, jossa 
saimme kuulla elämää koskettavista 
asioista ja välillä uppoutua laulujen 
sävelmiin ja sanoihin, joita Tarja 
meille upeasti esitti.

Ensimmäinen osio käsitteli elä-
män koettelemuksia, niitä vaikeita 
asioita, jotka lukitsevat sisimpääm-
me. Toinen osio antoi meille työ-
kaluja, miten selvitä. Joku asia voi 
olla niin raskas, ettei ihminen pysty 
sitä mitenkään käsittelemään, vaan 
sulkee sen mielestään joko tiedos-
taen tai tietämättään. Myöhemmin 
joku toinen asia tai elämäntilanne 
voi pulpauttaa sen auki ja ehkäpä 
silloin jo onkin taitoa käsitellä sitä. 
Esimerkin Karvinen kertoi omasta 
elämästään, miten oli kuljettanut 

vuosikymmenet mukanaan pelti-
rasiaa sitä avaamatta. Rasiassa oli 
kirje, jonka hän oli saanut nuorena 
opiskelijapaikkakunnalleen. Se oli 
viimeinen kirje isältä. Siihen aikaan 
ei ollut aina puhelimia käytössä, 
toisin kuin tänä kännykkäaikana. 
Vasta myöhemmin tuli oikea hetki 
avata rasia ja kirjettä pystyi luke-
maan uudelleen ja ymmärtämään 
monella tavalla.

Mieleeni jäi, että elämä on kor-
jaavaa. Kun asioita nousee, niitä voi 
käsitellä sitä mukaa. Jos jokin asia 
vaatii enemmän hoitoa, voi men-
nä vaikka terapeutille sitä läpikäy-
mään. Ei tarvitse aina pylläyttää te-
rapeutin pöydälle koko elämäänsä, 
voi käsitellä sitä asiaa. Arvokkaita 
ovat mitkä tahansa luottamuksel-
liset keskusteluyhteydet. Todelliset 

Liisa Ketola, Leila Lampi, Leena Kiviniemi, Aila Timonen, Liisa Vaismaa, Ritva Julmala, Ritva Mäki ja Riitta Nevala. 
Kuva Aila Timonen.

Naisia tupa täynnä
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ystävät ovat aarteita. Myös elämän eteemme heittämät 
ihmiset voivat olla hyvin terapeuttisia. Kohtaamisia voi 
tulla junassa, jaetussa sairaalahuoneessa tai lenkkipo-
lulla. On helppo puhua tuntemattoman ihmisen kans-
sa, saa kertoa, mitä haluaa, tai olla kertomatta. Toinen 
ei tiedä ammattiani, elämäntilannettani, ei ole mitään 
odotuksia.

Joissain heimoissa tai kulttuureissa on tapana kul-
jettaa köyttä mukana ja tehdä siihen solmu aina kun 
omassa elämässä tapahtuu jokin merkittävä juttu. Voi 
miettiä, olisiko tämä solmun paikka. Mielestäni siinä 
on hyvä keino hahmottaa elämäänsä.

Jokaisella pitäisi olla jokin paikka, jossa kokee ole-
vansa turvassa pahalta maailmalta, levon paikka. Se 
voi olla vaikka lapsuuden kotipihassa pihlajan alla tai 
kodissa lempinojatuolissa. Siihen paikkaan voi palata 
mielessäänkin niissä tilanteissa, kun elämä ahdistaa.

Ehkä eniten minuun vaikutti kahden savun vertaus-
kuva. Entisaikaan maalla kun oli riihipäivä, sen näki 
jo kaukaa, kun oli kaksi savua; riihisavu ja saunasavu. 
Kun päivä tehtiin riihessä raskasta työtä, pimeässä ja 
pölyssä, niin miten autuasta oli sen jälkeen illalla men-
nä saunaan kylpemään, pestä pois lika ja hiki ja kokea 
saunan tuoma raukeus ja levollisuus koko olemukses-
saan.

Elämässäkin meillä pitäisi olla nämä ”kaksi savua”. 
Elämän arjen, koettelemusten ja ankaruuden vastapai-
nona tarvitsemme ne levon, hoivan, ilon ja voimaan-
tumisen hetket. Aivan silmissäni näen maalaiskylän 
kapean tien, harmaat rakennukset, työntäyteisen per-
hekunnan, riihen ja saunan. Maire Karvisen kieli on 
kaunista ja kerronta elävää ja juurevaa pohjaten pohja-
laisen maalaistytön elämään. Kaikessa kuulsi herkkyys 
ja nöyryys Jumalaa ja toista ihmistä kohtaan. Ihmekös 
tuo, että naiset kuuntelivat kuin imien jokaisen sanan. 

Tyytyväisin, kiitollisin mielin suljimme ovet tuona 
naistenpäivänä miettien milloinkas vietettäisiin ”sau-
nasavun” iltaa.

Teksti ja kuvat Aila Timonen

Päivän pöytäkoristuksia. Kuva Aila Timonen.
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Miksi Jeesus kuoli?
Lentokoneessa yksin matkustaessa ta-
paa mielenkiintoisia ihmisiä. Ja mikä 
parasta, he eivät karkaa viereltä minne-
kään, kuten junassa junan ravintolava-
nuun. Välillä syntyy hyviä keskusteluja. 
Varsinkin ahtaassa pienkoneessa. Muu-
tama vuosi sitten vuokrasin työni takia 
4-paikkaisen ylätaso-Cessnan kera len-
täjän, erään vesikasvityömaani ilmaku-
vausta varten. Kuvasin tuon matalan 
vesikasvien täyttämän, runsaan linnus-
ton vuoksi Naturassa mukana olevan 
järven, vesikasvillisuuden vesikasvikar-
tan piirtämistä varten. Siirtolennoil-
la lenkokentältä järvelle ja sieltä pois 
kului aikaa. Oli mukava jutella pilotin 
kanssa, joka oli eläkkeelle jäänyt ilma-
voimien upseeri. Häntä kiinnostivat 
selvästi uskonasiat. 

Hänen mieltään askarruttivat tapah-
tumat 2000 vuotta sitten, jotka kul-
minoituivat Herraamme Jeesukseen 
Kristukseen. Hänet naulittiin ristille 
pitkänä perjantaina. Kolmantena päi-
vänä Hän nousi ylös kuolleista. Siinä 
kolmiyhteinen Jumala uhrasi poikaper-
soonansa meidän syntiemme tähden, 
vapauttaakseen meidät synnistä ja sen 
orjuudesta.

Pilotti oli tietoinen Jeesuksen ristin 
kuolemasta. Jeesus tuomittiin kuole-
maan. Nykyisin, kun ihminen tuo-
mitaan kuolemaan, hänet teloitetaan 
mahdollisimman nopeasti arabimais-
sa hirttämällä, kiinassa giljotiinilla 
ja USA:n eräissä osavaltioissa, joissa 
kuolematuomioita käytäntöön pan-
naan, myrkkyruiskeella. Ennen oli 
sähkötuoli. Entisessä Neuvostoliitossa 
pudotettiin lattialuukusta jättimäi-
seen lihamyllyyn. Sodassa teloitettiin 
ampumalla ja omalukunsa olivat Nat-
si-Saksan kaasukammiot. Yhtä kaikki, 
ne tappavat nopeasti ja mahdollisim-
man vähin kärsimyksin. Tai ainakin ta-
voitteena on, ettei tuoteta ylimääräistä 
kärsimystä eikä kitumista. Sen sijaan 
Jeesuksen kohdalla oli kyse kaikkea 
muusta kuin nopeasta ja kivuttomasta 
kuolemasta.

