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Seinäjoen vapaaseurakunta
Osoite: Kauppakatu 13, 60100 Seinäjoki
Puh. (06) – 423 3068 , 044 599 7555 (ti, ke, to 8-14)
E-mail: seinajoki@svk.fi, www.seinajoki.svk.fi

Pankkiyhteys: EPOP FI09 5419 0110 0048 88
Nordea FI26 1570 3000 0201 90
Rakennusrahasto FI59 5419 0120 1783 18

Viitteet: Kannatusmaksut srk:lle 30106
Lähetykselle lahjoitus 36430
Rakennusrahastoon lahjoitus 4006

Seurakunnan vanhimmisto:
Jaakko Pihlajamäki, 044-415 4100 (puh.joht.)
Urho Korpaeus (varapuh.joht.)
Ismo Koskenlahti
Niko Kujala
Markku Ojanperä
Hannu Räty
Kari-Pekka Vähälummukka
Jaakko Övermark
Antti Jaatinen
Varajäsen: Tuulikki Kangasluoma
Varajäsen: Juha-Pekka Niemelä

Päätoimiset työntekijät:
Seurakunnan johtaja, pastori Hannu Räty, 044-599 7444
Seurakuntatyöntekijä Jan Nummensalo, 044-599 7333
Nuorisotyöntekijä Jonna Mäntylä, opinto/toimivapaa ajalla 1.9.14-31.12.15
Nuorisotyöntekijä Niko Kujala, 044-599 7222, toimikausi päättyy 31.7.15
Nuorisotyöntekijä Juha-Pekka Niemelä, 044-599 7222, ajalla 1.8.15-31.12.15
Lapsityöntekijä Terhi Pernaa, 040-933 7177
Toimistotyöntekijä Jarno Halonen, 044-599 7555 (ti, ke, to 8-14), ajalla 1.4.15-
31.3.16
Siistijä Kati Laaksoharju, 040-769 3077

Seurakuntapiirit:
VÄHÄNKYRÖN SEURAKUNTAPIIRI
Hannu Turunen, 040-762 0082

SEINÄJOEN VAPAASEURAKUNNAN SEURAKUNTAVIESTI

JULKAISIJA: Seinäjoen vapaaseurakunta

TOIMITUSKUNTA: Aki Mäki (vastaava), Jarno Halonen, Hannu Räty,
Jukka Sahlberg, Pauli Mörsky ja Leena Brandt-Haapamäki

KANSIKUVA: Timo Saloranta

TAITTO & PAINO: Offset-Tekari Oy

PAINOSMÄÄRÄ: 500 kpl

YLISTARON SEURAKUNTAPIIRI
Teppo Paakkunainen, (06) 473 1020, 050-099 0581

Lähetysyhdyshenkilö:
Marjatta Vaismaa, 050-337 4823

Nimikkolähetit:
Tanja ja Peter,  Lähi-Itä
Sari ja Andres Mendez, Meksikko
Annamaria ja Derek Michell, Nepal
Arja, Maria ja Victoria Nevaranta, Kauko-Itä

Ystävyysseurakunnat:
Israeltyö, Tehilat Yah ystävyysseurakunta
Espanjan työ, Majakka seurakunta
Ystävyysseurakunta Pietarissa
Vaatekeräykset Viroon

Seurakunnan antamat suosituskirjat:
Ulla Pelto, 050-542 6319
Aila Timonen, 040-778 0477
Anniina Vähälummukka, 040-090 1236
Päivi Saloranta, 041-442 4900
Pirkko Rantala, 040-775 8156
Markku Ojanperä, 050-558 0020
Jarmo Ojanperä, 045-617 0230
Timo Saloranta, 044-337 7480
Kari Suomi, 040-056 0888
Hannele Laaksonen, 040-721 3606

Vankilalähetit:
Simo Palomäki, 040-099 0225
Hannu Lindqvist, 044-273 4442

Diakonia:
Jaakko Övermark, 045-261 0303

Ruoka-apu:
Aki Mäki, 050-370 6688

Partio:
Urho Korpaeus, 050-411 3309
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Älä pelkää

Luemme jouluevankeliumista :
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman,
suuren ilon koko kansalle.
Tänään teille on syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.”

Kaikki koemme joskus pelkoa.  Pelkäämme sairautta, kuoleman kohtaamista, läheisen
ihmisen menettämistä, työelämän muutoksia sekä monia muita yllättäviä elämäntilan-
teita.

Koemme pelkoa ja epävarmuutta myös seuratessamme tämän päivän tapahtumia:
terrorismia, eri puolilla maailmaa olevia sotia sekä asellisia selkkauksia  ja maailmanta-
louden epävarmuutta.

Vaarana on, että pelko saa yliotteen ja ihminen menettää toimimintakykynsä sekä us-
kon tulevaisuuteen.

Raamatusta luemme Luuk.21:25-26
”Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan

päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään
ja odottaessa sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.”

Tätä synkkää taustaa vasten Raamatun  ja evankeliumin Sanoma tuo meille suuren
toivon ja lohdutuksen: ”Älä pelkää.”

Tiesitkö, että Raamatussa nämä sanat on mainittu 366 kertaa. Lohdutuksen ja rohkai-
sun sanat jokaiselle päivälle - ja karkausvuosikin on huomioitu!

Jeesus opetti Jumalan huolenpidosta  Matt. 10:30-31:  ”Ovatpa teidän päänne hiukset-
kin kaikki luetut. Älkää siis peljätkö... ”

Englanninkielinen käännös sanoo: ”kaikki hiuksennekin ovat numeroidut.”

Jumalan Sana kehoittaa meitä tulemaan Jeesuksen tykö pelkoinemme, ahdistuksinem-
me sekä synteinemme. Hän on täynnä armoa, anteeksiantoa ja totuutta.

Vain Jeesuksella on valta sanoa :
”Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä

on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä; minä olen voittanut maailman”.
(Joh.16:33 )

Paimenille ja meille julistettu suuri ilosanoma on edelleen voimassa. Jeesus - Vapahta-
jamme on syntynyt. Usko Jeesukseen ja Hänen Sanaansa tuo sydämiimme lepoa ja rau-
haa!

Joulurauhaa!

Hannu-pappi
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Lähetyskenttä tuli lähelle
Maailman muuttumista ei voi kuin

ihmetellä: keväällä en minä eikä lähes
kukaan muukaan osannut aavistaa,
että syksyllä Suomeen tulisi jonkunlai-
nen turvapaikanhakijoiden vyöry,
kymmeniätuhansia ihmisiä Irakista,
Afganistanista ja Syyriasta. Etelä-Poh-
janmaallekin on perustettu vastaanot-
tokeskukset ainakin Seinäjoelle, Kau-
havalle ja Lappajärvelle. Niissä lienee
tällä hetkellä yhteensä lähes tuhat tur-
vapaikanhakijaa. Tarve näyttää kuiten-
kin koko ajan kasvavan ja uusiakin
keskuksia tänne vielä tullee.

Yhtäkkiä meillä on yhteisössämme
suuri joukko islamilaisia, jotka useim-
mat ovat joutuneet jättämään perheen-
sä ja omaisuutensa ja pakenemaan
henkensä uhalla verisiä sisällissotia.
Tämä joukko on iso haaste myös Kris-
tuksen seurakunnalle: tänne tulleet
ovat meille rakkauden kohde ja evan-
kelioinnin kohde.

Minulla soi usein mielessä laulun
sanat: “ Vie maailman äärihin asti viesti
Golgatan rakkauden, se kerro niin ar-
mahtavasti, että kaikki voi uskoa sen.”
Lieneekö meidän suomalaisten ja eu-
rooppalaisten lähetysnäky ollut liian
lepsu, mutta nyt Jumala on nähnyt
hyväksi tuoda ihmiset maailman ääris-
tä meidän luoksemme. Tehtävämme
on sama: viestiä Jeesuksen sovitustyös-
tä meidän on kerrottava myös luok-
semme tulleille.

Olen ilolla todennut, että Seinäjoella
seurakunnat ovat yhdessä halunneet
ottaa vastaan Jumalan meille heittä-
män haasteen. Vapaaseurakuntanakin
haluamme oman panoksemme antaa
rukouksenamme se, että moni tänne
tullut löytää ainoan tien Jumalan luok-
se, Jeesuksen, meidän Herramme. Seu-
rakunnan tiukasta taloudesta huoli-
matta vanhimmisto on päättänyt, että
myös varoja tähän voidaan käyttää,
mutta tärkeätä on, että seurakuntalai-
set osallistuvat osaltaan auttamistyö-

hön. Se nimenomaan on
Golgatan viestin armah-
tavaa kertomista.

Turvapaikanhakijat
ovat laukaisseet sosiaali-
sessa mediassa todella
vilkkaan keskustelun. Il-
meisesti monia syntynyt
tilanne pelottaa ja ahdis-
taa. Onko nyt islam val-
taamassa Suomea? Aje-
taanko suomalainen
kristillispohjainen elä-
mäntapa alas ja tuleeko
tilalle islamin laki anka-
rine tapasääntöineen.

Keskustelussa on hir-
veän paljon ylilyöntejä ja
ihan tietoista halua se-
koittaa, hämmentää ja
pelotella. Sikäli kuin
olen kristillistä sosiaalis-
ta mediaa seurannut,
siellä keskustelu on kui-
tenkin ollut “evanke-
liumin arvon mukaista”

vänä tehdä vastarintaa ja kaikki suori-
tettuamme pysyä pystyssä. Seiso-
kaamme siis kupeet totuuteen vyötet-
tyinä, ja olkoon pukunamme vanhurs-
kauden haarniska, ja kenkinä jalois-
samme alttius rauhan evankeliumille.
Kaikessa ottakaamme uskon kilpi, jol-
la voimme sammuttaa kaikki pahan
palavat nuolet,  ja ottakaamme vastaan
pelastuksen kypäri ja Hengen miekka,
joka on Jumalan sana.”

Jaakko Pihlajamäki
vanhimmiston puheenjohtaja

ja ensisijaisena on nähty maahamme
tulevien ihmisten hätä. Paljon on myös
kerrattu Raamatun opetuksia suhtau-
tumisesta Israelin kansan keskellä ole-
viin muukalaisiin sekä sitä tosiasiaa,
että myös Jeesus lapsuudessaan joutui
etsimään turvapaikkaa vieraasta maas-
ta.

Uskovina meidän ei pidäkään pelä-
tä tulevaa, vaan nähdä mahdollisuu-
det. Hengellisessä sodankäynnissä is-
lam on vastustajamme, koska se ei kir-
kasta Jeesusta eikä ohjaa ihmisiä Hä-
nen luokseen, mutta niin on myös ihan
tämä kotisyntyinen  Jeesus-vastaisuus.
Meidän aseemme suhteessa islamilai-
siin ei ole rajojen kiinni paneminen ja
tänne tulleiden eristäminen tai heidän
elämänsä hankaloittaminen ja heidän
arvojensa pilkkaaminen,  vaan me
“otamme päällenne Jumalan koko
sota-asun, voidaksemme pahana päi-
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Rauhassa rakentavat

Psalmi 127 alkaa sanoilla
Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen

rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Toinen
jae jatkuu opettaen: Turhaan te nousette
varhain ja myöhään menette levolle ja syöt-
te leipänne murheella: yhtä hyvin hän an-
taa ystävilleen heidän nukkuessansa.

Niinpä, etsikää Jumalan valtakuntaa,
niin myös nämä teille annetaan sen ohes-
sa (Luuk 12:31). Seurakuntamme on
saanut olla kokemassa, miten Jumala
on johdattanut. Toki työtä on tehty ja
on tehtävä. Luther kiteytti mainiosti:
”Rukoile ja työtä tee”. Kun nämä kak-
si ovat yhdessä ja pyrimme toimimaan
elämässämme Jumalan antamien peli-
sääntöjen mukaan, asiat menevät Her-
ran huomassa eikä ihmisen tarvitse
murehtia. Olo saa olla kuin maanvilje-
lijällä joka on toukotyönsä tehnyt ja
tullaan vaiheeseen jossa loppu on Ju-
malan huomassa. Viljelijä saa odottaa
pyhässä huolettomuudessa seuraavaa
vaihetta, Jumalaansa kiittäen, iloiten ja
luottavaisesti rukoillen.

Seinäjoen Vapaaseurakunnassa
saamme olla todella kiitollisia siitä
miten helposti ja selvästi meitä on joh-
datettu uuden kirkon rakennushank-
keessa. Toki myös kylvämisen ja niit-
tämisen laki toimii tässä asiassa. Us-
koisin, että seurakuntamme periaate

hoitaa omat maksusitoumuksensa
omaan kirkkokuntaansa nähden ja
muutenkin antaa omastaan eteenpäin
ovat olleet kylvöä josta nyt niitetään
taloudellista, ajallista siunausta.

Edelleen tarvitaan rukousta ja työtä
levollisessa uskossa. Olemme päässeet
ihastuttavan helposti ja selkeästi tähän
vaiheeseen jossa saamme olla suunnit-
telemassa millaista kirkkoa teemme.
Nykyinen palveli 50 vuotta. Voi toki
olla että Herramme paluu jo koittaa
seuraavan 50 vuoden aikana, mutta
sen tieto on ulottumattomissamme.
Nyt teemme kuten Luther joka halu-
tessaan ihmisten ottavan myös tämän
ajan haasteet tosissaan sanoi joskus
kärjistäen ”Jos tietäisin että Herramme
palaa huomenna istuttaisin omena-
puun tänään”. Tässä ajassa ja vaihees-
sa saamme pyytää että Kaikkivaltias
edelleen johdattaisi niin että se mitä
olemme tekemässä, saisi palvella niis-
säkin tulevissa tarpeissa joista meillä
on nyt vasta harmaa aavistus, jos sitä-
kään. Hän tietää sen mitä me emme ja
voimme kiitollisina uskoa että Hänen
johdatuksensa on edelleen kanssam-
me!

Sen jo näemme että uusi sijainti an-
taa monenlaisia mahdollisuuksia. On
lasten leikkipaikka aivan aidan taka-

na. Nuorille ja miksei vähän vanhem-
millekin Sahalammen uimaranta len-
topallokenttineen tuo uusia mahdolli-
suuksia. Parkkitilat ovat valtavat. Si-
jainti on näkyvä ja keskeinen, silti ym-
pärillä on tilaa hengittää! Saamme elää
onnellisen odotuksen jännittävää vai-
hetta, kun kohta se mitä on ollut vasta
ajatuksissa ja paperilla nousee kohta
konkreettisesti maasta käsin kohti La-
keuksien taivasta! Rukouksemme ja
toiveemme on, että se muistuttaisi voi-
mallisesti myös siitä Taivaasta, joka on
Jeesuksen luona.