Jossakin kohtaa keskuteluamme ker-
roin hänelle omasta uskoon tulostani. 
Olen itse tullut uskoon nuorena miehe-
nä Keski-Lahden Evankelis-luterilaises-
sa seurakunnassa, seurakunnan aivan 
tavallisessa ehtoollis- jumalan-palve-
luksessa Mukkulan seurakuntako-
dissa, aivan tavallisena sunnuntaina 
kesäkuussa 1982. Silloin sain syntyä 
uudesti, ylhäältä, aivan tavallisen lu-
terilaisen kirkkokansan keskellä, Ju-
malan Pyhän Hengen vaikutuksesta. 
Ennen kirkkoon menoa mieltäni oli 
vaivannut kuoleman pelko ja edel-
lisenä talvena armeijassa olin saanut 
Gideon-Raamatun, mitä luin. Kävin 
myös Lahden Joutjärven Ev.-Lut. Seu-
rakunnassa nuortenillassa, koska siellä 
oli kuulemma ”hihhuleita.” Lainasin 
sieltä nuorten tilojen kirjastosta evan-
kelioivan kirjan. Luin sen. Tajusin, että 
tarttis tehrä jotakin omalle jumalasuh-
teelleni. Sanoin rukouksessa Jumalal-
le, että jos todella olet olemassa, niin 
kohtaa minut, kun menen ensi pyhänä 
ehtoolliselle. Katsoin lehdestä kirkol-
lisista, missä olisi ehtoollinen tarjolla. 
Jännittyneenä odotin viikonloppua. 
Kun sunnuntai koitti, menin yksik-
seni kirkkoon. Odotin koko pitkältä 
tuntuvan jumalanpalveluksen, koska 
ehtoollinen alkaa. Saarnasta en muista 
mitään. Kun alttarikutsu tuli, menin ri-
vakasti alttarille sen eteen ja polvistuin. 
Polvistuttuani ehtoolliselle, ymmärsin 
nyt ensimmäistä kertaa syvästi, mitä 
ehtoollinen merkitsee juuri minulle. 
Jätin mielessäni kaikki syntitaakkani 
siihen ehdoitta ja pyysin mielessäni 
Jeesusta elämäni Herraksi. Ja Hän tuli. 
Kun ehtoollisen jälkeen nousin, oli olo 
kevyt kuin höyhenellä ja ilo oli vallan-
nut mieleni. Muistan, miten kävelin 
kirkosta ulos ja juoksin sitten kotia, ja 
askel oli erittäin kevyt. Sää oli aurin-
koinen ja nurmet ja puut vihreitä. Heti 
seuraavana päivänä menin Lahden 
Joutjärven ev.lut. seurakunnan nuo-
risopastorin ovelle ja kerroin hänelle 
tuleeni uskoon. Hän ohjasi minut heti 
erään teologian opiskelijan vetämään 
raamattupiiriin, etten jäisi yksin. Sen 
ansiosta tällä tiellä Vapaakirkon pasto-
rina olen.

Ennen kuvauslentoa olimme käyneet 
lentoaseman toimistossa lennon yh-
dessä läpi. Hän vei plaanin lennonjoh-
tajalle, joka antoi luvan valmistautua. 
Aurinkoiselta ja pilvettömältä taivaalta 
porotti aurinko. Oli oikein hyvä ilma-
kuvaus-sää. Kävelimme koneelle, ja 
pilotti ohjasi minut kapuamaan ko-
neeseen ja istumaan avattavan ikkunan 
ääreen. Sitten hän itse asettui ohjai-
miin koneen teknisten tarkastusten 
jälkeen. Vieressäni istui minua van-
hempi, arvokkaan oloinen mies Cess-
nan ohjaimissa. Koska hieman pelkään 
lentämistä, mutisin rukouksen ennen 
nousukiitoa. Pian hän siinä jutustelles-
samme totesi, että taidan olla uskossa. 
Hän alkoi kysellä: ”Miksi Jeesus kuo-
li?” Hän ei paljoa tuntenut Raamattua, 
mutta oppineena miehenä tiesi, että 
Jeesus on ollut historiallinen henkilö 
ja on elänyt joskus 2000 vuotta sitten 
nykyisen Israelin ja Palestiinan alueella. 
Aloin selittää hänelle hyvin rauhallises-
ti asioita pitkän kaavan kautta johdan-
tona tavalla, josta ainakaan vaimoni ei 
yhtään tykkää, mutta se tapa on isäni 
peruja. Sanoin: ”Jeesus kuoli ristillä.” 
ja jatkoin: ”Risti oli yksi ihmiskunnan 
kaikkein julmimmista teloitusvälineis-
tä! Knoppitietonani, aikoinaan vetä-
mältäni ALFA-kurssilta, heitin, että se 
kiellettiin vuonna 315 jKr, koska roo-
malaiset pitivät sitä liian julmana. Siksi 
Jeesuksen seuraajat alkoivat pitämään 
ristiä alkuseurakunnassa kristinuskon 
vertauskuvana. Selitin mitä muuta al-
kukristityt tekivät Jeesuksen itsensä ke-
hotuksesta hänen muistokseen. Kuten 
alkuseurakunnassa, niin nykyisinkin 
seurakunnan tärkein toimitus on py-
hän ehtoollisen vietto, joka keskittyy 
Jeesuksen murrettuun ruumiiseen ja 
vuodatettuun vereen. Siitä pääsinkin 
mukavasti kertomaan omasta uskoon 
tulostani. Edelleen johdantona muistin 
ulkoa Raamatusta, kun apostoli Paavali 
meni Korinttiin, hän sanoi: ”En ha-
lunnut tietää teidän luonanne mistään 
muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en 
muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuk-
sesta” (1. Korinttilaiskirje 2:2). Selitin, 
mistä johtuu tämä Paavalin Jeesukseen 
keskittyminen ja mitä eroa on Hänen 
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kuolemallaan ja keksin äkkiä esimer-
kiksi Sokrateen tai jonkun marttyyrin 
tai sotasankarin kuolemalla? Selitin 
oleellisena erona olevan sen tosiasian, 
että Raamatun mukaan Kristus Jeesus 
oli täysin virheetön ja synnitön. No -  
vihdoin pääsin hänen alkuperäiseen 
kysymykseensä, ”miksi Hän kuoli?” 
”Meidän syntiemme tähden!” Hän 
oli kuunnellut kärsivällisesti ja kysyi 
tähän heti: ”Miksi ihmeessä joku te-
kee niin jonkun puolesta?” Vastasin: 
”Jeesus teki sen, koska Hän rakastaa 
sinua ja minua!” Seurasi jatkokysymys: 
”No, mitä Hän sillä saavutti?” Tässä 
vaiheessa oli helppoa siteerata jälleen 
ulkomuistista suoraan Raamattua: Jo-
hannes 3:16 ”Jumala on rakastanut 
maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen 
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan sai-
si iankaikkisen elämän.” Siitä jatkoin 
jotenkin tähän tapaan: ”Ongelmana 
on synti. Synnin saasta valtaa meidät. 
Synnin voima orjuuttaa meidät. Syn-
nin rangaistus tuomitsee meidät kado-
tukseen. Synti erottaa meidät Juma-
lasta.” Yritin tässä vaiheessa muistella, 
mitä olin joskus tutkinut Raamatusta 
näistä asioista ja opettanut ALFA-kurs-
silla. En enää muista, miten tuo kes-

kustelu meni, mutta Raamatun mu-
kaan synnin olemus voidaan jaotella 
neljään osaan: 1) Synnin saasta. Mar-
kus 7:20-23 Ja hän (Jeesus) jatkoi: ”Se 
mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa 
ihmisen. Juuri ihmisen sisältä, sydämes-
tä, lähtevät pahat ajatukset, ja niiden 
mukana siveettömyys, varkaudet, mur-
hat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, 
irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja 
uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee ih-
misen sisältä ja saastuttaa hänet.” Uusi 
testamentti sanoo, että jos rikomme 
yhdenkin lain kohdan, syyllistymme 
koko lain rikkomiseen (Jaakob 2:10). 
Yksikin rikkomus siis pilaa kaiken ja 
saastuttaa elämämme. 2) Synnin voi-
ma on sitä, että väärillä teoillamme on 
elämässämme riippuvuutta aiheuttava 
voima. Johannes 8:34 ”Jokainen, joka 
tekee syntiä, on synnin orja.” Riippu-
vuus voi kehittyä myös pahantuuli-
suuteen, kateuteen, ylimielisyyteen, yl-
peyteen, itsekkyyteen, herjaamiseen tai 
seksuaaliseen moraalittomuuteen. Me 
voimme olla riippuvaisia myös josta-
kin ajatusmallista tai käyttäytymisestä, 
jolle emme omin voimin mahda mi-
tään. Siksi Jeesus puhui tällaisesta or-
juudesta, joka tuhoaa elämäämme. 3) 
Synnin rangaistus. Jokin ihmisen ole-