Kiitollisin, toivorikkain ja rauhallisin
mielin laskeudumme odottamaan Jou-
lua, Vapahtajamme syntymäjuhlaa.
Jumala on ollut uskollinen eikä Hän
mihinkään muutu. Suokoon Hän nyt
meille kaikille lepoa, rauhaa ja iloista
Joulun aikaan!

Jan Nurmensalo
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Mikä on Isis ja mitä se haluaa?
Jotain uutta on tapahtunut
Monet ovat ihmetelleet miksi pakolais-
virta on juuri näinä aikoina lähtenyt
liikkeelle Irakin ja Syyrian alueelta.
Mitä erilaista on nykytilanteessa, alu-
eella sodittu jo vuosikausia, jopa vuo-
sikymmeniä? Mitä merkittävää eroa on
nykytilanteessa verrattuna aikoihin
jolloin esimerkiksi diktaattorit kuten
Saddam Hussein, Muammar Gaddafi
tai Syyrian Assad olivat vallassa mut-
ta vastaavia pakolaisaaltoja ei nähty?

Syyrian ja Irakin alueelle ilmaantu-
nut Isis on erilainen kuin normaalit
valtiot monella tavalla. Sen johtajat
katsovat toteuttavansa alkuperäistä
islamia, palanneensa islamin juurille ja
tosi-uskoon. Heidän tavoitteensa on
tuoda esiin alkuperäinen islam. Erään-
lainen agressiivinen uskonpuhdistus
jossa palataan 700-luvulle, Muhamma-
din elinaikaan. Islamin ”juurille” jol-
loin tapeltiin rajusti miekkalähetyksel-
lä islamia eteenpäin uskottomaan ym-
päristöön.

Isis ei kelpaa edes Al-Qaidalle
Isiksen ero moniin muihin, radikaa-

leihin jihadistisiin (jihad= pyhä sota)
islamistiryhmiin on takfir-ajattelun
raju käyttö. Takfir-ajattelu tarkoittaa
vapaasti suomentaen toisen muslimin
julistamista vääräuskoiseksi jumalan-
pilkkaajaksi. Tämä erottaa vakavalla
tavalla Isiksen esimerkiksi Al-Qaidas-
ta ja on yksi syy näiden kahden ryh-
män taannoiseen välirikkoon. Syys-
kuun 2015 puheessaan Osama Bin La-
denin seuraaja Al-Qaidan johdossa,
Ayman al-Zawahiri, syytti ensimmäis-
tä kertaa avoimesti ja suoraan Isiksen
johtajaa Abu Bakr al-Baghdadia kapi-
noinnista. Välirikko Isiksen ja Al-Qai-
dan välillä on kytenyt jo pitkään. Väli-
rikko on helpotus monille, sillä Al-Qai-
dan ja Isiksen liittoutumista oltiin jo
pitkään pelätty.

Aiemmin viitattu takfir-ajattelu on
yksi syy välirikolle. Kuten sanottu, Isis
katsoo olevansa tilanteessa, jossa Mu-
hammed ja alkuvuosikymmenien Is-
lam olivat. Uskottomien ympäröimä

alue josta islam tuli levittää
koko maailmaan.

Isiksen takfir-ajattelu ja
muu oppi
Isis katsoo, että esimer-
kiksi maailman 200 mil-
joonaa Shiia-muslimia
ovat vääräuskoisia, suo-
rastaan jumalanpilkkaa-
jia ja takfir-tuomion
alaisia. Isis on hyvin us-
konnollinen ajattelus-
saan. Sen sotilaat ja jäsenet toiste-
levat ääneen Koraanin säkeitä ja kes-
kittyvät voimakkaasti sotaisiin säkei-
siin, joita Islamin Muhammedin ajan
hyökkäävässä alkuvaiheessa käytet-
tiin, islamin ollessa ehkä väkivaltaisim-
millaan.

Isiksen uskoon kuuluvat amputaati-
ot, ristiinnaulitsemiset, orjuus ja usko
siihen, että he ovat perustaneet jo pit-
kään kadoksissa ollut todellisen isla-
milainen valtion, kalifaatin. He eivät
tee kompromisseja missään asiassa jos-
sa tulkitsevat Allahin on ilmaisseen
tahtonsa. Esimerkiksi YK:n jäseneksi
pyrkiminen tarkoittaisi jonkun muun
kuin Allahin auktoriteetin tunnusta-
mista ja olisi synti jota muut muslimi-
maat harjoittavat ja ovat täten väärä-
uskoisia.

Isis ei ole millään tavalla sekulaari
vaan sen tulkinta Sharista, islamilaises-
ta laista on äärimmäisen tiukka. Esi-
merkiksi äänestäminen demokraatti-
sissa vaaleissa katsotaan helposti tak-
fir-tuomion syyksi, vaikka henkilö olisi
äänestänyt muslimia. Isiksen tulkin-
nan mukaan tämä tai esimerkiksi par-
tansa ajaminen tai länsimaisten vaat-
teiden käyttäminen ovat jumalanpilk-
kaa ja tuomio jumalanpilkasta on kuo-
lema. Niin kuin tämä ei riittäisi, niin
teloitustapoihin kuuluu mm. ristiin-
naulitseminen.

Isiksen kutsu
Monet länsimaissa ja ympäri maailmaa
asuvat radikalisoituneet muslimit ovat

kuulleet Isiksen
ja Abu Bakr al-Baghdadin kutsun. Mik-
si?

Vuonna 2014 Abu Bakr al-Baghdadi
piti Isiksen vallattua Mosulin puheen,
joka oli käänteentekevä. Hän julisti
kadonneen islamilaisen kalifaatin pe-
rustetun ja ilmoitti olevansa wali eli
maailman kaikkien todellisten islamin
ja Muhammedin seuraajien johtaja. Li-
säksi hän on vieläpä –kuten kalifaatin
johtajan on oltava ennustusten mukai-
sesti- profeetan suvun jälkeläinen,
Quraysh. Islamilaisen kalifaatin wali-
na hänellä on oikeus ja velvollisuus
vaatia kaikkia muslimeja ympäri maa-
ilmaa tekemään baya’a, joka merkitsee
uskollisuuden ja täyden sitoutumisen
valaa. Hän myös kutsui tosi muslime-
ja muuttamaan kalifaattiin ja autta-
maan ainoan todellisen islamilaisen,
Allahin tahdon mukaisen valtion ra-
kentamisessa ja laajentamisessa.

Isiksen opissa kalifaatti on Jumalan
suoman pelastuksen väline. Henkilö
joka ei tee baya’a Isikselle, jää aina va-
jaaksi uskossaan ja palvelussaan Alla-
hille, vaikka hän toimisikin muissa asi-
oissa Koraanin mukaisesti. Tämän kai-
ken lisäksi Isiksen oppiin ja ajatteluun
kuuluu hyvin voimakas eskatologinen
eli lopunaikoja korostava sävy. He us-
kovat olevansa viimeisten aikojen Ju-
malan suunnitelmiin kirjoitettu voima-
tekijä maailmassa, joka odottaa sekä
Mahdi-Messiasta, islamin antikristus-
hahmoa että maailman loppua Jeesuk-
sen palatessa Jerusalemiin.
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Puheessaan al-Baghdadi viljeli, ku-
ten Isis tekee kaikessa propagandas-
saan, runsaasti muslimien pyhinä pi-
tämiä kirjoituksia. Tämä ehdoton ja
äärimmäisen mustavalkoinen uskon-
nollinen ajattelu ilman kompromissi-
en häivääkään on herättänyt vastakai-
kua maailmalla ja jopa kymmeniä tu-
hansia muslimeja ympäri maailmaa on
saapunut tavalla tai toisella Isiksen alu-
eelle. Kymmeniä myös Suomesta. Osa
on kuitenkin jäänyt paikoilleen mutta
tehnyt baya’an. Esimerkiksi Pariisin
hirvittävän terroriteon tekijöistä osa oli
Keski-Euroopassa syntyneitä ja kasva-
neita muslimeja.

Pakolaiset
On helppoa ymmärtää, miksi siviilit
joutuvat lähtemään pakoon sen tyyp-
pistä vainoa jota Isis edustaa.

Tämä kaikki on kuitenkin johtanut
outoon tilanteeseen, jossa satoja tuhan-
sia pakolaisia Syyriasta ja Irakista,
mutta myös muista maista on saapu-
nut Eurooppaan. Suurin osa tulijoista
on islaminuskoisia nuoria miehiä,
mikä on lisännyt epäluuloja tulijoita
kohtaan maailmanpoliittisessa tilan-
teessa, jossa media kertoo jatkuvasti
Isiksen islamin nimissä tekemistä hir-
mutöistä. Isis vain on äärimmäinen
tulkinta islamista ja nämä jotka ovat
lähteneet pakoon, ovat yleensä ottaen
niitä joille Isiksen tulkinta Islamista ei
ole sopinut. Valitettavasti sairaat, lap-
set, vanhukset ja naiset eivät ole tuli-
joissa kovin voimakkaasti edustettui-
na sillä pakolaisen matka on pitkä ja
raskas.

Eskatologisia mietteitä
terroritekojen varjossa
Pariisin iskun jälkeen on oletettavissa
että lisää iskuja seuraa. On käsittämä-
töntä että kymmenkunta voi sopia kes-
kenään tämän kaltaisista teoista ja to-
teuttaa ne yksissä tuumin ilman että
joku heistä pistää pelin poikki ja tekee
jotain estääkseen tapahtumat. Jos kym-
menen saadaan näin kokoon, kuinka
paljon helpompaa onkaan saada vaik-

ka viisi? Länsimainen yhteiskunta on
haavoittuvainen, EU on perustunut
vapaalle liikkuvuudelle ja luottamuk-
selle.

Näyttää siltä, että epäluulojen lisään-
tyminen on valitettavasti lisääntymään
päin, jolloin toteutuu se, mitä Jeesus
puhui viimeisten päivien ajasta (Mark
13:8, Luuk 2:10) kertoessaan että niinä
päivinä ”kansa nousee kansaa vas-
taan” (kansa kreik. ethnos, etninen ryh-
mä.). Kansanryhmien väliset jännitteet
kasvavat, kuten Suomessa on jo näky-
nyt. Kristittyjen tulee osaltaan kuiten-
kin muistaa varoitus rakkauden kyl-
menemisestä ja pyrkisi pitämään pää
kylmänä mutta sydän lämpimänä (Mat
24:12).

Mikäli terroriteot lisääntyvät, tulevat
ne myös nostamaan painetta saada ai-
kaan järjestelmä, jossa ihmisten liikku-
mista ja tunnistettavuutta voidaan var-
mentaa luotettavammin kuin nykyisil-
lä helposti väärennettävillä passeilla.
Tämä johtane pitkän päälle tarpeeseen
lisätä henkilökohtainen tunnistus kan-
tajaan itseensä, elleivät sormenjälki tai
silmän iiriskuvausmenetelmät tunnu
riittäviltä. Osa uskovista onkin ollut jo
vuosia hyvin epäluuloisia erilaisia tun-
nisteita kohtaan. On kuitenkin hyvä
muistaa, että varsinaisen Pedon luvun
sisältävä merkintä on aikanaan help-
po erottaa muista, eikä kristittyjen tule
pelätä menetelmiä jotka eivät sisällä
Ilmestyskirjan asianmukaista kuvaus-
ta tulevasta järjestelmästä jonka tunto-
merkit on lueteltu Ilmestyskirjasta
13:16-18. Näillä tuntomerkeillä lopul-
linen järjestelmä on helppo erottaa
muista järjestelmistä joiden käyttöä ei
täten tarvitse ainakaan uskon vuoksi
pelätä vaan niitä voi arvioida muilla
kriteereillä.

Muslimista kristityksi?
Tuoretta mielenkiintoista luettavaa
muslimeista on esimerkiksi 215 ilmes-
tynyt kirja Etsin Allahia, löysin Jeesuk-
sen, jossa islamlähetystyöntekijöiden
sukuun kuulunut syvästi islamiin us-
konut mies, Nabeel Qureshi löytää

opiskeluaikoinaan Jeesuksen. Hän toi-
mii nykyisin tunnettuna kristittynä
apologeettana julistamassa sitä uskoa
mitä hän ennen vastusti. Qureshi ker-
too että hänelle oltiin opetettu että is-
lam on rakkaus. Todellinen uskon krii-
si eskaloitui hänen kohdallaan kun hän
itse tutustui Koraaniin ja muihin Isla-
min kirjoituksiin ja huomasi niiden ja
saamansa opetuksen ristiriidat. Huu-
dettuaan Jumalan puoleen tämä antoi
hänelle unia ja näkyjä jotka johtivat
hänet islamista uskoon Jeesukseen. Tie
ei kuitenkaan ollut helppo sillä se mer-
kitsi myös vakavaa kriisiä suhteessa
rakkaisiin vanhempiin.

Tämä sama tilanne on toivottavasti
myös monilla Isistä pakoon lähteneil-
lä muslimeilla. Suokoon Jumala että
myös he saisivat löytää todellinen
maailman Messiaan ja Pelastajan, Jee-
suksen omaan elämäänsä. Heille

se askel tosin merkitsee usein paljon
suurempia uhrauksia tässä elämässä
kuin meille länsimaisille ihmisille. Jee-
sus on kuitenkin luvannut ettei kukaan
luovu vanhemmistaan tai suvustaan
saamatta jo tässä elämässä ja iankaik-
kisuudesta Jumalalta takaisin monin
verroin (Mat 19:29, Mar 10:29, Luuk
18:19). Jos voimme, olkaamme Jeesuk-
sen työtovereita tässä kohtaa ja osa sitä
ystäväjoukkoa niille, jotka lähtevät täl-
le Jeesus-tielle. Mainittakoon että
Nabeel Qureshin uskoontulolle erittäin
merkittävä tekijä olivat hyvät kristityt
ystävät aikana jolloin hän itse oli vielä
muslimi.

Lähteitä:

http://www.hs.fi/ulkomaat/

a1412302640570?jako=149899322fb7d0df7f8e5fd6d5b6f59b

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/

what-isis-really-wants/384980/

http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/hartaasta-

muslimista-kristityksi-apologeetiksi/

http://uutismaailma.com/etsin-allahia-loysin-jeesuksen-

kirja-muslimi-kaantyi-kristinuskoon/

Etsin Allahia, löysin Jeesuksen. Qureshi, Nabeel..

Perussanoma Oy, 2015.