muksessa huutaa oikeutta, kun näem-
me lasten hyväksikäyttöä, vanhusten 
mukilointia, vauvojen pahoinpitelyä, 
niin haluamme syyllisten jäävän kiin-
ni ja rangaistaviksi. On oikein tajuta, 
että synti on rangaistava ja ettei pahan-
tekijöitä voi jättää rankaisematta. Ei 
pelkästään toisten tekemät vaan myös 
omat syntimme. Raamatun mukaan 
eräänä päivänä me kaikki joudumme 
Jumalan tuomiolle. Synnin rangaistus 
Paavalin sanoin, Roomalaiskirje 6:23: 
”…synnin palkka on kuolema…” 4) 
Synti erottaa. Paavali ei puhu pelkäs-
tään ruumiillisesta kuolemasta, vaan 
hengellisestä kuolemasta, joka johtaa 
ikuiseen eroon Jumalasta! Synti erot-
taa, Jesaja 59: 1-2: ”Ei Herran käsi ole 
lyhyt pelastamaan eikä hänen korvan-
sa kuuro kuulemaan. Ei, vaan teidän 
rikkomuksenne erottavat teidät Juma-
lastanne. Teidän syntinne ovat saaneet 
hänet kääntymään pois, niin ettei hän 
teitä kuule, …” Hyvä uutinen on, että 
meidän Taivaallisella Isällämme on rat-
kaisu tähän synnin ongelmaan: Nimit-
täin meidän koko kristillisen uskomme 
keskeinen asia, on meidän tähtemme 
ristillä itsensä uhriksi antanut Herra 
Jeesus Kristus. Hän oli ristillä sinun ja 
minun sijaisena! Ettei sinua ja minua 

Lentokoneessa voi syntyä 
hyviä keskusteluja, kuten 
tätä umpeen kasvanutta 
lintujärveä kuvatessa kävi. 
Kuva Jari Venetvaara.
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tarvitsisi, niin kuin alkukielessä kris-
tuksesta sanotaan, teurastaa, saati jul-
masti kiduttaen tehdä sitä ristillä. Hän 
astui sijaamme! Vapaaehtoisesti! Mitä 
syvemmin tajuamme tämän tapahtu-
neen tosiasian, sitä enemmän olem-
me kiitollisia Herrallemme Jeesukselle 
Kristukselle. Tuosta kiitollisuudesta kä-
sin me tahdomme entistä palavammin 
palvella Häntä! Jeesus astui sijaamme! 
Hän kärsi ristiinnaulitsemisen meidän 
puolestamme! Jeesus riisuttiin ja sidot-
tiin puuhun. Häntä ruoskittiin viidestä 
nahkasuikaleesta tehdyllä ruoskalla, jo-
hon oli punottu mukaan teräviä luun 
ja lyijyn siruja. Eusebius, 200-luvun 
historioitsija, kuvasi roomalaista ruos-
kimista: ”uhrin suonet paljastettiin 
ja kaikki lihakset ja jänteet joutui-
vat alttiiksi.” Sitten Jeesuksen päähän 
painettiin piikkikruunu. Kokonainen 
600 miehen vahvuinen sotilasyksikkö 
pilkkasi häntä, häntä lyötiin kasvoihin 
ja päähän. Hänet pakotettiin kanta-
maan raskasta ristin poikkipuuta ve-
risillä harteillaan, kunnes hän lysähti 
maahan. Kyreneläinen Simon joutui 
sitten kantajaksi. Ristiinnaulitsemis-
paikalla Jeesus jälleen riisuttiin alasti. 
Hänet asetettiin ristille ja ranteisiin 
lyötiin kuuden tuuman naulat. Pol-
vet taivutettiin niin, että nilkat saatiin 
naulatuksi sääriluun ja akillesjänteen 
väliltä. Risti nostettiin pystyyn. Jeesus 
jätettiin siihen riippumaan ankaran 
kuumuuden ja sietämättömän janon 
kiusattavaksi ja väkijoukon pilkatta-
vaksi. Hän riippui ristillä käsittämät-
tömissä tuskissa kuusi tuntia elämän 
hiipuessa hitaasti. Pahinta ei ollut ruu-
miillinen kipu eikä ihmisten hylätyksi 
ja pilkattavaksi joutumisen sisäinen 
tuska. Ei. Vaan… … vaan se hengen 

kauhu, kun Hän joutui eroon Isästään 
meidän tähtemme – kun Hän kantoi 
meidän syntimme. Jeesuksen voitto oli 
täydellinen. Hän ei kuollut vain yh-
den ihmisen puolesta, vaan Hän kuoli 
meidän kaikkien puolesta! Tuo voitto 
myös maksoi kalliisti. Ennen kiinniot-
toaan hän rukoili ja huusi Getsemanen 
puistossa, missä Hän oli yksin. Hän 
huusi Isänsä puoleen: “Abba, Isä – Ota 
tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan 
minun tahtoni mukaan, vaan sinun.” 
(Markus 14:36).  ”Maljan juominen”: 
Raamatussa ‘malja’ on melkein aina 
kuva Jumalan vihasta syntiä kohtaan. 
Jumala ei voi olla tuomitsematta syntiä 
ja tehdä kompromissia, sillä muutoin 
ei olisi eroa hyvän ja pahan välillä, eikä 
pahaa enää olisi.
Jeesus on ihminen, joka “tehtiin syn-
niksi” ja siksi Hän kuoli “syntisten täh-
den,” heidän sijastaan, eikä vain hei-
dän parhaakseen. “Maljan juominen” 
tarkoitti kaikkea vastuussa olemista ja 
syyllisyyttä ihmisten puolesta Jumalan 
edessä! Siksi Jumalan viha kohdistui 
nyt Häneen EIKÄ meihin, sinuun ja 
minuun! Hän teki tämän rakkaudes-
tansa sinuun ja minuun –käsin! No en 
nyt näin seikkaperäisesti asioista puhu-
nut, mutta. Jeesuksen ristinkuolemalla 
oli seuraukset. Nimittäin
Ristillä riisuttiin aseet pahuuden voi-
milta (Kolossalaiskirje 2:15) Kuolema 
ja Paholaisen valta lyötiin. Ristillä Ju-
mala osoitti rakkautensa meitä koh-
taan. Hän osoitti olevansa Jumala, joka 
tuntee kärsimyksen. Ristillä Jeesus an-
toi meille esimerkin itsensä uhraavasta 
rakkaudesta (1. Pietarin kirje 2:21). 
Jo Vanhassa testamentissa kokonainen 
uhrisäännöstö hyvin tarkasti määritte-
li, miten syntiin on suhtauduttava, ja 

miten vakaavaa se oikeasti on, ja kuin-
ka siitä puhdistautua. Syntisen piti va-
lita mahdollisimman virheetön ja täy-
dellinen eläin. Sitten hän laski kätensä 
eläimen päälle ja tunnusti syntinsä. 
Näin syntien katsottiin siirtyneen eläi-
meen. Eläin surmattiin. Hebrealaiskir-
jeessä 10:4 sanotaan: ”Mahdotontahan 
on, että härkien ja pukkien veri poistaisi 
synnit.” Edellä oleva oli vain kuva tai 
varjo siitä mitä Jeesus on. Jeesuksen 
uhri oli todellinen, koska vain Hän oli 
täydellinen ja virheetön veriuhri. Jeesus 
maksoi meidän syntivelkamme: Velka 
ei ole vain meidän aikamme ongelma. 
Se tunnettiin jo maailmassa muinoin. 
Jos ihminen joutui ankariin velkoihin, 
hänet saatettiin myydä torilla orjaksi 
koko loppuelämäkseen. Joku saattoi 
säälistä ostaa toisen vapaaksi orjuudesta 
maksamalla lunnaat, hänen koko vel-
kansa pois. Ristinkuolemallaan Kristus 
Jeesus maksoi lunnaat (Markus 10:45). 
Siksi meidät kaikki on vapautettu syn-
nin vallasta. Ei niin, ettemme koskaan 
enää tekisi syntiä, mutta synnin valta 
meihin on murrettu! Aivan kuin oli-
simme syytetyn penkissä oikeudessa: 
Paavali sanoo, että Jumala on tehnyt 
meidät vanhurskaiksi (Roomalaiskirje 
5:1). Se tarkoittaa samaa kuin syyttö-
mäksi julistaminen. Tilanne on aivan 
sama kuin tuomari oikeudessa lan-
gettaa rikolliselle oikeudenmukaisen 
sakkotuomion tämän tekosista, mutta 
heti tuomion langettamisen jälkeen 
tulee alas, menee tuomitun viereen ja 
ojentaa tälle saman suuruisen shekin, 
jolla maksetaan tämä oikeudenmukai-
nen sakko pois! Tämä on kuvaus Juma-
lan työstä meidän puolestamme! Hän 
tuomitsee syylliset, mutta rakastavana 
Hän astuu alas Pojassansa Jeesuksessa 