Teksti Jan Nummensalo
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Olemme saaneet viimeaikoina katsel-
la miten sekä omassa maassamme että
maailmalla poikkeukselliset tapahtu-
mat, kriisit, sodat ja hyökkäykset ovat
horjuttaneet vakauteen ja ennustetta-
vissa olevaan maailmaan tottunutta
länsimaista maailmaa, ajatteluamme ja
sydäntämme. Tilanteet ja tapahtumat
seuraavan kiihtyvällä vauhdilla tois-
taan ennenkö olemme edes oikein eh-
tineet reagoida jo tapahtuneisiin asioi-
hin. Näyttääkin siltä että olemme tul-
leet aikaan josta Jeesus puhuu opetus-
lapsilleen evankeliumeissa vaikkapa
Luuk.21:25. tai Matt. 24:3-.

Tarvitsemme epäilemättä viisautta ja
Jumalan antamaa armoa anoaksemme
Häneltä, siis Jumalalta Israelin Pyhäl-
tä, ettemme antaudu pelon valtaan ja
ajaudu sitä kautta tarkastelemaan ti-
lannetta omassa ymmärryksessämme.
Sanoohan Sana: Sanall. 3:5 5. ”Turvaa
Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä
nojaudu omaan ymmärrykseesi”.

Länsimainen filosofia sai alkunsa
antiikin Kreikassa. Klassinen kreikka-
lainen filosofia suuntautui ennen kaik-
kea inhimilliseen järkeen ja kaiken ha-
vainnointiin ihmiskeskeisesti. Tässä
myös meidän suomalaiseen ajatte-
luumme pesiytyneessä mallissa, käy-

Kahdenlaista viisautta
tämme ”kaiken mittarina” omaa ym-
märrystämme tai vaihtoehtoisesti, ku-
ten usein kuulemme, ”asiantuntija lau-
suntoa”. Jos uskallamme, voimme kui-
tenkin havaita merkkejä, jotka puhu-
vat vaikeasti vaimennettavaa viesti-
ään. Ihmiskeskeinen ajattelu ja pelkäs-
tään sen pohjalta tilanteen arviointi on
kokemassa konkurssin Jumalan ravis-
tellessa meitä.

Sanan selkeä ja turvallinen kehoitus
turvaamaan Herraan kaikesta sydä-
mestämme antaa meille arvokkaan
vinkin, joka meidän on tarpeen havai-
ta. Toisin kuin filosofiat, jotka ovat vai-
kuttaneet länsimaiseen ajatteluumme
enemmän kuin ehkä tiedostamme, Ju-
malalta saatava viisaus asuu ensisijai-
sesti sydämessä.

Sydämestä, joka on Jumalan kädes-
sä, Raamattu sanoo: Fil.4:7 ” ja Juma-
lan rauha, joka on kaikkea ymmärrys-
tä ylempi, on varjeleva teidän sydä-
menne ja ajatuksenne Kristuksessa Jee-
suksessa”.

Vaikka laulussa sanotaankin että
”mitä silmät ei nää sen sydän ymmär-
tää”, on tärkeää, että ohjaamme sydän-
tämme Jumalan Sanan avulla. Näin
toimiessa alamme kuulla ja nähdä Ju-
malan puhetta, siis viisautta sydämes-

sämme. Pelko väistyy ja alamme va-
pautua ihmiskeskeisyyden kahleista.
Tässä kaikessa tarvitsemme kuitenkin
jatkuvasti rohkaisua.

Hengellisten isien ja äitien tarve seu-
rakunnassa on ilmeinen!

Haluan rohkaista sinua joka tiedät
saaneesi kutsun olla hengellinen isä tai
äiti tai se vanhempi veli tai sisar. Pyy-
dä Jumalalta voima toimia tilanteissa,
joihin sinut saatetaan.. tilanteissa jois-
sa voit olla välittämässä läpielämääsi
uskon vaellusta ja viisautta niille, jot-
ka ovat umpikujissa pelon tai muun
valheen sitomina. Anna sen siunauk-
sen ja koetusten hehkussa koetellun
viisauden tulla kauttasi esiin ja katso
kuinka Jumala siunaa sen.

Antti Jaatinen

SEURAKUNNAN UUTISIA

Kuolleet:
Korhonen Aini, 88 vuotta.
Mäki Kalle-Pekka, 63 vuotta.
Mäki-Soini Anja, 86 vuotta.
Vaismaa Simo, 69 vuotta.
Mäkinen Raili, 90 vuotta.

Syntyneet:
Joona Samuel Haapamäki, 19.06.2015,
vanhemmat Tiina ja Lari Haapamäki.
Akseli Eero Aatos Perälä, 17.06.2015,
vanhemmat Tuija ja Sami Perälä.
Lilian Serafia Melvaskoski, 24.07.2015,
vanhemmat Annika ja Mikko Melvaskoski.

Vihityt:
Liukkonen Rauno ja Merja (os. Autio) 10.7.2015
Lassi Vilpakka ja Taina (os. Aho) 15.8.2015
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Nuorisotyön kuulumisia
Tänä syksynä ovat uudet tuulet puhal-
lelleet ainakin nuorten parissa. Perjan-
taiset Highlight -nuortenillat ovat
muuttaneet muotoaan kaikille avoi-
miksi jumalanpalveluksiksi. Nämä il-
tatilaisuudet toki tehdään edelleen täy-
sin nuorten näkökulmasta ja samalla
Highlight -nimellä, mutta jokainen on
niihin lämpimästi tervetullut.

Viime vuonna otimme nuorisotyö-
hön koko vuodelle teemaksi ”Sinä, Ju-
mala, seurakunta – Kaikki tai ei mi-
tään” ja tämä näky tuotti upeasti he-
delmää! Nuoria tuli suuri joukko mu-
kaan, ja monet ovat sitoutuneet palve-
lemaan illoissa. On ollut hienoa olla
mukana tässä työssä, ensin vapaaeh-
toisena ja nyt nuorisotyöntekijänä.

Uskon että perjantaisten jumalanpal-
velusten myötä seurakunnassa voi
syntyä entistä paremmin yhteys eri
sukupolvien välille. Ainakin itse olen
kokenut todella siunaavaksi kun van-
hemmatkin seurakuntalaiset tulevat
katsomaan mitä nuorten parissa tapah-
tuu. Seurakunnassa olemme kuitenkin
kaikki yhtä perhettä, ja mikään ei ole

niin mahtavaa kuin yhdessä koko seu-
rakuntaperheenä ylistää, rukoilla ja
viettää aikaa Jumalan edessä!

Syyskuussa Highlight-illoissa oli tee-
mana ”Ihmeiden aika.” Keskityimme
koko kuukauden armolahjoihin ja ru-
koukseen, ja oli todella rohkaisevaa ja
innostavaa nähdä kuinka Pyhä Henki
kosketti. Sairaita parani ja monet sai-
vat uusia armolahjoja! Olisi upeaa jos
nämä asiat voisivat tulla normaaliksi
ja suorastaan arkiseksi asiaksi seura-
kuntamme keskellä. Eiköhän oteta
kukin rohkeasti armolahjamme käyt-
töön, ja rukoillaan niitä vielä lisää!

Toinen mahtava asia on, että moni on
rohjennut tulla todistamaan elämäs-
tään ja siitä mitä Jumala on tehnyt.
Perjantaisin otamme aina loppuillasta
ylistyksen yhteyteen mahdollisuuden
tulla vapaasti kertomaan jos Jumala
puhuu, tai jos tahtoo todistaa jostain
asiasta. Itse toivoisin että yhä useam-
mat rohkaistuisivat todistamaan. Se on
aina innostavaa kuulla, mitä Jumala on
tehnyt ihmisten elämässä!

Loppuun ajattelin vielä kertoa nuor-
ten Extremist tapahtumasta. Tapahtu-
ma pidetään siis kirkolla 27.-28.11. eli
perjantaista lauantaihin marraskuun
viimeisenä viikonloppuna. Extremist,
extremisti, tarkoittaa henkilöä joka on
valmis menemään äärimmäisyyksiin
jonkin asian, esimerkiksi uskonsa, puo-
lesta. Jonkinlainen synonyymi sanalle
voisi olla esimerkiksi zealot = hihhuli,
kiihkoilija, kiivailija. Mitä tämä sitten
tarkoittaa, ja miksi halusimme tällai-
sen nimen? Raamattu kehottaa meitä
uskovia olemaan myös ovelia, joten
ajattelimme tällaisen nimen herättävän
huomiota ja kiinnostusta. Lisäksi ta-
pahtuman ydinsanoma yli kaiken on
Jeesus ja Jumalan rakkaus. Jumala
osoitti äärimmäistä rakkautta meitä
kohtaan lähettämällä oman Poikansa
kuolemaan meidän puolestamme! Jee-
suksen seuraajina meidänkin tulisi olla
rakkaudessa periksiantamattomia, ää-
rimmäisiä. Jeesus on tie, totuus ja elä-
mä, ja sanoma tästä rakkaudesta, pe-
lastuksesta kuuluu kaikille.

J-P Niemelä
Nuorisotyöntekijä

Äiti Teresa

Rukous avartaa sydäntä

Maailman kauneimmat rukoukset

Jos me todella haluamme rukoilla, meidän on en-
sin opittava kuuntelemaan, sillä Jumala puhuu sy-
dämen hiljaisudessa. Ja pystyäksemme havaitse-
maan tuon hiljaisuuden, pystyäksemme kuuntele-
maan Jumalaa, meille on tarpeen puhdas sydän,
koska vain puhdas sydän voi nähdä Jumalan, kuulla
Jumalan äänen, kuunnella Jumalaa.

Äiti Teresa (s. 1910), alkuaan albanialainen nunna, joka on

perustanut ensin Kalkuttaan ja sen jälkeen kaikkiin maan-

osiin Rakkauden lähettien ylläpitämiä koteja köyhimpiä ja sai-

raimpia varten. Ilon ja hiljaisuuden sanoja, katkelmia. Toi-

mittanut Kathryn Spink.

On mahdotonta sitoutua välittämään palvelutyö-
hön olematta rukouksen ihminen. Meidän on olta-
va selvillä siitä, että olemme yhtä Kristuksen kans-
sa, aivan kuten hän tiedosti olevansa yhtä Isän kans-
sa…
Rakasta ja rukoile – päästä rukoilemisen tarve si-
simmästäsi liikkeelle usein päivän mittaan, näe sii-
nä vaivaa. Jos haluat rukoilla entistä paremmin,
sinun on rukoiltava entistä enemmän.
Rukous avartaa sydäntä, kunnes sinne mahtuu lah-
joista suurin: itse Jumala. Etsi ja ano, ja sydämesi
on kasvava kyllin suureksi ottamaan hänet vastaan
ja pitämään hänet omanasi…
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Seinäjoen Kapernaumissa uudella
teollisuusalueella sijaitsee Ari Ylita-
lon yritys, jota hän luonnehtii työ-
paikaksi, joka suo hänelle työtä ja
toisaalta puuhaa jo poikavuosista
alkaneen harrastuksen parissa. Kun
miehestä on kyse, niin työ ja harras-
tus liittyvät autoihin, mihin muuhun?

Ari Ylitalo on niin sanottu pitkän lin-
jan yrittäjä, sanan varsinaisessa mer-
kityksessä. Yrittäjävuosia ei vielä kui-
tenkaan ole vasta kuin vuodesta 2011,
mutta halu ja into omaan tekemiseen
on siis juontanut jo poikavuosista.

Lapsuus ja nuoruus vietettiin Kau-
havalla.

-Asuimme talossa, jossa isovanhem-
mat elivät perheemme yläkerrassa. Iso-
isäni Erkki Ylitalo oli merkityksellinen
ihminen, kutsuin häntä mielessäni esi-
merkki Erkiksi. Tuolloin vanhenevas-
ta miehestä huokui ilo ja positiivisuus.
Hän ei tuominnut ketään, vaan kehui
Jumalaansa.

Erkki Ylitalolla oli vaikutus ja ruko-
us siihen, että Ari hakeutui seurakun-
taan.

-Isä ja äiti tekivät pitkää päivää töis-
sä ja muistan sen huolenpidon, jota
sain isovanhemmiltani tuolloin. Se on
jäänyt vahvana mieleen.

Olin noin 14-vuotias kun vanhempa-
ni tulivat uskoon. Isovanhemmat oli-
vat olleet uskossa jo aikoja.

-Vanhempani olivat olleet Tynjälän
Askon  kokouksessa ja sieltä kotiin tul-
lessaan kysyivät minulta, että mitä
mieltä Ari olet, jos olemme tulleet us-
koon.

Ari sanoo vastanneensa äidilleen
välittömästi, että te siis olette tulleet
uskoon?

-Totesin hänelle, että ei mitään väliä,
kunhan ette ryhdy kiihkouskovaisik-
si. Oli hieman pelkoa siitä, mitä olin
kuullut kavereilta vapaakirkkolaisista.

Ari Ylitalo sanoo olleensa nuoresta
lähtien niin sanotussa lapsen uskossa.
Tuolloin hän kuitenkin sisäisesti tunsi

olevansa kuitenkin jotenkin ulkopuo-
lella.

Oman tien valinta
Noin muutama vuosi Arin vanhempi-
en uskoontulon jälkeen hän tutustui
neitokaiseen, joka oli vapaakirkon jä-
sen Kauhavalla. Kirkko sijaitsi tuolloin
asemalla ja Ari lähtikin yllättäen van-
hempiensa kanssa erääseen torstain
rukouskokoukseen.

-Heidän ilmeensä olivat todella häm-
mästyneitä. Mitä nyt tapahtuu? En ker-
tonut syytä, miksi lähdin mukaan. Is-
tuuduin kirkossa neidon läheisyyteen,
vaikka olin mielestäni melko ujo.

Ari muistaa kokousta vetäneen evan-
kelista Armi Ruokolaisen ja tunnelman
olleen merkityksellisen.

-Evankelista sanoi lähes kyynelsil-
min, että kokouksessa ihminen, joka
jos nyt lähtee tuosta ovesta pihalle, jou-
tuu valitsemaan kumpaa tietä hän elä-
mässään lähtee kulkemaan. Siinä koh-
taa minulle tuli käsittämätön paino
kuin synnintunto. Ajattelin, että täältä
en lähde ennekuin olen ratkaisun teh-
nyt.

Kokouksen loppurukoushetkessä
esitti Esko Taipale alttarikutsun ja Ari
muista äitinsä töytäisseen häntä olka-
päähän ja pyytäneen Aria mukaan.