MA-PE 10.30-20.30, LA 11-20.30, SU 12.-20.30
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Kristuksessa ja maksaa hinnan mei-
dän puolestamme. Hän ottaa meil-
le kuuluvan rangaistuksen itselleen. 
Jo Raamatun alkulehdillä Adam ja 
Eeva joutuivat rikottuaan Jumalaa 
vastaan eroon Jumalasta: Ero Juma-
lasta on sekä synnin alkuperä, että 
sen seuraus. Ristin seuraus on mah-
dollisuus päästä uudelleen Jumalan 
yhteyteen. ”Jumala itse teki Kristuk-
sessa sovinnon maailman kanssa” (2. 
Korinttilaiskirje 5:19). Raamatun 
mukaan Jumala sovitti Kristuksessa 
Jeesuksessa meidän syntimme. Hän 
itse antoi oman Poikansa sijaisek-
semme ristiin naulittavaksi. Hän 
itse henkilökohtaisesti avasi meille 
Pojassaan mahdollisuuden päästä 
yhteyteensä. Erottava synti oli tu-
hottu! Voimme tuhlaajapojan ta-
voin palata Isän luo ja kokea hänen 
rakkautensa ja siunauksensa. Tämä 
yhteys ei ole vain tätä elämää varten, 
vaan se on ikuinen. Tämä yhteys on 
henkilökohtainen! Minä olen hullu 
Kristuksen tähden. Kenen tähden 

sinä? 1. Korinttilaiskirje 1:18 sanoo: 
”Risti on hulluutta niiden mielestä, 
jotka joutuvat kadotukseen”. Tuo 
vieruskaveri lentokoneesta antoi 
minulle palautetta, kun pääsimme 
takaisin kentälle ja erkaannuimme 
kumpikin tahoillemme. Olin kuu-
lemma ensimmäinen uskova, joka 
ei hänelle hermostunut. Hän lisäk-
si kiitti hyvästä keskustelustamme. 
Toki keskustelimme lennon aikana 
monesta muustakin asiasta. Ja yhtei-
sestä ajastamme minä enimmäkseen 
kuuntelin häntä, kun hän aluksi ker-
toili moneen otteeseen, miksi ei voisi 
tulla uskoon!

Rukoilemme…
Voit toistaa tämän lyhyen rukouksen 
ääneen tai mielessäsi: ”Herra Jeesus. 
Kiitos siitä, että saan tunnustaa ole-
vani syntinen. Kiitos siitä, että saan 
uskoa kaikki syntini anteeksi sinun 
nimessäsi. Kiitos, että saan pyytää si-
nua tulemaan elämäni Herraksi. Kii-
tos, että kuulit rukoukseni. Aamen.”

Jari Venetvaara
Kirjoittaja asuu Laihialla, on vapaakirkon 
pastori ja ollut biologi-yrittäjänä jo 25 vuot-
ta, (Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky).
Kuva kotialbumista.

 

  facebook.com/perustuspaalut
info@perustuspaalut.fi
puh: 050 4499334 
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Pohdiskelua perusasioiden äärellä

Tänä keväänä  seurakunnassa 
järjestettiin ALFA-kurssi muuta-
man vuoden tauon jälkeen. Oh-
jaajina toimivat Jari Venetvaara 
ja Jonna Mäntylä. Kurssi käsitti 
15 kokoontumiskertaa, joista 
jokaisessa oli kristinuskon pe-
rusteisiin liittyvä teema. Alfa 
on rakenteeltaan sellainen, että 
aluksi nautitaan pöydän anti-
mista ja jutustellaan puolisen 
tuntia. Sitten seuraa luento  ja 
sen jälkeen keskustelu aiheesta.  
Kaikki teemat herättivät vilkas-
ta ajatustenvaihtoa ja loppuru-
kouksen jälkeenkin pohdinta 
vain jatkui…Kysytäänpä muu-
tamalta osallistujalta heidän 
ajatuksiaan kurssista.

1. Mistä sait idean osallistua 
Alfa-kurssille? Millaista tietoa 
sinulla oli etukäteen kurssista?

2. Vastasiko kurssi odotuksisa-
si? Mitkä asiat sisällössä erikoi-
sesti puhuttelivat sinua?

3. Mikä oli mielestäsi Al-
fa-kurssin parasta antia? Miten 
suosittelisit kurssia ystävillesi?

Liinu Latva-Hakuni
1. Ystäväni Ruut kertoi minulle, 

että Alfa-kurssi on alkamassa Seinä-
joen Vapaaseurakunnassa. En tien-
nyt mitä kurssi pitää sisällään, mut-
ta Ruut kertoi lyhyesti ja innostuin 
lähtemään mukaan.

2. Itselläni ei ollut paljon odotuk-
sia kurssista, koska tiesin siitä niin 
vähän etukäteen. Toivoin lähinnä 
oppivani ymmärtämään paremmin 
kristinuskon perusasioita. Ja tämä 
odotus kyllä täyttyi! Jokainen kerta 
oli itselleni antoisa, kun sain uutta 
tietoa ja kuulin muiden kokemuk-
sia. Erityisesti itseäni puhutteli, kun 
kuulin rukoilemisen  merkityksestä 
ja siitä miten Jumala johdattaa mei-
dän elämäämme. Myös Pyhän Hen-
gen merkityksen ymmärtäminen 

lisääntyi, koska en ollut aiemmin 
juuri pohtinut miten monella eri 
tavalla Hän voi vaikuttaa jokaisen 
elämässä.

3. Tutustuminen uusiin ihmisiin 
ja ystävyyssuhteiden syntyminen 
oli hyvin merkittävä asia itselleni. 
Ryhmässä oli hyvä henki ja saimme 
jakaa omia ajatuksia ja kokemuksia 
luottamuksellisesti ryhmän kesken. 
Tämä oli aivan ihana kurssi, jossa 
tutustui uusiin ihmisiin, sai jakaa 
elämää ja kuulla Jeesuksesta. Näin 
suosittelisin kurssia kaikille kristin-
uskosta kiinnostuneille!

Viivi Riihimäki
1. Kuulin Ruutilta tästä kurssista, 

en ollut kuullut aiemmin siitä  mi-
tään.

2. Minulla ei ollut juuri odotuk-
sia kurssista, mutta halusin oppia 
lisää Raamatusta ja toivoin että us-
koni vahvistuisi. Minua puhutteli 
se, että kelpaan Jumalalle tällaise-
na kuin olen ja se että Jeesus kuoli 
ristillä meidän vuoksemme. Kaikki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kokoontumiskerrat olivat todella 
antoisia.

3. Parasta oli ryhmän henki ja uu-
det ystävyydet. Jos haluat vahvistua 
uskossasi, tule Alfa-kurssille!

Ruut Halonen
1. Kyllä se oli ihan Taivaanisin an-

tama idea. Tämä oli ihana rukous-
vastaus. Ystävieni kanssa olemme 
miettineet uskonasioita, ja nyt kun 
tuli mahdollisuus Alfassa tutustua 
ihan perusasioihin, niin ryhmään 
osallistuminen oli hyvä ja turvalli-
nen paikka. Siellä ei yritetty tuput-
taa mitään, vaan sai ihan vapaasti 
miettiä ja ihmetellä asioita.