-Siihen kohtaan kertalaakista 16-
vuotiaana maailman muuttui täysin.
Sisäsinen elämäni uudistui ja näin kai-
ken ihan toisella lailla. Sen jälkeen ei
ollut mitään väliä, mitä muut ajattele-

Kauhavalta Kapernaumiin

Harrastuksesta tuli ammatti myös Ari Ylitalolle. Kapernaumissa
mies huoltaa ja korjaa autoja omassa uudenkarheassa pajassa.
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vat. Hetki oli niin arvokas, että se poh-
justi koko elämäni.

Kasvua ja kipua
Ari muistaa palvelleensa tuolloin

innokkaasti seurakunnassa lähes päi-
vittäin kaikissa mahdollisissa tapahtu-
missa. Ammattikoulussa hän valmis-
tui autosähköasentajaksi. Perheen hän
perusti Kauhavalle ja perheeseen syn-
tyi kaksi tytärtä.

Ari Ylitalo kertoo avioliiton kestä-
neen 15 vuotta ja päättyi eroon luotta-
muspulan vuoksi.

-Ihminen tai minä nuorena miehenä
tein ihan omia päätöksiä tai valintoja.
Ne ovat joskus huonoja ja joskus hy-
viä.

Ari toteaa olevansa itse vastuussa
tekemistään ratkaisuista Jumalalle,
kenenkään muiden valintoja tai pää-
töksiä hän ei voi tuomita. Jumala sallii
meille tehdä oman tahdon ratkaisuja.

Ovatko ne sitten Jumalan tahdon mu-
kaisia, selviää jokaiselle aikanaan.

Omalla alallaan
Niin mennään takaisin Ari Ylitalon

tähän päivään. Autosähköasentajan
töiden lisäksi mies kouluttautui alan-
vaihdon kautta tietokonetukihenkilök-
si, josta siirtyi lopulta itsenäiseksi yrit-
täjäksi.

-Autosähköhommissa kypsyin rekan
alla pakkasessa, kuuman öljyn tippu-
essa kasvoille. Ajattelin, että pitää
päästä sisälle töihin. Töiden vähetessä
hakeuduin ATK-koulutukseen ja työs-
kentelin vuosia kiertäen Suomea rää-
tälöimässä asiakkaiden tietokonetar-
peita. Tehtävän muuttuessa enemmän
ns. tuloshakuiseksi puhelin myynnik-
si, totesin, että ei ole enää minun alaa.

Nyt Arilla on oma ”paja”, nykyaikai-
nen sellainen, jossa hoituu autojen kor-
jaukset ja huoltopalvelut.

Autoharrastus on tuonut oheen
myös autojen maahantuontia.

-Opettelin saksankieltä ja olen hake-
nut itselleni myyntiin tai asiakkaiden
toimeksiantona autoja Suomeen. Ari
on tehnyt matkan myös automaa Ame-
rikkaan, josta tuliaisena on pihalla kiil-
tävä maineikas ja harrastajien suosios-
sa oleva muskeliauto Ford Mustang.

Yritystoimintaan Ari Ylitalo on ryh-
tynyt omien sanojensa mukaan asial-
lisen harkiten.

-En ole sijoittanut tai tehnyt hankin-
toja yli tarpeen. Nyt on korjaamolla
kaikki se, mitä nyt tarvitaan. Asiakai-
ta on kiitettävän runsaasti, joten töitä
riittää usein iltaisinkin.

Ari Ylitalo on kiitollinen mies Juma-
lan armosta. Hänellä on puoliso, per-
he ja työ joka antaa tyydytystä.

Teksti ja kuva Pauli Mörsky

Useimmat meistä pitävät laadukkais-
ta merkkivaatteista ja mielellään pu-
keutuvatkin niihin. Toisaalta harvalla
meistä on varaa ostaa niitä. Joskus ai-
kamme säästettyämme voimme palki-
ta itsemme ostamalla sen tietyn merk-
kituotteen josta olemme pitkään haa-
veilleet.  Sitten kannamme sitä ylläm-
me ylpeinä ja osaamme taatusti arvos-
taa sitä. Muistamme myös, että tämä
vaate pestään vain hienopesulla toisin
kuin muut vaatteet, joiden pesulappu-
ja tuskin muistamme edes vilkaista
tunkiessamme niitä täyteen ahdettuun
pesukoneeseen.

Tätä kirjoittaessani on isänpäivä kii-
tänyt juuri ohitse. Olimme siskojeni
kanssa miettineet jonkin aikaa lahjaa
isällemme ja ajauduimme tilanteeseen,
jossa ostimme hänelle merkkipaidan.

Minun isäni tosin ei ymmärrä merk-
kivaatteista tuon taivaallista. Hänelle
onkin yhdentekevää lukeeko lapussa

tokmanni vai Hugo Boss. Toisin on
kalavehkeiden laita!

Me tyttäret  kuitenkin (ja äiti!!) halu-
amme, että isä olisi tyylikäs ja omis-
taisi edes yhden merkkivaatteen.

Isänpäivänä ojentaessani lahjaamme
isälle teroitin hänelle, että tämä on kal-
lis merkkivaate ja hyvä laatuinen. Ker-
roin jopa hinnan tehostaakseni san-
omaani: ”Pidä sitä, arvosta sitä. Olem-
me maksaneet siitä kalliisti ja tehneet
sen rakkaudesta sinuun”

Tämä kaikki pysäytti minut mietti-
mään Jumalaa ja sitä miten tärkeää
Hänelle olisi, että me pukeutuisimme
tuohon taivaalliseen merkkivaattee-
seen, Kristus-pukuun. Kuinka Hän toi-
voisi meidän ymmärtävän miten pal-
jon pukumme on Hänelle maksanut!
Ei enempää eikä vähempää kuin kai-
ken. Hän on tehnyt meille jokaiselle
mittatilaustyönä Kristus-puvun johon

Hän haluaa meidät pukea. Tämän pu-
vun rinnalla ovat  maailman kalleim-
matkin merkkivaatteet vain säälittäviä,
kulahtaneita renttuja! Ja me tollot (ai-
nakin minä) joskus jopa häpeämme
pukeutua siihen kun mietimme mitä
esim. ihmiset sanoo! Nyt on viimeinen
aika herätä ja pukeutua joka päivä tä-
hän Kristus asuun ja kantaa se ylpeäs-
ti ja antaa sille se arvo jonka se ansait-
see! Se on kallisarvoisinta mitä meillä
tulee olemaan tämän maailman aika-
na ja sen jälkeenkin. Kristus-puku on
maailman ja taivaan kallein merkki-
vaate eikä kenelläkään ole siihen va-
raa. Paras Isämme on kuitenkin sen
meille lahjaksi antanut rakkaudesta
meihin. Hänen viesti onkin sinulle ja
minulle: ”Pidä sitä, arvosta sitä. Olen
maksanut siitä kalliisti ja tehnyt sen
rakkaudesta sinuun”.

Ruut Nygård

Merkkivaatteet
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Maria tuli seurakuntaan
Seurakuntamme jäsenistölle suun-
natussa (kädessäsi olevassa) lehdes-
sä on vuosien varrella ollut käytän-
tönä julkaista haastatteluja uusista
jäsenistä, eikä tämä juttu tee siihen
poikkeusta. Kirjoittajalla on siis mai-
nio ennakkotilaisuus saada jututtaa
ihmisiä, jotka ovat kotiutuneet Sei-
näjoen Vapaaseurakuntaan. Tällä
kertaa haastateltavana oli pirteän
oloinen ja puhelias rouva Maria
Riutta.
-Olen syntyperäinen seinäjokinen, per-
heen ainokainen. Maria täsmentää, että
hänen vanhempansa ajautuivat eroon
ja hänellä on isän puolelta pikkuveli-
puoli, joka on 13 vuotta nuorempi.
Suhteet vanhempiin ovat hyvät.

Koulut Maria kävi Seinäjoella ja on
nyt hieman yli parikymppisenä avio-
miehen ja kahden kissan emäntänä
ehtinyt kouluttautua kahteen ammatil-
liseen tutkintoon ja kolmas on jo ha-
kusessa..

-Minulla on kotitalousyrittäjän tut-
kinto sekä lähihoitajan tutkinto ja töis-
sä olen hoitajana kolmivuorotyössä
palvelutalossa.

Kysyttäessä harrastuksista Maria to-
teaa olleensa jo nuorena aktiivi liikku-
ja. Itseään hän kuvailee kiltiksi tytök-
si, joka ei välittänyt ”bilettää” viikon-
loppuisin.

-Nykyisin tykkään myös käydä kun-
tosalilla. Olen ollut aina lähinnä lenk-
keilijä ja jumppaaja, en niinkään mi-
kään joukkuepelaaja.

Kuntoilun lisäksi paljastuu myös in-
nostus musiikkiin.

-Olen soittanut viisitoista vuotta pia-
noa, vaikka töiden takia se on nyt jää-
nyt hieman vähemmälle. Silloin tällöin
harjoittelen myös yhdessä erään ystä-
väni kanssa. Hänen soitin on sello.

Monitoiminainen
Palataan vielä alussa kerrottuihin Ma-
rian ammatteihin. Mitä pitää sisällään
kotitalousyrittäjän tutkinto? Onko tar-

Uskontielle kipuillen
Hengellisten kysymys-
ten pariin Maria kertoo
johdatetun noin 15-16
vuotiaana. Hän muistaa,
että asiat eivät olleet sel-
keitä vielä rippikouluai-
kana.

- Rippikoulun jälkeen
kiinnostukseni hengelli-
siin asioihin lisääntyi.
Minulla ei ole mitään
tiettyä hetkeä, jolloin oli-
sin tullut uskoon. Aloin
käydä hengellisissä tilai-
suuksissa ja tutustuin ih-
misiin. Heidän kauttaan
pääsin mukaan pienryh-
miin, joissa sain raama-
tun opetusta.

Maria myöntää uskon
kasvaneen seurakunta-
yhteyden myötä.

-Miksi asiat minua
kiinnostivat, johtui siitä,
että tunsin, että elämäl-
läni ei ole tarkoitusta.
Sain kokea, että Jumala
antaa tarkoituksen elä-
mään.

koitus ryhtyä yrittäjäksi jossakin vai-
heessa?

-Ei ole mitään omaa ”bisnestä”. Kou-
lutus sisälsi asiakaspalvelua, siivous-
ta sekä keittiöön liittyvää toimintaa.

Maria kertoo tehneensä seurakun-
nalla tilapäistöitä ajoittain ennen kuin
siirtyi lähihoitajan tehtäviin.

Tulevaisuuden suunnitelmissa Ma-
ria Riutalla on päästä kouluttautu-
maan aikuiskoulutuksessa sairaanhoi-
tajaksi.

-Olen ennenkin pyrkinyt jatkokoulu-
tukseen, mutta alalle on hakijoita run-
saasti ja useimmilla on perushoitajan
tutkinto jo valmiina. Katsotaan, miten
pääsykokeet sujuvat.

Hän kertoo, että uskoon tulon myö-
tä alkoi elämässä kivulias vaihe, joka
Marian mielestä johtui hänen huonos-
ta itsetunnosta tuohon aikaan. Muuta-
ma vuosi piti käydä kipuillen läpi omia
asioita.

Mitä Maria odottaa elämältä?  Hänel-
lä on haaveena miehensä kanssa avio-
liittotyö. Toivon, että Jumala voisi mei-
tä siinä käyttää.

-Tällä hetkellä pidämme pienryh-
mää, jossa käsitellään avioliittoon si-
sältyviä asioita. Toinen asia, johon toi-
von rohkeutta, on kuntosalilla käydes-
sä, että saisi yhteyksiä ihmisiin, joille
evankelioisi.

Teksti ja kuva Pauli Mörsky

Maria Riutta on uusia kasvoja seurakunnassam-
me. Hänelle ominta aluetta on avioliittotyö.
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Kun nuori perheenäiti rukoili Seinäjoen Vekseliaukiol-
la: Herra, tartu minun elämääni, hänellä olivat vaihto-
ehdot vähissä. Asuntolaina oli otettu, mutta työpaikka
olikin lähtenyt alta. Arja Ritala osasi rukoilla jo silloin,
vaikkei tuntenutkaan Jeesusta omana vapahtajanaan.
Herra vastasi runsaasti. Parin kuukauden päästä Arja
huhki kolmen työpaikan tehtävissä. Juhannusviikosta oli
sovittu, että mennään Arjan uskovan enon luo, mutta
lähdölle tuli ylipääsemätön este. Eno oivalsi asiain tilan
ja tuli itse käymään. Syvällisen keskustelun jälkeen Arja
polvistui rukoukseen, ja hänet siunattiin uskoon.

Arjan elämä ei ole tylsää
Aluksi Arja kävi Kansanlähetyksessä. Perhe kasvoi, lap-

sia tuli kaiken kaikkiaan neljä. Arja jos kuka eli ruuhkavuo-
siaan. Töysästä ylioppilaskeväänä kotiapulaiseksi lähtenyt
tyttö pääsi aikanaan sairaanhoitopiirin tehtäviin. Siellä hän
on kohonnut hallintosihteeriksi, muuten pyrkimättä edes
aktiivisesti virkaan. Mutta lähemmäs Jeesusta hän pyrki.

Vapaaseurakunta tuli Arjalle läheiseksi, koska se oli paik-
ka, jossa hyväksyttiin armolahjat ja niiden käyttäminen.
Siellä oli myös Maranata-kuoro, johon Arjakin meni mu-
kaan. Aviomies ei kokenut samoja kuvioita vaan pysyi evan-
kelis-luterilaisena kuolemaansa asti. Lapsista on tullut omil-
la paikkakunnillaan aktiivisia uskovaisia. Lapsenlapsiakin
on jo kaksi.

Vaikka aviopuolisot eivät tulleet yhtä aikaa he-
rätykseen, he olivat keskusteleva pari. He jopa toi-
mivat yhdessä yhteiskristillisessä avioparitoimin-
nassa. Sitten Arjan mies menehtyi syöpään. Seu-
raavana vuonna kuoli myös Arjan äiti. Oli tehtä-
vä kaksinkertainen surutyö. Silloin oli elämässä
paljon rukousta. Lempipsalmi 23 lohdutti noina
päivinä kuten usein jo nuoruudesta asti.

Puolisen vuotta leskeksi jäämisensä jälkeen Arja
näki erikoisen unen. Hän oli moottoripyörän se-
lässä. Unessa oli alan varusteita ja kristillisten mo-
toristien Gospel Ridersien merkki. Siitä alkoi kiin-
nostus. Nyt Arja on Gospel Ridersien jäsen ja
omistaa moottoripyörän, 535-kuutioisen Yamaha
Viragon. Pyörää piti vähän madaltaa, sillä Arja ei
ole niitä pisimpiä. Moottoripyöräilijänä hän on
ollut mukana koulukiusaamista vastustavassa
kampanjassa. Tällä hetkellä hän on Etelä-Pohjan-
maan osaston ripari- ja vierailuvastaava.

Arja sanoo olevansa lähimmäisen rinnalla kul-
kija ja kuuntelija, ei pöntöstä puhuja. Aineksia tä-
hän tehtävään hän kävi hakemassa Kivusta kas-
vuun -koulutuksesta. Hänellä ei ole seurakunnal-
lisia virkoja, mutta talkoissa hän on kyllä muka-
na. Ikävä astma tosin haittaa. Se on vienyt laulu-
äänen ja tekee olemisen kirkkorakennuksemme
tietyissä osissa tukalaksi. Toisenlaiset paikat so-
pivat hänelle paremmin, esimerkiksi Tanelinran-
nan avanto ja sauna, jossa on välillä sellaiset kes-
kustelut, että voisi puhua hengellisestä tilaisuu-
desta.

Ihmisen auttaminen ihmisenä, niin kuin se ku-
vataan Kaarisilta-runossa, on Arjalle sopiva tapa.
Hän kokee toisinaan, kuinka Herra tönäisee, että
lähdepä liikkeelle. Silloin on mentävä kärsivän
luo. Sydän kehottaa siihen.

Leena Brandt-Haapamäki
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”Opeta meille miten lyhyt on aikam-
me, että saisimme viisaan sydämen.”

Näillä sanoilla Nurmon lukion reh-
tori muistutti uusia ylioppilaita siitä,
että elämä on pitkäänkin kestäessä ly-
hyt. ”Ajan rajallisuuden takia on tärkeää
ottaa kiinni elämästä ja erityisesti iloita elä-
mästä silloin, kun sen aika on.”

Istun onnellisena ja aamenta huokail-
len juhlavieraiden joukossa. On odo-
tettu päivä, nuorimmaisemme painaa
hiuksilleen valkolakin ja yksi etappi
hänen ja meidän elämässämme on saa-
vutettu. On ihanaa kuunnella juhlapu-
heita ja katsella kauniita nuoria, joilla
on elämä ja sen tuomat mahdollisuu-
det vielä edessä. Aamullinen voileipä-
kakkupaniikkikin alkaa sulaa mieles-
täni ja päätän painaa mieleeni puheet
sekä tunnelman ja tutkiskella niitä
myöhemmin, kuin Maria konsanaan.
En arvannutkaan kuinka paljon minul-
la tulee olemaan aikaa muistella juh-
laa ja miettiä elämää.

 Juhlapäivää oli valmisteltu perhees-
sämme enemmän ja vähemmän tar-
peellisella hössöttämisellä, mutta kun
ensimmäiset kahvikupilliset on tarjot-
tu ja juotu, nautin vieraista ja juhlasta,
olen onnellinen. Illalla, kun vieraat oli-
vat lähteneet, menemme piipahtamaan
naapurissa, jossa oli myös ollut juhlat.

Siinä sohvalla istuessani maailma kei-
kahtaa sanan todellisessa merkitykses-
sä nurin. Minulla alkaa kamala huima-
us ja pahoinvointi. Kamala oloni jatkuu
ja aamuyöllä pyydän miestäni vie-
mään minut sairaalaan. Siellä tutki-
muksissa selvisi, että minulla on va-
semmanpuoleinen pikkuaivoinfarkti.
Minut siirrettiin kuvausten jälkeen
neuroteholle jossa tilaani tarkkailtiin ja
pahoinvointikin alkoi vähitellen hellit-
tää. Kun neurologi oli kertonut mikä
minulla on, niin järkytyksen keskellä
ensimmäinen ajatukseni oli, että seu-
rakunnalle pitää saada tieto. Tarvitsen
rukousta! Sairaalassa päivä päivältä
vointini parani. Sain erinomaista hoi-
toa ja avuttomasta tilastani johtuen
minun oli pakko suostua hoidettavak-
si ja luottaa, että puolestani rukoillaan.
Tiistaisin tiesin, että päivärukous-ystä-
väni rukoilevat puolestani ja illalla ru-
kouskokouksessa koko seurakunta
muistaa. Tällä kaikella oli todella suu-
ri merkitys, se oli kuin näkymätön käsi
johon sain tarttua ja luottaa, että kaik-
ki kääntyy parhain päin.

Kesä meni toipuessa ja hyväksymi-
sessä, että on aika ennen ja jälkeen in-
farktin. Ripeäliikkeisenä ihmisenä piti
opetella vähän hitaammaksi ja näin
välttyi pahemmilta kompuroinneilta.

Mitä tämä yllättävä sairastuminen
minulle opetti ja opettaa? Minä en voi
hallita elämää ja on viisautta pyrkiä
elämään tässä ja nyt. Olla läsnä hetkes-
sä eikä kiirehtiä huomiseen tai viipyil-
lä eilisessä. Suostua ja luottaa ovat
avainsanat, jotka äkkiseltään tuntuvat
helpolta omaksua, mutta kärsivälli-
syyttä on tarvittu ja tarvitaan. Perheen,
ystävien ja seurakunnan merkitys on
ollut ensiarvoista. Tietoisuus esiruko-
uksista on ollut sellainen voimavara
johon on saanut tukeutua, kun omia
henkisiä ja fyysisiä voimia ei ole ollut.
Ystävän lähettämä tekstiviesti antoi
uskoa ja rohkaisi heikkona hetkenä.
Fil. 1:19 ”Sillä tiedän, että teidän rukous-
tenne tähden ja Jeesuksen Kristuksen Hen-
gen avulla tämä kaikki kääntyy parhaak-
seni.”

Nyt olen palaamassa hammashoita-
jan työhön ja tulevat päivät näyttävät
miten siitä suoriudun. On opeteltava
arvioimaan omia voimavaroja, kuun-
neltava itseään ja elettävä niiden mu-
kaan. Minä ja Aila laulamme laulua,
Jumalan käden kantaa, Jumalan kädet
kantaa usko ja luota vaan. Näillä sa-
noilla haluan toivottaa sinulle rakas
sisareni ja velijeni siunausta ja voimia
elämän aallokossa.

Sisarenne Marja ”Molla” Mäkelä

’’Jumalan kädet kantaa’’

Jumalan tahto
Useinhan me uskovat kamppailemme ky-
symyksen kanssa; mikä on Jumalan tah-
to?

Olemme jotenkin onnistuneet siitäkin
asiasta tekemään niin älyttömän vaikean.
Syy on monta kertaa se, että ajattelemme
Jumalan laittavan meidät tekemään jotain
sellaista joka on meille maailman tympein-
tä hommaa. Mutta yllätys yllätys, asia on
juuri päinvastoin.

Voimme itsekukin vastata tähän kysy-
mykseen: Mikä innostaa tai saa meidät
syttymään?

Pidätkö laulamisesta? Laula sitten.
Riipaisevatko sairaat sydäntäsi? Hoida

sitten niitä.
Rohkaistaanko sinua johtajaksi? Johda

sitten.
Tunnetko tuskaa eksyneiden tähden?

Opeta heitä sitten.

Eli Jumalan tahto elämässämme onkin
mahtavin asia joka antaa meille virtaa
kun teemme sitä.

Eräs nuori mies koki kutsua saarnaami-
seen. Hän oli tästä asiasta epävarma, että

oliko se Jumalan tahto. Hän kysyi arvosta-
maltaan pastorilta asiasta. Pastori vastasi:
”Älä saarnaa paitsi jos sinun on pakko”.
Nuori mies koki että hänen on pakko.

Fil 2:13 ”Sillä Jumala on se joka teissä
vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen,
että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi”

Annetaan Jumalan vaikuttaa elämäs-
sämme niin löydämme ne asiat jotka vai-
kuttavat muihin elämämme kautta.

Eino Hööpakka
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”Olen ihme ainutlaatuinen, olen ihme,
ihminen”

Tämä Jukka Salmisen laulu on syk-
syn aikana riemullisesti kajahtanut
vapaakirkon kirkkosalissa.

Syksystä 2014 lapsikuoro on toimi-
nut Seinäjoen helluntaiseurakunnan ja
vapaaseurakunnan yhteisenä lasten
kuorona. Koen, että oli Jumalan johda-
tusta, kun helluntaiseurakunnasta
otettiin yhteyttä ja kysyttiin haluk-
kuutta kuoroyhteistyöhön. Tyttäreni
Kaisla, joka kanssani luotsasi kuoroa,
lähti muualle lukioon ja olin kaveria
vailla. Helluntaiseurakunnasta kuoroa
kanssani lähti vetämään Katja Matti-
la, jonka kanssa olemme nyt reilun
vuoden yhdessä toimineet.

Onpa kuorossa jo koettu ensimmäi-
nen sukupolvenvaihdoskin. Kuoron
alkutaipaleelta mukana olleet isot ty-

Lapsikuorokuulumisia
töt kasvoivat lapsikuoroiän yli ja löy-
sivät paikkansa muussa seurakunnan
toiminnassa.

Tällä hetkellä kuorossa laulaa kym-
menen 5-9-vuotiasta lasta. Huolimat-
ta kuoron pienestä koosta, olemme
harjoitelleet ahkerasti joka tiistai. Syk-
syn aikana olemme saaneet esiintyä
isille helluntaiseurakunnalla ja van-
huksille Attendon Pihlakartanon hoi-
tokodissa. Erityisen mieltä lämmittä-
viä ovatkin esiintymiset seurakunnan
seinien ulkopuolella. On hienoa, että
lapsi saa kokemuksen siitä, että laulu-
jen kautta olemme välittämässä evan-
keliumin ilosanomaa toisille ja olem-
me oikeasti Taivaan Isän hommissaJ

Kuoron tärkeänä toiminta-ajatukse-
na on välittää lapsille laulujen kautta
viestiä rakastavasta Taivaan Isästä,
joka on meidät luonut, joka meitä ra-

kastaa, joka meidät pelastaa ja jota me
saamme riemuiten lauluillamme ylis-
tää.

Kuoron vetäjänä voin sydämestäni
sanoa, että vaikka kuinka väsyneenä
harjoituksiin lähtisi, niin aina palaa
virkistyneenä. Ihanat kuorolaiseni toki
antavat puhtia, mutta tässä työssä saa
myös kokea Jumalan antamaa uudis-
tavaa voimaa.

Rukoile ja ole siunaamassa lapsityö-
tä, jota seurakunnissa tehdään. Meillä
aikuisilla on paljon opittavaa näiltä
pieniltä. Lasten kaltaisten on taivasten
valtakunta, sanoi Jeesus. Pyhän Hen-
gen kautta saamme palata lapsen us-
kon maailmaan, jossa kaikki olemme
Jumalalle yhtä rakkaita ja hänen täy-
dellisiä luomuksiaan, ihmeitä ja ainut-
laatuisia.

Päivi Pesonen

Kuoro harjoittelee ahkerasti kerran viikossa.
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Hallo !
Tällä hetkellä asustelen Ålesundissa,
Norjassa. Olen mukana YWAM (suom.
Missionuoret) yhteisössä nyt jo toista
vuotta. Elämä täällä ei poikkea kovin-
kaan paljoa oloista kotimaassa paitsi
että puhekielenä on norja tai englanti
ja lastentarhassa jossa osan viikkoa
työskentelen, lapsetkin syövät myös
leivän päällä Kallen mätitahnaa .

Tiesin YWAM:sta siskojeni Petran ja
Veronikan kautta jotka myös ovat käy-
neet  vastaavan koulutuksen  muuta-
mia vuosia sitten . Niinpä päätin läh-
teä Norjaan lukion jälkeen käymään
läpi Dts:n (raamattu koulu), mutta en-
siksi minun piti kerätä rahaa ja olin-
kin kaupassa töissä vuoden ennen läh-
töäni tänne. En meinannut ensiksi us-
koa, että olen päättänyt lähteä Norjaan
ja viimeisinä päivinä meinasin jopa
perua lähdön, joten tarvitsin kyllä vä-
hän kannustustakin siihen.

Esimmäiset viikot olivat intensiivi-
siä, mutta arki alkoikin sujua täällä .†
Ålesundin Dts on taiteellinen raamat-

tukoulu, jossa minä olin mukana mu-
siikissa. Vuoden varrella sävelsin myös
ensimmäisiä omia lauluja. Vuosi oli
yllätysten täyteinen, pääsin myös käy-
mään Englannissa opintomatkalla, jos-
sa tutustuimme  Lontooseen ja sen
musiikkimaailmaan.

Dts vuoden aikana meitä myös val-
misteltiin Intia aktioon. Matkustinkin
sitten eräiden aktiolaisten kanssa vä-
kirikkaaseen Intiaan. Aktiomme siellä
kesti 2 kuukautta ja päivät kuluivat
erilaisissa olosuhteissa  todella nope-
asti. Ensimmäisen kuukauden  toi-
mimme kouluissa enimmäkseen eng-
lanninkielen opettajina, jossa opetetta-
vien ikä vaihteli vanhuksista lapsiin.

Toiseksi kuukaudeksi siirryimme
Himalajan vuoristoon, jossa autoimme
paikallisia lähetystyöntekijöitä heidän
päivittäisissä askareissaan. Siellä olom-
me aikana pääsimme myös vaelta-
maan viikon Himalajan vuoristossa.
Sain myös käydä kasteella Himalajal-
la, jääkylmässä joessa, ja kokemus oli

Mäen Noora maailmalla

iki muistettava. Ehkä jonain päivänä
palaan Intiaan.

Dts:n aikana mietin mitä sitten teen
kun koulu loppuu. Parina viikkona
ennen koulun loppumista ajatus AID:n
(lyhennys; Artits in development) te-
kemisestä tuntui oikealta† ja uusi in-
nostuminen norjan kielestä  vei minua
syvemmälle haluamaan tulla toiseksi-
kin kaudeksi Norjaan.

Ennen kuin lähdin takaisin Suo-
meen, kysyin läheisestä kristillisestä
(Tryggheim barnehage) lastentarhasta
jos voisin osaksi viikkoa saada vapaa-
ehtoistyötä vuodeksi ja samalla oppia
norjaa, ja heillehän se kävi. Viime ke-
sän taas sain työskennellä vanhassa
työpaikassani Seinäjoella ja hankkia
matkarahaa ja suunnitella vuodeksi
tätä uutta Norjan reissua.

 Nyt taas Norjassa. Tällä hetkellä tiis-
tait ja keskiviikot vietän päiväni lasten-
tarhassa ja loput ajastani kuluu musii-
kin parissa. Joka päivä on ollut lahjaa
Jumalalta ja olen oppinut paljon uut-

Noora ystävineen Himalajalla.
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ta, olen onnellinen, että tein valinnan
lähteä Norjaan.