Alfa-toiminta on jo vuosien takaa 
tuttua, mutta nyt vasta itse osallis-
tuin ja koin sen erittäin tärkeäksi!!! 
Olen kuullut paljon hyvää Alfasta!

2. Kyllähän tuo vastasi ja enem-
mänkin! Toivoin että voisimme 
kohdata Jumalaa ja niin siinä kävi-
kin! Oikeasti, koko kurssin sisältö 
puhutteli. Varsinkin se kuinka Ju-

Liinu Latva-Hakuni. Kuva kotialbu-
mista.

Viivi Riihimäki. Kuva kotialbumista.
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malan rakkaus meitä kohtaan ilme-
ni niin kauniisti koko kurssin sisäl-
lön kautta.

3. Se että ystäväni olivat kiinnos-
tuneita ja tulivat mukaan oli ehdot-
tomasti parasta! Uudet ystävät ja  
yhteishenki mitä koimme. Meillä 
oli oikeesti hauskaa ja opimme niin 
paljon kaikkea uutta. Se että Taivaa-
nisi siunasi koko kurssin ja osallis-
tujat siinä.

Hmm miten suosittelisin. Joo.. 
Jos pikkuisenkaan sinua kiinnostaa, 
miksi ihmeessä nuo ihmiset sinne 
kirkkoon aina menee ja mitä ih-
mettä ne puhuu.. Jos sua mietityt-
tää nuo Jumala-asiat ja jos sinusta 
ois kiva tietää mitä usko on ja mitä 
Raamattu pitää sisällään, niin tuu 

ihmeessä Alfaan! Siellä sua ei yritetä 
käännyttää, vaan saat tutustua asioi-
hin ihan omana itsenäsi. Ja jos olet 
jo uskossa, kurssi vahvistaa sinun 
uskoasi ja voit tutustua muihin..

Vielä: Oli ihana juttu, että joka 
kerta pappi/opettajamme Jari Ve-
netvaara siunasi meidät Herran siu-
nauksella ja sen sai todeta omassa 
arjessaan. Jonna Mäntylä oli ihana 
toisena vetäjänä ja korvaamaton 
herkkutarjoilujen järjestäjänä. Kii-
tokset heille kaikesta -voin sanoa 
varmaan meijän kaikkien puolesta!

Marjatta Vaismaa

Ruut Halonen Kuva kotialbumista.

 

  facebook.com/perustuspaalut
info@perustuspaalut.fi
puh: 050 4499334 

 

VUOKRAUSPALVELUT:  
Avoinna ma–pe 9.30–15.30. Puh. 06 420 3311
Matti Visannin kuja 10, 60100 Seinäjoki

Hyvän 
mielen koti.

Kaikille yhdestä osoitteesta:

Vuokrakodit

Nuorten kodit

Opiskelijakodit

Erityiskodit

Seniorikodit

www.sevas.fi
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Seppo ja Leila Lampi ovat mel-
ko tuoreita kasvoja seurakun-
nassa. Seppo on osallistunut 
työn ohella myös kunnalliseen 
päätöksentekoon vuosien ajan 
ja Leila kertoo pitäneensä pit-
kään aiemmin pyhäkoulua.
Tapasin Sepon ja Leilan huhti-
kuisena päivänä ja ohessa osa 
keskustelustamme kahvipöy-
dän ääressä.

Tapaan pariskunnan Seppo ja Leila 
Lampi heidän viihtyisässä kodis-
saan Seinäjoella. Kahvit katetaan 
olohuoneen ruokailutilaan, joiden 
ikkunoista näkyy varhaiskeväinen 
pihamaa. Mutta, mennään asiaan. 
Mistä päin maailmaa olette lähte-
neet kiertämään?

-Alavuden Rantatöysän seudulla 
olen syntynyt ja samoin Alavudel-

la koulut käynyt lukioon saakka. 
Sen jälkeen menin armeijaan, jonka 
jälkeen opiskeluiden pariin Helsin-
kiin.  Noin 40 vuotta sitten pala-
simme lakeuksille Seinäjoelle, tiivis-
tää Seppo Lampi.

Leila puolestaan paljastaa tavan-
neensa Sepon jo rippikouluaikoina. 
Leila on kotoisin Kuortaneelta, jos-
sa hän kävi myös koulunsa.

-Opiskelemaan Tampereelle piti 
lähteä ja Sepon perässä olen men-
nyt, missä Seppo on opiskellut noi-
na aikoina. Aikoinaan kun lähdin, 
oli päätöksenä, ettei ikinä Pohjan-
maalle takaisin, mutta juurille on 
palattu. Leila on lastentarhan opet-
taja ja Seppo on aloittanut atk oh-
jelmoinnin tehtävissä, opettajana ja 
viimeiset viisitoista vuotta yrittäjä-
nä omassa konsulttitoimistossa.

Perheeseen kuuluu myös neljä las-

ta, jotka kaikki ovat jo maailmalla.
-Lasten lapsia on jo viisi, toteaa 

Seppo.
Hän kertoo, että lapsista kaksi 

biologisia ja kaksi adoptiolasta.

Kaikki hyvin, mutta silti jota-
kin puuttui
Molemmat toteavat, että uskonasiat 
eivät ole tulleet heille suoraan kodin 
perintönä.

-Minulla on äidin isä toiminut 
lestadiolaisena maallikkosaarnaaja-
na ja Alavuden rauhanyhdistyksen 
perustajana. Siellä on ollut minun 
esirukousryhmä, näin ymmärrän, 
pohtii Seppo.

Hän muistaa, että tuolloin lapsen 
näkökulmasta oli toiminta hiukan 
ahdasmielistä.

-Vaikka siellä oli turvallista olla, 
oli aina pieni pelko siitä, että osaako 

Sepon ja Leilan pöydässä
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toimia oikein. Arvostan kuitenkin 
heidän työtään. Isoisällä oli tapana 
lukea isosta Bibliasta tekstejä meille 
iltaisin ja virsi päälle.

Sepon uskonratkaisun aloitteen-
tekijänä toimi oma vaimo Leila.

-Se oli vuosi 1980, kun olimme 
rakentaneet omakotitalon Kaspe-
riin. Minulla oli vakituinen työ, 
hyvä mies ja kaksi tervettä lasta. 
Elämä oli ihan mallillaan. Ajattelin, 
että nyt minun pitäisi olla onnelli-
nen, kertoo Leila.

Hän kertoo kuitenkin kulkeneen-
sa kotona ikkunasta toiseen ja poh-
tineensa mitä tässä vielä kaipaa.

-Siihen aikaan oli täällä Kansan 
raamattuseuran kampanja ”Tässä 
elämä” ja Seinäjoella oli runsaasti 
herätystä. Minä odotin kuin kuuta 
nousevaa, että olisiko tuossa sitä jo-
takin ja menin raamattupiiriin.

Seppo tosin evästi tuolloin vai-
moaan, että voit mennä raamattu-
piiriin, jos et uskoon tule.

Leilan kolmekymmenvuotispäi-
vänä raamattupiirin päätteeksi oli 
vetäjä kysynyt Leilalta, haluaako 
hän antaa elämänsä Jeesukselle.

-Ei minulla ollut mitään synnin-
tuntoa, vaan halusin jotakin muuta, 
jotakin puuttui elämästäni ja halu-
sin antaa elämäni Jeesukselle. Siitä 
matka alkoi ja saarnasin aluksi lähes 
tuomiopäivän tekstejä läheisille, eli 
toimin niin kuin ei olisi pitänyt toi-
mia.

Noin puolitoista kuukautta Lei-
lan uskonratkaisun jälkeen oli Se-
pon vuoro.

-Lähdin raamattupiiriin Leilan 
painostuksesta. Hänen uskoontu-
lonsa oli voimakas, hänellä oli val-
tava rohkeus todistaa. Muistan, kun 
juuri uuteen kotiin muuttaneina 
meillä kävi paljon vieraita ja kaikille 
hän todisti, ennen kuin vieraat oli-
vat kunnolla päässeet sisälle, muis-
telee Seppo.

Asia puhutteli Seppoa. Hän meni 
mukaan raamattupiiriin ja rukoili, 
että halusi tulla uskoon.

-Jumala lähetti sanansaattajan, 
joka tässä pöydän ääressä kysyi 
tahdonko tulla uskoon. Halusin ja 
rukoilin hänen pyynnöstään omin 
sanoin ”Jeesus, tule minun Vapah-
tajakseni”. Se oli siinä.

Oma seurakunta löytyi
Lammen pariskunta on liittynyt 
Vapaakirkon jäseniksi pari vuot-
ta sitten. Kirkonpiiristä vapaaseen 
kirkkokuntaan liittyminen oli lo-
pulta selkeä ratkaisu.

-Kirkon maallistuminen sekä libe-
ralisoituminen oli yksi etäännyttävä 
tekijä. Kysymykseen, kuinka olet-
te viihtyneet Vapaaseurakunnassa, 
vastaa Leila Lampi, että kuin olisi 
kotiin tullut. 

Teksti ja kuva Pauli Mörsky

TILAUSLIIKENNE KAATAJA OY
Seinäjoki Puh. 0500-368 281 / 06-417 6944

Kenkä-Salmi
Keskuskatu 6, p. (06) 423 2618

Seinäjoki
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Vappuna kauppatori ja Kauppaka-
tu kuhisevat ihmisiä. Suomalaisen 
työn päivää oli tultu juhlimaan 
tälle keväälle poikkeuksellisessa au-
rinkoisessa ja lämpimässä säässä. 
Kirkkomme sijainti tapahtumien 
ytimessä antoi hienon mahdolli-
suuden avata ovet jo toistamiseen 
vappukahvilalle. Kahvilassa oli tar-
jolla seurakuntalaisten leipomia 
munkkeja sekä kahvia, mehua ja 
simaa. Viime vuonna munkkeja oli 
leivottu vähän yli 100, ja kahvilan 
ovet jouduttiin sulkemaan ennen 
aikojaan tarjoilujen loputtua. Tänä 
vuonna varauduimme viisaasti pal-
jon enempään, mutta nytkin ovet 
suljettiin munkkien, eikä asiakkai-
den, loputtua.Jonna oli tiiminsä 
kanssa tehnyt ison työn ja koris-
tellut ja sisustanut normaalisti py-
häkoulun käytössä olevan Pysäkin 
kauniisti. Kaikki ylimääräiset kalus-
teet, lelut ja askartelutarvikkeet oli 
kannettu pois ja tilalla oli kahvila-
pöytiä, kynttilöitä ja värikkäitä ko-
risteita. Kahvilaan oli helppo astua 
sisään Pysäkin omasta ulko-ovesta 
ja isot ikkunat kadulle rohkaisivat 
ihmisiä peremmälle.Kirkon edessä 
oleva katualue oli vapputapahtu-
man järjestäjien toimesta tänäkin 

vuonna varattu lähinnä lapsiper-
heille suunnatuille toimintapisteil-
le, joten seurakunnan vappukahvi-
lassakin kävi paljon lapsiperheitä ja 
isovanhempia lastenlastensa kanssa. 
Muutamaa seurakuntalaista lukuun 
ottamatta saimme tarjota ilmaiset 
munkkirinkelit noin 300 vieraal-
le, joista moni kertoi olevansa en-
simmäistä kertaa seurakuntamme 
tiloissa tai missään muussakaan 
vapaaseurakunnan tilaisuudessa. 
Moni vieras oli lehtien kautta tietoi-
nen kirkkoprojektimme vaiheista ja 
myös seurakunnan johtajan valinta 
oli usein puheenaiheena. Kahvilas-
sa ei otettu maksua tai edes vapaa-
ehtoisia lahjoituksia vastaan, koska 
vappukahvilan teemana oli tarjota  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kaikki raamatun evankeliumin mu-
kaisesti täysin ilmaiseksi. Saimme 
myös esittää kutsuja samana iltana 
olleeseen Kristittyjen yhteiseen vap-
pumissioon.

Kiitos monille vapaaehtoisille, 
jotka palvelivat kahvilassa iloisina 
mm. leipoen, kahvia keittäen, vie-
raita kutsuen ja heidän kanssaan 
jutellen.

Tuulikki Kangasluoma 

Kuvat: Ruut Halonen

Vappukahvila Pysäkissä
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K MARKET

K-market Kymppi  Tapiolantie 10

TILAUSLIIKENNE
KAATAJA OY  SEINÄJOKI
Puh. 0500-368 281 / 06-417 6944

Puupihi takat
Puunkulutuksessa puolta

vähemmällä

Ota yhteyttä heti
Pohjolan Uunikeramis Oy

Seinäjoki, Olavi Mäki,
rak.mest.

041-442 1358
www.uunikeramis.com

Tehtaan suosittelema kaakeliuunien
myyjä-/asennusliike Suomessa

Ratkoin tässä kevään aikana erästä monisäikeistä pul-
maa. Kuinka helposti sitä alkaakaan murehtia, kuinka 
asian saa ratkaistua! Kuinka kirkkaina asiaan liittyvät 
uhat ovatkaan mielessä. Jumala kehottaa meitä kuiten-
kin Sanassaan rauhaan, ei murehtimiseen. 

Jumala lupaakin meille yhtenä Pyhän Hengen lahja-
na rauhan. ”Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, 
rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, 
lempeys ja itsehillintä.” (Gal. 5:22

Sanassa on selkeä ohje murehtimiseen ja rauhan saa-
vuttamiseen: ”Älkää olko mistään huolissanne, vaan 
saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja 
kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka 
ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämen-
ne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuk-
sessa.” (Fil. 4:6

Oikeastaanhan rauhan saavuttamisessa on kyse siitä, 
luotammeko Hänen kykyynsä hoitaa meidän asiamme. 
”Sille, jonka mieli on luja ja vakaa, sinä turvaat rauhan, 
kun hän turvautuu sinuun.” (Jes. 26:3) 

Seurakunta on ensisijaisesti yhteisö, jossa rakennu-
taan yhdessä uskossa. Etsitään seurakunnassammekin 
rauhaa rakentavia ratkaisuja: ”Pyrkikäämme siis raken-
tamaan rauhaa ja vahvistamaan toisiamme.” (Room. 
14:19)

Loppuun vielä rauhan toivotus, jonka Paavalikin 
seurakunnalle kirjoitti: ”Mutta itse rauhan Herra an-
takoon teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra ol-
koon kaikkien teidän kanssanne.” (2. Tess. 3:16)

Kati Nummensalo

 Kuva kotialbumista.

Tavoittele rauhaa

Ruut Halonen



44 - Seurakuntaviesti kesäkuu 2017

Lähes sata henkilöä kokoontui 
17.5.2017 Seinäjoen Isosaaren leiri-
keskukseen juhlimaan Sarka-Versojen 
25-vuotista taivalta. Säätiedotuksen 
lupaama saderintama meni alueen 
ylitse päivällä ja illaksi tuli poutasää – 
monet rukoukset juhlan puolesta oli 
kuultu ja juhla saatettiin pitää ulkona 
kauniin luonnon keskellä! Sarka-Ver-
sot on ollutkin yksi aktiivisimmista 
versolippukunnista, kun ryhmätoi-
minta käynnistyi uudelleen pari vuotta 
sitten. Mm. viime Versopäivillä lippu-
kunnasta oli mukana aktiivinen jouk-
ko Tampereella Teopoliksessa. 

Juhlan juonsi apulaislippukunnan-
johtaja Terhi Jouppila ja se alkoi lip-
pukunnanjohtaja Liisa Korpaeuksen 
katsauksella menneeseen ja esille kut-
suttiin henkilöitä lippukunnan eri vai-
heista. Kuulimme mm., miten lippu-
kunnan nimi oli syntynyt. 

Lippukunnan uusia jäseniä ja uu-
teen ikäkauteen siirtyneitä antoi oman 
ikäkautensa lupauksen ja huivittomat 
huivitettiin. Koko lippukunta lauloi 
Sarka-Versojen laulun. 