Ensi vuosi on vielä auki, mutta us-
kon että Jumala johdattaa minua va-
linnoissani niinkuin hän on tehnyt tä-
hänkin asti.

Hilsener fra Norge

Noora Mäki

Noora Norjan maisemissa.

Puolitoista vuotta pysähdyksissä ol-
lut EU-ruokatuki on jälleen totta
Suomessa ja Seinäjoella. EU:ssa käy-
tiin pitkään vääntöä siitä annetaan-
ko Suomelle enää lainkaan ruoka-
tukea. Maamme mepit saivat kuiten-
kin tahtonsa läpi ja nyt voimaan as-
tunut ohjelma jatkuu aina vuoteen
2020 saakka.

Ensimmäinen avustuskuorma -n.
4500kg- saapui varastoomme loka-
kuun lopulla. Kymmenen kuormaus-
lavan ympärillä alkoi välittömästi vil-
kas tuotteiden pussittaminen. Ja jo
marraskuun 7. päivänä pidettiin en-
simmäinen jakotilaisuus. Ruokapusse-
ja jaettiin lähes 120 kappaletta, mikä
kertoo selkeästi sen, että avun tarve on
suuri ja myös kasvanut edellisistä ker-
roista. Aikaisemmin hakijoita on kuu-
kausittain ollut 80-90. Tarkoituksemme
on jakaa ruoka-apua kerran kuukau-
dessa riippuen tietysti siitä miten jaet-
tavaa riittää. Seuraava n. 5000 kiloa
käsittävän lähetyksen saamme alkuke-
väästä 2016.

Kymmenen kuormauslavaa ja yli 4500 kiloa kymmentä eri sorttia ruokaa
odottaa pussittamista. Kuva Hannu Räty.

EU-ruokatuki palasi

Yhden ruokapussin sisältö käsittää
10 eri tuotetta: sämpyläjauho, vehnä-
jauho, maitojauhe, mysli, puurohiuta-
le, hapankorppu, makaroni, lihasäily-
ke, hernekeitto ja pasta juustokastik-
keessa. Kun joitakin tuotteita jaetaan
kaksi kappaletta per pussi, on tuottei-
den yhteenlaskettu lukumäärä 18. Pai-
noakin pussille kertyy liki 10 kiloa.

Seuraavan kerran ruokapusseja jae-
taan joulukuun 19. päivänä. Tuolloin
ennen varsinaista jakoa kirkkosalissa

pidetään pieni hartaustilaisuus, jonka
päätteeksi alasalissa on mahdollista
nauttia joulupuuroa ja torttukahvit.
EU-pussien lisäksi pyrimme aikaisem-
pien vuosien tapaan kokoamaan jokai-
selle nk. joulupussin. Runsaan ja mo-
nipuolisen sisällön toivomme saavan
lahjoituksina paikkakuntamme kaup-
piailta sekä seurakuntalaisilta.

Aki Mäki
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Kun ensi kertaa luin Raamattua läpi,
huomasin siellä silloin tällöin mainitut
rusina- tai rypälekakut. Ne mainitaan
enimmäkseen eväinä ja siihen tarkoi-
tukseen olivatkin varmasti käytännöl-
lisiä. Saahan niistä paljon nopeasti
imeytyvää energiaa, säilyvät hyvin ja
ovatpa makoisiakin! Esimerkiksi Daa-
vidilla ja hänen sotilaillaan oli rusina-
kakkuja eväänä, joita he antoivat egyp-
tiläiselle miehelle (1. sam. 30:12). Myös
laulujen laulussa neito pyytää vahvis-
tamaan itseään rypälekakuilla. (Laul.
l. 2:5).  Ja kuningas Daavid jakoi polt-
touhrin ja kansan siunaamisen jälkeen
kullekin miehelle ja naiselle rypäleka-
kun, ennen kuin lähetti heidät kotei-
hinsa. (2.sam. 6:19).

Silti Hoosean kirjassa (tuo kirja on
yksi lempikirjoistani!) rusinakakkujen
nauttiminen onkin syntiä Herraa vas-
taan.

Hoosea 3:1
Sitten Herra sanoi minulle: “Mene vie-

lä ja rakasta naista, vaikka hänellä on ra-
kastaja, ja hän rikkoo avion. Rakasta hän-
tä niin kuin Herra rakastaa israelilaisia,
vaikka nämä kääntyvät muiden jumalien
puoleen ja rakastavat rypälekakkuja.”

Mitä tekemistä epäjumalan palvonnal-
la ja rusinoilla on keskenään? Herran
valittu kansa oli varmasti inhimillisin
silmin tarkasteltuna tehnyt paljon
“kauhistuttavampiakin” syntejä, kuin
nauttinut sokeripitoisista herkuista.
Viittaako raamattu siihen, että israeli-
laiset juoksivat mieluummin niin mi-
tättömien asioiden perässä kuin ma-
keisten? Arvelin että tuossa sanassa
täytyi olla kätkettynä suurempi mer-
kitys ja rukoilin, että se vielä jonain
päivänä minulle aukeaisi.

Alkukielessä tuo sana ‘ashiyshah’
merkitsee rusinakakkua, jota käytettiin
uhripidoissa. Monet teologit uskovat,
että rusinakakkuja tarjottiin “Ashera-
hille”, Baalin naispuoliselle vastineel-
le sadonkorjuun uhrijuhlassa. Ilmei-
sesti Aseraa pidettiin Baalin ja muiden
epäjumalien äitinä. Sadonkorjuujuhli-
en epäjumalanpalvelukset liitettiin pe-

rinteisesti myös lisääntymiseen
ja seksuaalisuuteen. Tämä saat-
taa siis viitata myös israelilais-
ten seksuaaliseen moraalitto-
muuteen.

Tälle epäjumalalle rakenne-
tuista asera- paaluista ja asera-
karsinoista kerrotaan paljon
vanhassa testamentissa, mm.
mooseksen, tuomarien ja kunin-
gasten kirjoissa, sekä aikakir-
joissa. Oikeastaan israelilaiset
palasivat uskomattoman monta
kertaa Aseran palvontaan, paa-
lut ja tarhat rakennettiin ja ha-
jotettiin vuorotellen kerta toi-
sensa jälkeen.  Näitä tehtiin jopa
Herran pyhään temppeliin. Ase-
ra oli vahvasti sidottuna israeli-
laisten luopumukseen ja moraa-
liseen rappioon. Ei ihme, että
Herra puhui rakkaudesta rypä-
lekakkuihin. Asera oli enemmän
kuin ohimenevä hairahdus, se
oli jotain mihin israel toistuvas-
ti palasi. Rakastaja, jonka peräs-

tain, mikä vie meidät kerta toisensa
jälkeen kauemmas Herrasta. Meillä voi
olla oman elämämme rypälekakkuja,
ehkä alkuun jotain pientä ja viattomal-
ta vaikuttavaa, mutta todellisuudessa
se iskee sydämeemme juuret, jotka joh-
tavat meitä hakemaan iloa, apua, tur-
vaa ja lohdutusta muualta kuin Hänel-
tä, jonka tulisi olla elämässämme kai-
ken lähde. Koska Jumala on rakastava
Isä, Hän vetää meitä puoleensa rak-
kaudella. Jos emme nöyrry ja palaa
Hänen luokseen, rakkaudesta Hän ha-
jottaa kaiken mikä erottaa meidät Hä-
nestä.

Hoos. 5:15: Minä palaan asumukseeni
ja odotan, kunnes he t     untevat syylli-
syytensä ja etsivät minun kasvojani. Ah-
distuksessaan he etsivät minua.

Kylläinen sydän saattaa tulla ylpeäk-
si, ja ylpeyshän tunnetusti käy lankee-
muksen edellä. Synnillä on kallis hin-
ta, se turmelee yhteyden Jumalaan.
Herra saattaa olla ihan hiljaa, ja voim-
me epätoivoisina kokea jopa Jumalan

sä he juoksivat kuin Goomer. Melkein
kuin helmasynti.

Hoosean kirjassa minua on kosket-
tanut se tunteiden kirjo. Suuri vääryys,
ja suuri armo. Kaikkivaltias Jumala tuo
ilmi loukkaantumisen ja vihan tun-
teensa. Ja sen miten syvä on Hänen
rakkautensa ja armonsa kansaansa
kohtaan. Jumala oli antanut israelilai-
sille viljan, viinin ja öljyn, mutta kansa
luuli saaneensa ne “rakastajiltaan” eli
epäjumalilta ja kulki heidän perässään.
He olivat saaneet Herralta kultaa ja
hopeaa, mutta uhrasivat ne Baalille.
Sana ‘rakastaja’ on kipeä vertauskuva
siitä, miten syvä ja loukkaava petos on
rakastaa ja palvella epäjumalia. Ja epä-
jumalia on myös meidän aikanamme.
Voi miten paljon niitä onkaan.

Hoos. 10:2 Heidän sydämensä oli jakaan-
tunut; nyt he saavat siitä kärsiä. Herra
särkee heidän alttarinsa, hävittää heidän
patsaansa.

Meidänkin sydämemme saattaa olla
jakaantunut. Saatamme rakastaa jo-

Rusinakakut
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hylänneen meidät. Hän ei koskaan
hylkää, mutta oma sydämemme ei aina
taivu helposti. Joskus syyllisyys ja nöy-
ryys herää vain ahdistuksen kautta.
Hän aina tietää mitä tekee. Saamme
luottaa siihen, että Hänen rakkauten-
sa on syvä meitä kohtaan, eikä se kos-
kaan muutu.

Hoos. 6:1 Tulkaa, palatkaamme Herran
luo! Hän on raadellut meitä, mutta hän
parantaa meidät, hän on lyönyt meitä,
mutta hän sitoo meidän haavamme.

Saatamme joutua kärsimään huo-
noista valinnoistamme, mutta Hänes-
sä meillä on aina toivo. Olemme lap-

sia joita kuritetaan ja kasvatetaan mei-
dän omaksi parhaaksemme. Israelin
kansa joutui kokemaan tämän todella
monta kertaa. Jos olemme tehneet jos-
tain asiasta parannusta ja huomaam-
me taas palanneemme “rakastajiemme
luo”, epäonnistumisen kokemus on
syvä. Häpeä on lamaannuttava. Her-
ran eteen astuminen voi pelottaa. Äl-
käämme vaipuko toivottomuuteen.
Koko Raamattu todistaa Jumalan us-
kollisuutta. Se suorastaan huutaa toi-
voa. Herra janoaa yhteyttä kanssam-
me! Hän on jopa mustasukkainen ja ra-
kastaa meitä iankaikkisella, palavalla

rakkaudella. Rakkaudella, jonka ver-
taista ei ole. Kun siis huomaamme
oman elämämme rypälekakut, mitä
voimme tehdä?

Hoos. 14:3 Ottakaa mukaanne sanoja ja
palatkaa Herran luo. Sanokaa hänelle:
Anna anteeksi kaikki rikokset, ota meidät
armoihisi, niin me uhraamme sinulle huul-
temme hedelmän (=ylistyksen).

Terhi Pernaa

Joulua odotellessa
Jälleenkö on vuosi kulunut ja ollaan
joulun kynnyksellä. Näin se vain on.

Jouluahan juhlitaan Jeesuksen syn-
tymäjuhlana, sitä haluamme valmistel-
la parhaamme mukaan. On monenlais-
ta touhua, siivousta, ruoanlaittoa ja lei-
pomista. Sitten ne lahjat, joita jokainen
odottaa. Tuoko se meidän elämään
stressiä? Noita kiireitä kun riittää. työs-
sä ja kotona, harrastuksissakin. Miten
rahatkin riittää, kun työtäkään ei ole.
Siinä voi jo yöunikin häiriintyä.

Monesti ajattelen, voisiko juhla tulla
vähemmälläkin valmistelulla. Joulun
sanoma, Jeesus, vallatkoon meidät.

Joulu on myös perheen juhla, jolloin
saadaan olla yhdessä. Entä sitten, kun
rakas henkilö on poissa. Joulu tulee,
mutta se on erilainen joulu. Tiedän, että
Jeesus, joulun Herra lohduttaa aivan
erikoisella tavalla ikävän keskellä.

Kerrotaan eräästä suutarista, joka
teki verstaassaan töitä, korjasi kenkiä.
Hän uskoi Jeesukseen. Työnsä ohella
hän keitti ison kattilallisen keittoa. Hän
rukoili, että Jeesus tulisi hänelle joulu-
vieraaksi, Jeesus lupasi tulla iltaan
mennessä.

Hän hämmensi keittoa ja korjasi ken-
kiä. Kurkisti ikkunasta, joko vieras tu-
lee. Ei näy.

Hetken kuluttua oveen koputetaan
ja sieltä tulee kadunlakaisija kylmis-

sään. “Saako tulla sisään?” hän kysyy.
“Tule sisään lämmmittelemään, suuta-
ri pyytää ja sanoo, että Jeesus on lu-
vannut tulla kylään. Tule, annan sinul-
le lämmintä keittoa.

Kadunlakaisija syö ja lähtee töihin-
sä. Sanoo lähtiessään:”Toivon sinun
odotuksesi toteutuvan. ”Aikaa kuluu,
vierasta vain ei näy, mutta taas oveen
koputetaan ja suutari avaa oven, sieltä
tulee äiti, pienen vauvan kanssa, kyl-
missään. Suutari pyytää sisään.

“Häiritsenkö?” kysyy äiti. “Et” vas-
taa suutari. “Odotan tässä jouluvieras-
ta, Jeesus on luvannut tulla kylään.”
Suutari antaa äidille keittoa. Äiti syö
ja syöttää lapsensakin. Kiittäen lähtee
pois ja toivoo suutarille annetun lupa-
uksen toteutuvan.

Suutari jää yksin, hän jälleen korjaa
kenkiä. Aina välillä katsoo ikkunasta,
joko jouluvieras tulee. Vierasta vain ei
näy, suutari oli jo murheellinen. Var-
maan jo pettymys tuli sydämeen. Hän
siinä yksin miettii ja purkaa sydäntään,
et sinä, Jeesus tullutkaan vaikka lupa-
sit. Silloin kuului hiljainen ja lempeä
ääni, täynnä rakkautta:

“Tulinhan luoksesi kahdesti. Kadun-
lakaisija tuli ja sinä annoit lämmintä
keittoa hänelle ja hän sai lämmitellä
tulen ääressä. Sitten sinun luoksesi tuli
äiti pienen lapsensa kanssa, heillekin

sinä annoit lämmintä keittoa ja kylmis-
sään saivat lämmitellä sinun kodissa-
si. Kun sinä heille annoit kaiken sen,
sinä teit sen Minulle. Minä kävin luo-
nasi kaksi kertaa”.

Suutari ilostui, Jeesus tuli sittenkin,
Hän lupasi minulle ja piti lupauksen-
sa.

Jeesus haluaa tulla meidänkin jou-
luumme. Onko meillä avoin sydän ja
mieli ottaa  Hänet vastaan. Silloin meil-
lä on todellinen joulu. Lahjoista, yhte-
ydestä perheen ja ystävien kanssa
saamme iloita:”Meille on syntynyt Va-
pahtaja, joka on Kristus, Herra.

Hän sovitti meidän syntimme ja kan-
toi meidän sairautemme Golgatalle,
kuolemalla kuoleman voitti. Voi mikä
riemu saada kokea anteeksiantamus ja
kerran nähdä Jeesus kasvoista
kasvoihin.Iloa on kohdata toisissamme
Jeesus.

Siunattua Joulunaikaa lukijoille.

Ulla Pelto



20 - Seurakuntaviesti talvi 2015/2016

Lippukunnan Housku-leiripaikan talkoot 26.9.2015.     Sanna Leppälä

Yhteisellä matkalla
Elettiin elokuun puoltaväliä. Olin juu-
ri monena päivänä miettinyt, että par-
tio olisi niin hieno homma meidän
nuorimmille pojille. He ovat innokkai-
ta ja kekseliäitä metsässä liikkujia ja
nauttivat retkeilystä. Olin suunnitellut
ottavani yhteyttä johonkin lippukun-
taan ja selvittäväni, mitä kautta he pää-
sisivät mukaan partiotoimintaan. Vie-
lä en tiennyt mikä olisi paras tie, kos-
ka itselläni ei ollut partiosta juurikaan
kokemusta. Olin ainoastaan ollut puoli
vuotta sudenpentuna ala-aste ikäisenä.
Samoihin aikoihin mielessäni pyöri
myös toive Taivaan Isän johdatuksen
vahvistumisesta entisestään arjen as-
kareiden keskellä.

Sattuipa sitten käymään niin, että
kaupassa kohtasin Terhi Jouppilan.
Hän kysyi minulta, miten uusi työni
on lähtenyt matkaan ja millaiset ovat
tuntemukset. Huomasin kertovani Ter-
hille innoissani siitä tunteesta, mitä elä-
mäntehtävän äärellä eläminen tuottaa.
Sen voima on niin valtava. Vaikka oli-
si illalla kuinka väsynyt, aamulla he-
rää uutta voimaa täynnä. Joka päivä on
armo uus. Terhi puolestaan kertoi mi-
nulle, että hänellä on samanlaista sy-

hyväksi”. He huomaavat arjessa hetkiä,
jolloin ovat itse tekemässä niitä tekoja
tai kun joku toinen niitä tekee. Heidän
silmänsä ovat avautuneet entisestään
tälle tärkeälle arvolle. Ja minä äitinä
saan seurata tätä ihanaa kasvua ihan
läheltä. Ilo lisääntyy myös siitä, että
tiedän monen muunkin vanhemman
saavan nauttia kotona monenlaisista
oivalluksista, joita lapset koloilloista
tuliaisina kotiin tuovat.

Mielessäni mietin: ”Kiitos Taivaan
Isä, että ohjasit meidät tapaamaan Ter-
hin kanssa ja annoit minun päästä täl-
laisen ilon lähelle, jota partiotoiminta
lapsille tuo”.

Sanna Leppälä
Kirjoittaja on toinen Sarka-Versojen

Tulikärpäset-lauman Akeloista

dämenpaloa partiota kohtaan. Hänen
sanojaan oli ihana kuulla. Niissä oli
voimaa. Kun kuulee toisen ihmisen
puhuvan siitä mikä on sydäntä lähel-
lä, se sama tunne tarttuu itseenkin. Into
ja voima lisääntyvät, kun niitä jakaa
toisen kanssa.

Sarka- Versojen toimintaan kuuluu
oleellisena osana elämän totuuden et-
siminen. Sen kannustamana minäkin
päätin olla rohkea ja lähteä katsomaan
Akela-kurssille, että olisiko minusta
partiojohtajaksi yhdessä Terhin kans-
sa.  Vieressä olevasta kuvasta näkyy
hyvin se, kuinka partiossa jokaisella
palasella on oma erityinen osansa ko-
konaisuudessa. Minulle selvisi, että
haluan olla kasvamassa partiolaiseksi
yhdessä sudenpentulauman kanssa.
Päätöksen tukena oli myös se ilo, mitä
meidän pojat osoittivat tiedosta, että
äidin kanssa yhdessä aloitetaan partio-
toiminta.

Ja ilo vain lisääntyy päivä päivältä.
Jokainen koloilta ja retki on tuonut
välillemme uusia yhteisiä miettimisen
aiheita. Poikia puhuttaa kovasti partio-
menetelmä ”Sudenpentu tekee pieniä,
lyhytkestoisia palveluja tai tekoja toisten
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Sudenpentulauma Tulikärpästen huivien jakotilaisuudesta 22.10.2015

Partiolippukunta Sarka-Versot ry:ssä toimii tällä hetkellä
kaksi ikäryhmää: sudenpentulauma Tulikärpäset 7-9-vuo-
tiaille lapsille ja tarpojien Kettu-vartio 12-15-vuotiaille nuo-
rille. Mukaan kaivattaisiin uusia aikuisia monenlaisiin teh-
täviin! Ajankohtaisin ja suurin rukousaihe on se, että jouk-
koomme löytyisi 1-2 retkeilystä innostunutta aikuista ve-
tämään 10-12-vuotiaiden seikkailijaryhmää. Ottakaahan
rohkeasti yhteyttä lippukunnanjohtaja Liisa Kor-paeuk-
seen, jos Sannan esimerkki rohkaisee sinuakin lähtemään
mukaan partioon!

Lippukunnan toimintaan pääsee tutustumaan esimerkiksi
perjantaina 11.12.2015 klo 18 alkaen järjestettävässä puu-
rojuhlassa. Juhlapaikkana on Joupiskan esteetön kunto-
reitti. Ohjelmassa on muutama leikkimielinen partiotaitor-
asti reitin varrella. Rasteille lähdetään perheittäin tai pai-
kan päällä muodostetuin ryhmin. Lopuksi kokoonnumme
yhdessä reitin varrella olevalle korsulle ja taisteluhaudal-
le, joiden lähellä nautimme lämmintä mehua ja riisipuu-
roa omista astioista. Illan aikana jaetaan myös suoritus-
merkkejä ja pidetään jouluinen hartaus. Mukaan omat
astiat sekä säänmukainen ulkoiluvarustus! Vain rankan
vesisateen sattuessa tapahtuma joudutaan perumaan,
mutta muutoin lämpimästi tervetuloa tähän yhteiseen juh-
laan!

Johdatus toi Seinäjoelle
Tauno Jurvelin muutti vaimonsa An-
nen kanssa Seinäjoelle puolisen
vuotta sitten. Uusi koti löytyi Upas-
ta, hengellinen koti Seinäjoen vapaa-
kirkosta.

- Se oli Jumalan johdatusta. En ole
vielä nähnyt Hänen suunnitelmaansa,
mutta evankeliointi on minun sydä-
melläni, olen sellainen joka paikan to-
distaja. Täällä ollaan, jos Jumala ei joh-
data toisin.

Oulussa Tauno Jurvelin toimi vii-
meksi kiinteistönhoitajana. Hän on le-
stadiolaisen kodin poika. Ison perheen
isä kuoli Taunon ollessa kymmenvuo-
tias.

- Sen jälkeen maailman tuulet alkoi-
vat puhaltaa.

Uskonratkaisun Tauno teki vuonna
1994. Sitä ennen mahtui elämän var-
relle monenlaista.

Voimanostaja ja kehonrakentaja
Tauno Jurvelin on ollut SM-tason voi-
manostaja ja kehonrakentaja. Parin-
kymmenen vuoden takaisissa valoku-
vissa komeilee hurjannäköinen lihas-

kimppu. Ennätystulokset
ovat hämmästyttäviä. Mi-
talien tulo ja kilpailemi-
nen loppuivat uskoontu-
lon jälkeen.

- En halunnut sitä mis-
sä ihmistä korotetaan.
Hyväksyn toki uskovat
urheilijat.

Tauno kertoo käyvänsä
salilla edelleenkin. Kah-
desta syystä, kuten hän
sanoo:

- Ensinnäkin muistutan
lihaksia siitä, että ne ovat
olemassa. Toiseksi taiste-

- Puhutteleeko Jumala minua? Näi-
tä asioita mietin sitten Ratinan puntti-
salilla.

Eräästä liikkeestä poistuessaan Tau-
no sai heti ovella Hyvä Sanoma -leh-
den.

- Vastaus tuli kuin piippuhyllyltä.
Voimakkaat virrat menivät läpi.

Sen jälkeen Jumalan puhuttelu jatkui
monien tapausten kautta vielä 12 vuot-
ta.

len surkastumista vastaan. Sali on
myös hyvä todistuspaikka.

Jumalan kutsusta Tauno kertoo saa-
neensa monta voimakasta kokemusta.
Erään kerran hän oli loma- ja kilpailu-
matkalla ystävänsä luona Tampereel-
la ja koki yöllä voimakkaan Pyhän
Hengen läsnäolon – hän ei ollutkaan
yksin huoneessa. Erikoinen oli myös
uinti seuraavana aamuna kirkkaassa
lammessa.
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Tapio Nousiaisen kirja puhutteli
- Vuonna 1993 luin Orionin lääketeh-
taan rantasaunalla Tapio Nousiaisen
Yksi ainoa elämä -kirjaa. Se oli voima-
kas kirja. Koin kuolemanpelkoa. Tie-
sin, että en ole taivaassa, jos en tee pa-
rannusta.

Uskoon tultuaan Tauno jakoi tätä
Nousiaisen kirjaa isoja määriä.

- Tilasin kirjaa 3000 kappaletta. Ja sit-
ten lisääkin.

Alkuun Tauno oli Oulun helluntai-
seurakunnassa ja teki paljon katutyö-
tä. Uskovia oli eri seurakunnista. So-
piva apukin löytyi.

- Jumala antoi uskovan vaimon ja lii-
tyimme yhdessä Oulun vapaaseura-
kuntaan.

Oulun seurakunnassaan Tauno on
kastanut uskoon tulleita ja myös julis-
tanut sanaa. Erään henkilön hän kas-
toi Oulujoessa todistajien läsnä olles-
sa, kun tämä oli Raamattua tutkittuaan
nähnyt uskovien kasteen oikeaksi.

- Pidän kastamista kunnia-asiana.
Kun Oulussa pastori vaihtui, tämä kas-
taminen jatkui.

Jumala on meidän sankarimme
Seinäjoen seurakuntaa ja pastoria Tau-
no Jurvelin pelkästään kiittää. Hän
palvelee seurakuntaa mielellään ja ko-
rostaa uskon perusasioita:

- Pyrin tuomaan esiin sen, mitä Ju-
mala puhuu myös armolahjojen kaut-
ta.

Meidän tulee pitäytyä kirjoituksissa
ja veren evankeliumissa. Lopun aikoi-
na Jumala haluaa rohkaista uskovia:
nostakaa päänne, tapahtui mitä hyvän-
sä! Jeesus ei sanonut: pelätkää ja va-
piskaa. Jeesuksen tuleminen on joka
päivä lähempänä.

Raamattua selatessa Tauno ottaa
esiin kaksi raamatunkohtaa: Sefanja
3:17 ja Aamos 3:7. Sefanjan kirjan koh-
ta rohkaisee seurakuntaa: ”Herra sinun
Jumalasi, on sinun keskelläsi sankari,
joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta,
hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua,
hän sinusta riemulla riemuitsee.”

Teksti ja kuva Jukka Sahlberg

Vetäjinä toimivat tästä syksystä
alkaen Inna (Iiris) Pitkämäki ja
Linne Vinni.
Aluksi esittelemme itsemme:

Inna: Hei, olen 28-vuotias yhden
lapsen äiti ja kuulun Seinäjoen hel-
luntaiseurakuntaan.  Olen ammatil-
tani lastenohjaaja.

Linne: Olen 34-vuotias lähihoita-
ja ja kuuden lapsen äiti. Kuulun
Seinäjoen vapaaseurakuntaan.

Mistä tunnette toisenne?
Inna: Linne ja minä tapasimme

alunperin 2012 kesällä leikkipuis-
tossa, jonne kokoonnuimme nais-
porukalla sillävälin, kun puolisot
pelasivat viereisellä kentällä lippu-
palloa. Me olemme molemmat kah-
deksan lapsisesta ja uskovasta per-
heestä. Läheisempiä ystäviä meistä
tuli viime kesänä. Kävimme yhdes-
sä leikkipuistoissa pääsääntöisesti
neljän äidin porukalla, jossa jokai-
sella oli 1,5-vuotias lapsi.

Miten lähdit vetäjäksi?
Inna: Kesän lopulla Terhi (Pernaa)

kysyi minua aloittamaan Linnen
kanssa äiti-lapsipiirin vetämisen.
Olin otettu kunniasta, ja mietin ko-

Terveisiä äiti-lapsipiiristä
vasti olisiko minusta siihen, varsinkin
kun itse äiti-lapsipiirissä olin siihen
mennessä käynyt vasta kerran. Mutta
Linnen seura kuulosti rohkaisevalta, ja
aikaisempi kokemus solunjohtajana
toimimisesta helpotti tämän askeleen
ottamista, sekä Terhin luottamus kyky-
jäni kohtaan. Rukoilin asiaa, ja vakuu-
tuin ettei ole mitään syytä kieltäytyä.

Linne: Olen saanut vuosien varrella
monta hyvää ystävää äideistä joihin
olen tutustunut äiti-lapsipiirissä. Koen
tämän siksikin tärkeänä työmuotona.
Ensimmäisen kerran olin äiti-lapsipii-
rin vetäjänä 2012 alku vuodesta, kun
viides lapsemme Ninnu oli n.2kk ikäi-
nen, koska kaipasin sitä yhteyttä jota
olin kokenut äiti-lapsipiirissä ja leikki-
seuraa myös silloin toiseksi nuorim-
malle 5v Jooelille eikä muita vetäjiä
löytynyt. Jäin vastuusta äitiyslomalle
joulukuussa 2013, kun kuudes lapsem-
me Nuutti syntyi sitten tammikuussa.
On mukava jatkaa puolentoistavuoden
tauon jälkeen taas äiti-lapsipiirin vetä-
jänä. Sain tosi hyvän työparinkin.