Seurakunnanjohtaja Hannu Räty 
muisteli, että hän oli itsekin ollut 
kolkkapoika ja mukana monilla lei-
reillä – niistä oli jäänyt elinikäisiä 
muistoja. Partiossa opitaan kartan ja 
kompassin käyttöä: Arkielämän kartta 
on Raamattu ja kompassi on Jeesus. 
Juhlan paikka oli myös muistorikas 
paikka, koska täällä oli seurakunta jär-
jestänyt lukuisia lasten kesäleirejä. 

Tervehdyksensä juhlivalle versolip-
pukunnalle toivat myös Pohjanmaan 
Partiolaiset ry:n edustaja, versosihteeri 
Ari Kastepohja Suomen Vapaakirkon 
Nuoret ry:n puolesta sekä seinäjoke-
laisten lippukuntien edustajia sekä lä-
hiversolippukuntien edustajia. 

Juhlassa jaettiin myös ansiomerkke-
jä: Liisa Korpaeus luovutti Ella Joup-
pilalle Louhisuden soljen. Hannu Räty 
ja Ari Kastepohja luovuttivat Terhi 
Jouppilalle Versojen pronssisen ansio-
merkin sekä Liisa ja Urho Korpaeuk-
selle kummallekin Versojen kultaisen 
ansiomerkin. Samoin aktiivisille ryh-

Sarka-Versot juhlii 25-vuotista taivaltaan

Arpajaisissa jännitettiin voittajaa. Kuva Antti Holappa.

Näytelmä alkamassa. Kuva Antti Holappa.

Partiolupauksen antajat juhlatilaisuudessa. Kuva Antti Holappa.
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mien jäsenille luovutettiin ikäkausi- ja 
yhteisvastuukeräysmerkkejä. 

Seuravaksi muistettiin neljää lip-
pukunnan vahvaa taustavaikuttajaa 
Aina valmiina –muistokuksilla. Vie-
lä ääneen pääsi lippukunnan tämän 
vuoden kesäleirin johtaja Marko Vil-
janmaa, joka kehotti ilmoittautumaan 
kesäkuun alun mahtavalle lippukunta-
leirille.

Juhla päättyi lippukunnan tarpojien 
ja samoajien sekä jyväskyläläissamo-
ajavahvistuksen esittämään Pyhä Yrjö 
–partionäytelmään. Kaikista moder-
nisoinneista huolimatta ritari löi lo-
hikäärmeen ja päästi kuningaskunnan 
pulasta. Väki kääntyi iloissaan 
kristityiksi. Juhlan lopuksi laulettiin 
sisaruspiirissä Partiolaisen iltavirsi ja 
ohjelman vapaa osuus alkoi – edelleen 
poutasäässä. 

Ari Kastepohja, versosihteeri

Hannu Räty jakamassa ansiomerkkejä. Kuva Antti Holappa.

Iina Viljanmaan johdolla Jänikset esillä. Kuva Antti Holappa.

Miilu-17 lippukuntaleirin johtaja Mar-
ko Viljanmaa kutsuu leiriläisiä. Kuva 
Ari Kastepohja.

Versosihteeri Ari Kastepohja. Kuva 
Antti Holappa.

Lippukunnan toimintaan perustamisesta asti vaikuttaneita henkilöitä. Vas. Virpi 
Teikari, Helena Övermark, Tuomo Ketomäki, Liisa Korpaeus, Liisa ja Arto Ketola. 
Kuva Antti Holappa.
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Olemme  Peter,  Tanja  ja  Ethan.  Olemme  olleet  Lä-
hi-idässä työssä nyt yhden työkauden ja olemme juu-
ri  aloittamassa  toista  kauttamme. Peter on  kotoi-
sin Isosta-Britanniasta ja Tanja on kotoisin Ikaalisista, 
Suomesta. Ethan onkin sitten jo useamman maan kan-
salaisen, koska on syntynyt Suomessa, mutta  suurim-
man  osan  elämäänsä  hän  on  viettänyt Lähi-idässä. 

Peter toimii tukija-eläinlääkärinä. Hän tekee paikal-
lisen  yliopiston ja  Lontoon  yliopiston  kautta  tutki-
mustyötä  sairauksista,  jotka  ihmiset voivat  saada eläi-
mistä  –  lähinnä  vuohista,  lampaista  ja  kameleista. 
Tanja  on  yleislääkäri.  Tutkimustyö  antaa  meillä  oles-
keluluvan  ja identiteetin toimia Lähi-idän beduii-
nien parissa. Tavoitteemme on vierailla heidän luo-
naan, kertoa hyvästä sanomasta ja Taivaan Iskästä. 

Olemme  saaneet  nyt  muutaman  perheen  teke-
mään  työtä  kanssamme.  Tämä  on ollut  iso  kiitosai-
he,  koska  aikaisemmin  toimimme  yksin.  Lisäksi  iso 
ruksausaihe  on,  että  saisimme  paikallisen  uskovai-
sen, mielellään pariskunnan, tekemään työtä kanssamme. 

Arkemme  pitää  sisällään  normaaleja  toimia  ku-
ten Suomessa tai Isossa-Britanniassa ollessammekin. Et-
han  aloittaa  esikoulun  syyskuussa, koska  on  jo  kol-
me vuotta. Tämä antaa Tanjalle enemmän vapaa-aikaa 
käyttää  palvelutyöhön, Peterin ja tiimin kanssa beduii-
nivierailuja tekemään.  Asumme  maamme  eteläisim-

mässä  kaupungissa,  mutta toimikenttämme  on  aavi-
kolla  asuvat  paimentolaiset.  Tämä  tarkoittaa jossain   
tapauksissa  päivittäisiä  1-3  tunnin  edestakaisia mat-
koja aavikolle.

Toisena  ruksausaiheena  on  löytää  toimisto  Peteril-
le ja tiimimme antropologille (kulttuuritutkijalle), jot-
ta he voivat opiskella, laatia raportteja, kutsua beduii-
nimiehiä vieraakseen  ja  lukea Sanaa heidän kanssaan. 
 
Kiitos teille kaikille, että olette jakamassa kutsua ja pa-
loa tavoittaa  Lähi-idän  beduiineja  kanssamme.  Il-
man teidän taloudellista tukea, kannustusta ja rukouk-
sia työmme olisi mahdotonta!

 
Teitä siunaten Peter, Tanja ja Ethan

kuva kotialbumista

Tervehdys aavikolta

HAUTAKIVIKAIVERRUS
Veli Sarén

* Hautakivet * Kaiverrukset * Kultaukset

* Entisöinnit ym. alan työt

 
puh. 06-412 1029, 0400 661 516

Seinäjoki veli.saren@netikka.fi
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Seurakunnan uutisia

Kuolleet:
Mäki Taimi,  
94 vuotta.

Koeteltu usko
pakenin kuvun alle suojaan 
halusin uskoa olevani turvassa
suuri vasara tuli ja iski 
lasikupu hajosi pirstaleiksi
löysin itseni sirpaleiden keskeltä
perusta, jolla seisoin, pysyi
mutta minulta oli kadonnut tietämisen 
ja oikeassa olemisen mieli
jäljelle jäi vain hiljaisuus 
vaikeneminen 
tyytyminen
vapaus
Maija Perämäki

Kevät on uuden alkua, luonto alkaa 
herätä talviunestaan. Se on ihmeellis-
tä aikaa. 

Eräänä alkukevään päivänä, kun 
talitintti viritti lauluaan ”titityy, titi-
tyy,” kävelin hautausmaalla. Kuun-
telin, titityy titityy, talitintti lauloi ja 
hyvin lähellä. Katselin, siinä se istui 
ihan viereisessä puussa. Rupesin mat-
kimaan ja talitintti vastasi. Pysähdyin 
ja huomasin katsellessani lintua, aina 
kun lintu vastasi minulle, Se käänsi 
päänsä minuun päin. Näin muuta-
man kerran. Talitintti lensi pois ja 
minä jatkoin matkaani.

Koin, että Jumala rupesi puhumaan 
minulle tämän tapahtuman kautta. 
”Sinun rukoillessasi minä käännän 
korvani sinun puoleesi ja kuuntelen. 
” Uskothan sen?

Kuinka monta kertaa sinä ja minä 
koemme, kun rukouksiin vastaus-
ta odottelemme, ettei Jeesus kuule 
tai hän ei välitä eikä vastaa. Tunteet 
monta kertaa sanovat näin, kun aikaa 

menee – ennen kuin niihin vastataan. 
Jeesus vastaa rukouksiin, mutta joskus 
vastaus on toisenlainen kuin minä 
tahdon. Toisinaan vastaus on kyllä, 
toisella kertaa vastaus on ei, joskus 
odota. Ei aina niin kuin tahdon eikä 
aina niin nopeasti kuin tahtoisin. Vas-
taus kuitenkin tulee. Oli vastaus mikä 
on, olenko kiitollinen. Minä en aina 
ole osannut kiittää. Kuitenkin kun 
on todennut elämässään, että juuri se 
vastaus oli parasta minulle ja uskon 
myös sinulle.

Psalmi 50:51, sanoo: ”Huuda mi-
nua avuksi ahdistuksen päivänä. 
Minä vapautan sinut ja sinä olet kun-
nioittava minua.” (Rk-käännös) Se on 
lupaus, johon Jumala vastaa. Ei siinä 
sanota, että joihinkin ahdistuksiimme 
annetaan apu, ei, vaan oli ahdistuk-
sesi syy, mikä tahansa, siihen antaa 
Jeesus avun. Meillä on monenlaista 
ahdistuksen aihetta, on taloudellista, 
työttömyyttä, ihmissuhteissa vaikeuk-
sia, tai sairautta ja ahdistusta, jota ei 

osaa nimetä, puhumattakaan siitä, 
että on tullut lankeemus, synti tul-
lut elämään. Jeesus, joka elämässään 
koki ihmisen osan, kykenee ja tahtoo 
auttaa. Hän, joka syntimme ja sairau-
temme kantoi Golgatalle vuodatti ve-
rensä antoi henkensä meidän tähtem-
me. Tunnustamalla syntimme, Hän 
puhdistaa sydämemme verellään.   
Hän antaa rauhansa ja ilonsa meille. 
Hän rakastaa lastaan ja tahtoo sinut 
luokseen, vetää rakkaudessaan itseän-
sä lähelle.

Tällainen Jeesus meillä on, Hän, jos 
kuka ymmärtää sinua. Hän ei heitä 
yhtäkään luotaan pois, joka tulee Hä-
nen luokseen.

Rohkaisen arintakin ja pelokasta tu-
lemaan elävän Jeesuksen luokse, joka 
on elävän veden lähde vielä tänään-
kin.     

Luepa kotona psalmi 103.
Siunauksin Ulla Pelto

Tapahtui keväisenä päivänä

Ruut Halonen.

Kevät
lehdettömät puut 
avara taivas 
valoa ja tilaa 
kulkea ja hengittää
vilpoisa tuuli vie kaiken vanhan 
tomun ja tunkan 
sen mikä väsyttää
kuovin kujerrus 
lapsuuteni tuttu ääni 
suljen silmät ja lepään 
auringon kuivaamassa heinikossa 
kiurun liverrys korkeuksissa
viisi vuosikymmentä matkaa 
silloin tuttua oli vain kodin pihapiiri 
nyt tiedän vähän enemmän
jo seuraavasta henkäyksestäni 
alkaa uusi seikkailu
Maija Perämäki
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Tulevia tilaisuuksia 
 
 
Kesäkuu 
VIIKKO 22________________________________________ 
Su 4. 18.00 Ehtoollisjuhla. Hannu Räty, vanhimmisto. Uusien jäsenten siunaus. Pyhäkoulu. 
VIIKKO 23________________________________________ 
Ti 6.  19.00 Elämä ja valo –tilaisuus. ♪ Katusoihdut. 
9.-11.6. Sarka-Versot partion leiri Miilu-17. 
Su 11. 18.00  Jumalanpalvelus. Hanna ja Markus Rokosa, Hannu Räty.  ♪ Mission. 
VIIKKO 24________________________________________ 
14.-17.6.  Farmari-messut. Seurakunnalla esittelypiste. 
La 17. 18.30 Israel-tilaisuus. Hannu Räty. ♪ Maarit Hiipakka, Raija Leikkari, Hirvijärven kuoro. Järj. Pekka ja Liisa 

 Mäntylä.  Jalasjärven Evankeliumiyhdistyksen talolla. 
Su 18. 18.00 Jumalanpalvelus. Hannu Räty. 
VIIKKO 25________________________________________ 
Su 25. 18.00  Jumalanpalvelus. Mika Tapio,  J-P Niemelä. 

Heinäkuu  
VIIKKO 26________________________________________ 
30.6.-2.7. Suomen Vapaakirkon kesäjuhlat Tampereella, katso netistä ohjelma ym: kesajuhlat.fi 
1.7.  Bussimatka kesäjuhlille 20€/hlö ilmoittautuminen toimistoon (06-423 3068 to klo 10-12). Lähtö klo 8.00 

 vapaakirkolta, paluu noin klo 23.00. 
VIIKKO 27________________________________________ 
Su 9. 18.00  Ehtoollisjuhla. Esko Taipale, Jonna Mäntylä. 
VIIKKO 28________________________________________ 
13.-16.7.  Lastenleiri. 
Su 16. 18.00 Jumalanpalvelus. Sari ja Andres Mendez. 
VIIKKO 29________________________________________ 
Su 23. 18.00 Sami Westerholm, Jonna Mäntylä. 
VIIKKO 30________________________________________ 
28.-30.7.  Telttajuhlat Lehtimäen Leikkarissa. Arkisin klo 19, sunnuntaina klo 14. Pe-su Maija Haikonen, la Hannu 

 Räty. Itä-Ähtärintie 2631. 
Su 30. 18.00 Jumalanpalvelus. Maija Haikonen, J-P Niemelä. 

Elokuu 
VIIKKO 31______ __________________________________ 
4.-6.8.  Telttajuhlat Kurikan polvenkylässä. Eero Pynnönen, Onni 

 Välisalo, Hannu Räty (la). Järj. Maire ja Juha Viljanmaa. 
Su 6. 16 & 17 Ehtoollisjuhla. Pekka Sartola. 
VIIKKO 32________________________________________ 
Ti 8. 19.00 Jumalan kohtaamisen ilta. Hannu Räty. 
Pe 11.  19.00 Highlight –nuorekas jumalanpalvelus. 
Su 13. 17.00 Jumalanpalvelus. J-P Niemelä. Koululaisten siunaus. 
VIIKKO 33________________________________________ 
Ti 15. 19.00 Jumalan kohtaamisen ilta. 
Pe 18.  19.00 Highlight –nuorekas jumalanpalvelus. 
Su 20. 17.00 Jumalanpalvelus. Hannu Räty, todistuksia. ♪ Mission. 
VIIKKO 34________________________________________ 
Ti 22. 19.00 Jumalan kohtaamisen ilta. 
To 24. 18.00 Naisten pysäkki-ilta. Jonna Mäntylä, Päivi Pesonen. Alasali. 
Pe 25.  19.00 Highlight –nuorekas jumalanpalvelus. 
Su 27. 17.00 Suomi 100. Olli Seppänen, Hannu Räty. 
VIIKKO 35________________________________________ 
Ti 29. 19.00 Jumalan kohtaamisen ilta. 
To 31. 18.00 Naisten pysäkki-ilta. Jonna Mäntylä, Päivi Pesonen. Alasali.  
Muuta____________________________________________ 

 Lähetyskirpputori ja kahvitarjoilu klo 10-12 la 3.6., 10.6., 17.6., 5.8., 12.8., 19.8. ja 26.8. 
 Valoa elämään –ohjelma perjantaisin klo 18.25 RadioDeissä 89,4MHz. 
 Sarka-Versot partio. Katso ryhmien kokoontumiset netistä: http://sarkaversot.fi/tapahtumat/toimintakalenteri/ 
 Katso www.seinajoenvapaaseurakunta.com 

OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT! 