Miltä tuntuu vetäjänä oleminen?
Inna: Äiti-lapsipiirin vetäminen on

ollut kasvattavaa ja yllättävän kivuton-
ta: etukäteen pelotti miten tyttöni Adiel

Vasemmalla Linne, vieressä Inna ja muita äitejä ja lapsia äiti-lapsipiiris-
sä marraskuussa.
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selviäisi aikaisemmista aamuista ja joskus kiireises-
täkin lähdöstä, mutta kaikki on sujunut helpommin
kuin kuvittelin. Tuntuu myös ihanalta tarjota tytöl-
leni tälläinen tilaisuus tutustua ikäisiinsä lapsiin ja
turvallisiin aikuisiin. Olen hieman ujonsorttinen,
vaikka sitä ei välttämättä aina huomaa, ja alkuun
jännitti vähän, miten osaan olla aktiivinen ja ottaa
kontaktia kaikkiin uusiin äiteihin. Mutta päätin olla
rohkea, ja se päätös on pitänyt eikä oikeastaan ole
kertaakaan edes tullut mitenkään arka olo. Asiaa
auttaa kun tunnen valmiiksi osan äideistä. Äiti-lap-
sipiirin vetäminen on tuntunut jotenkin omalta, huo-
lettomalta paikalta antaa panokseni Jumalan työ-
hön. Olen kokenut olevani siellä kuin kotona, hen-
gellisten sisarusteni seurassa. Se on yllättäen ollut-
kin voiman lähde, eikä sen kuluttaja.

Linne: Tältä vissiin tuntuu tehdä kutsumustaan.
Työ on siis antoisaa ja nautin suunnitella joka viikko
seuraavalle kerralle alustusta. Alustuksissa käsitel-
lään aiheita uskonelämästä, avioliitosta ja kasvatuk-
sesta 1.Tess.5:21 periaatteella.

Mitkä ovat teidän tavoitteenne?
Inna: Tavoitteeni on, että äiti-lapsipiirissä käyville

äideille se voisi tuntua samalta kuin itselleni: kodil-
ta, jonne saa tulla juttelemaan siskojen kanssa ja ja-
kamaan huoletta sen mitä millonkin on päällimmäi-
senä mielessä, oli se sitten kakkuresepti, yhteiskun-
nallinen huolenaihe tai henkilökohtainen kriisitilan-
ne.  Toivoisin, että äiti-lapsipiirissä voisimme yhdes-
sä Linnen kanssa luoda turvallisen ympäristön, jos-
sa jokainen voi olla oma itsensä ja rakentua yhtei-
sestä uskosta maanläheisellä tavalla. 1.Kor.13:26 sa-
noin uskon että kun kokoonnumme yhteen, meillä
jokaisella on toisillemme jotakin annettavaa. Kiitos
osallistuneille ja osallistuville äideille, on aina mu-
kava nähdä teitä, seurassanne saan voimaa tulevaan
päivään ja viikkoon!

Linne: Toivon, että äiti-lapsipiirissä on rento ilma-
piiri ja, että kaikki tulisivat kohdatuksi. Tämä on
hyvä mahdollisuus saada uusia ystäviä ja tutustua
muihin äiteihin yli seurakuntarajojen.

Minkälainen ohjelma äiti-lapsipiirissä on?
Linne: Äiti-lapsipiirissä on ilmainen tarjoilu, alus-

tus, yhteistä vapaata keskustelua ja lopuksi rukoi-
lemme rukousaiheiden puolesta.

Tervetuloa mukaan kaikki äidit: yksin tai lasten
kanssa ja jo raskausaikana!

Linne ja Inna

Nuutti ja Eveliina äiti-lapsipiirin ikkunalla
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Varikkotoiminta käynnistyy Seinäjoen
Vapaaseurakunnassa alkukeväästä 2016
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Anteeksiantamisen tuska
ja helpotus
Taas sen tein. Taas annoin vanhojen
kaunojen kuohahtaa myrkyttämään
mieleni. Minun lihani iloitsee, suoras-
taan nautiskelee, kun vihamieheni
kompastelee. Siitäpähän sait, olet an-
sainnut tuon. Toivottavasti kärsimyk-
sesi saa sinut edes hetkeksi mietti-
mään, millaista tuskaa olet minulle ai-
heuttanut.

Kun me kohtaamme vääryyttä, usein
vaistomainen reaktiomme on vastata
pahaan pahalla. Kosto ui ajatuksiim-
me salakavalasti. On täysin inhimillis-
tä ja sallittua loukkaantua kokemas-
taan epäoikeudenmukaisuudesta. Kui-
tenkin jos annamme katkeruuden juur-
tua itseemme, alkaa se väistämättä
kahlita ja aiheuttaa tunnelukkoja. Pa-
toutuva viha lamauttaa hengellistä elä-
määmme ja vahingoittaa vakavasti ju-
malasuhdettamme.

Reilu vuosi sitten minua loukattiin
pahoin. Luottamukseni petettiin. Tä-
män seurauksena katkaisin välit ihmi-
seen, jota pidin parhaana ystävänäni.
En halunnut nähdä häntä enää ikinä.
Tapaus vaikutti syvästi myös muihin-
kin ihmissuhteisiini. Olin niin rikki –
en ensisijaisesti edes siitä, mitä tapah-
tui, vaan siitä, ettei tämä ystäväni tun-
tunut pitävän minua edes anteeksi-
pyynnön arvoisena. Siispä en minä-
kään halunnut antaa anteeksi. Annoin
itseni katkeroitua. Paljon vihaa patou-
tui sisimpääni ajan kuluessa. Halusin
panna tämän ihmisen matelemaan jal-
kojeni juureen armoa anelemaan. Ja
kuitenkin tiesin, että niin ei koskaan
tulisi käymään; hän ei nielisi ylpeyt-
tään.

Aikaa kului, ja tapahtumat palasivat
mieleeni päivä toisensa jälkeen. Aluk-
si en edes halunnut antaa anteeksi. Sit-
ten vähitellen sain pinnisteltyä itseni
siihen vaiheeseen, että jo halusin ha-
luta antaa anteeksi. Täytyi kuitenkin
vielä kulkea näännyttävän erämaan
halki, ennen kuin aloin ymmärtää, mis-
tä anteeksi antamisessa todella on
kyse.

”Anna meille meidän syntimme an-
teeksi, sillä mekin annamme anteeksi
jokaiselle velallisellemme”, opetti Jee-
sus meitä rukoilemaan Isää. (Luuk.
11:4) Tuttu litania, jonka moni takoo
muistiinsa rippikoulussa, mutta kuin-
ka usein oikeasti pysähdymme mietti-
mään siihen sisältyvää ehtoa ”sillä
mekin annamme anteeksi”? Jumala
todella vaatii meiltä armeliaisuutta lä-
himmäisiämme kohtaan. Jeesus käskee
Pietaria antamaan anteeksi veljelleen,
ei seitsemän, vaan seitsemänkymmen-
tä kertaa seitsemän kertaa.  (Matt.
18:22) Jeesuksen kerrotaan vielä ristil-
lä riippuessaankin rukoilleen teloitta-
jiensa puolesta: ”Isä, anna heille an-
teeksi, sillä he eivät tiedä, mitä teke-
vät.” (Luuk. 23:34)

Me olemme omassa lihassamme
heikkoja ja pahaan taipuvaisia. Luulen,
että moni lukija voi samaistua alussa
kuvailemiini tuntemuksiin. Kuinka
vaikeaa onkaan antaa anteeksi! Mutta
haluan rohkaista sinua, joka näiden
samojen ahdistusten kanssa kamppai-
let: Jeesus Kristus haluaa vapauttaa si-
nut näistäkin kahleista! Pitkän aavik-
kokauden jälkeen minä lähestyin Ju-
malaa. Rukouselämäni oli ollut pit-
kään olematonta. En ollut lukenut Raa-
mattua puoleen vuoteen jaetta enem-
pää päivässä. Koin itseni yhä useam-
min ärsyyntyneeksi, lyhytpinnaiseksi
ja jollain selittämättömällä tavalla ah-
distuneeksi. Vaikka kaikki olikin näen-
näisesti hyvin. Mutta sydämelläni oli
valtava ylimääräinen painolasti, joka
oli kaivanut kuilun minun ja Jumalan
välille. Silloin silmäni avattiin. Minun
täytyi antaa Jumalan eheyttää minut.

Eräänä maanantaiaamuna rukoilin
Herraa. Uudista minut ja ota minut
käyttöösi. Haluan antaa koko elämäni
käsiisi. Ja sinä päivänä Herra puhui
minulle valtavia, radikaaleja asioita.
Itkin ja nauroin vuorotellen sitä, miten
hyvä Jumala on. Sanoinkuvaamatto-
man ihana vapaus valtasi minut, kun
sain kuulla Jumalan puhuvan sydä-

melleni: ”Lapseni, minulla on ollut si-
nua ikävä. Nyt sinun on tullut aika
antaa anteeksi. Mene vielä ja kerro
tämä niille lähimmäisillesi, jotka sinua
vastaan rikkoivat.” Viikkoa myöhem-
min tapasin entisen ystäväni ja sain
kertoa ja sydämessäni uskoa todeksi
sen. Minä en ole enää vihainen. Minä
olen antanut anteeksi. Mutta Jeesus oli
tehnyt sen työn minussa.

Radikaali rakkaus on sitä, että teem-
me sen, mitä Jeesus tekisi tilanteessam-
me. Nöyrrymme, käännämme toisen
poskemme, nielemme ylpeytemme ja
siunaamme vihamiehiämme ja teem-
me heille hyvää odottamatta heiltä sa-
maa. Kukaan meistä ei ole Jumalan
rakkautta ansainnut omilla teoillaan,
vaan rakkaus on lahja. ”Sillä jos te ra-
kastatte niitä, jotka teitä rakastavat,
mikä palkka teille siitä on tuleva? Ei-
vätkö publikaanitkin tee samoin?”
(Matt. 5:46) Tärkeintä on se, että olem-
me Jumalalle kuuliaisia, kun Hän pu-
huu meille. Meidän on otettava ratkai-
sevia askeleita. Annettava uskon tulla
eläväksi teoissamme. Jumala kyllä lä-
hestyy meitä, kun me ensin lähestym-
me Häntä.

Tiina Kareno
Kuva Pauli Mörsky
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WIPPER P. 414 1517

KAUPPAKATU 4
SEINÄJOKI

Asuja niin arkeen
kuin juhlaan,

juuri sinun kokoisellesi.
Tervetuloa palvelevaan

naisten vaatetusliikkeeseen.
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Seinäjoki Vaasa
Rajatie 46 Silmukkatie 17
P. 06-4125 100 P. 06-3205 300
Fax 06-4144 970 Fax 06-3123 560
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AR-kukka
Patruunan liikekeskus
Ruukintie 5, Seinäjoki
Puh. 06-4140 860

KEHYSTYS
sisustuspeilit

taidetarvikkeet
ikkunagalleria 24/7

ma-to 10-17.30, pe 10-16.30
la 10-14, kesälauantait suljettu

Ammattikoulunkatu 2
Puh. 06-4148 260

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

Seinäjoki
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K MARKET

K-market Kymppi  Tapiolantie 10

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

Tiesittekö?
-tulisijaa hankkiessasi huomioi nämä:
1. sen on oltava Puupihi, eli puolta

vähemmällä puumäärällä ja vaivalla
2. pesuluukujen ympärillä ilmahuuhte-

lut ettei lasit nokeennu
3. pienhiukkaspäästöt alle 0,1 CO-

yksikköä koko palamisen ajan
4. kuumuutta paremmin kestävillä

elementeillä vermikuliitein, jotka
nostavat samalla palamislämpötilaa
pesässä

5. palamisilman syöttö teknisesti
edistyksellisesti säädettävissä

Puunpoltto on aina paikallaan
asianmukaisessa tulisijassa!

Molemminpuolisen edun nimissä:

Ota yhteyttä!
Pohjolan Uunikeramis Oy

Olavi Mäki, 041-442 1358
www.uunikeramis.com

Aidon Joulun lahjat meiltä

KRISTILLINEN KIRJA-
JA MUSIIKKIPALVELU

Puskantie 14, 60100 Seinäjoki
Puh. 06-4147 522

sjk.kristkirjakauppa@jippii.fi
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POIMINTOJA TULEVISTA TAPAHTUMISTA 
VIIKKO 49________________________________________ 
Ke 02. 12.30 Päiväpiiri joulujuhla ja puuro. 
 18.30 Miestenpiiri. Käynti Matti Visannin kujalta A-rapusta. 
Pe 04. 10-12 Äiti-lapsipiiri. Käynti kirkon pääovesta. 
 18.25 Valoa elämään ohjelma RadioDeissä. 
  19.00 Highlight-jumalanpalvelus. J-P Niemelä.  
La 05. 10-13 Lähetys- ja partiomyyjäiset. Leivonnaisia, laatikoita,  käsitöitä. Kahvi- ja  

  vohvelitarjoilu. Käynti A-rapusta. 
Su 06. 16.00 Seinäjoen seurakuntien yhteinen kiitosjuhla isänmaasta Lakeuden ristissä. 
VIIKKO 50 _________________________________________  
Ti 08. 11.00 Päivärukoushetki. Käynti kirkon pääovesta.  
 17.30 Lapsikuoron harjoitukset. Vapaakirkolla. Päättyy klo 18.15. 
 19.00 Jumalan kohtaamisen ilta. Martti Kallionpää, Alpo Renko, Hannu Räty. . 

 Kolehti uuden kirkon rakennusrahastoon. 
Ke 09. 18.30 Miestenpiiri. Käynti Matti Visannin kujalta A-rapusta. 
Pe 11. 10-12 Äiti-lapsipiiri. Käynti kirkon pääovesta.   
 18-20.30 Partiolaisten joulujuhla Joupiskan esteettömällä laavulla.  
 18.25 Valoa elämään ohjelma RadioDeissä. 
 19.00 Highlight-jumalanpalvelus. Hannu Räty (aihe ehtoollinen), J-P Niemelä. band. 
La 12.  14.00 Kansainvälinen joulujuhla Helluntaiseurakunnassa. 
Su 13. 17.00 Ehtoollisjuhla. Maija Haikonen, Hannu Räty. Lähetyslippaiden keräys ja uusien 

 jäsenten siunaus. Mission ja Samson Workineh. Pyhäkoulu. Kahvitus. 
VIIKKO 51_________________________________________ 
Ti 15. 11.00 Päivärukoushetki. Käynti kirkon pääovesta. 
Ke 16. 18.30 Miestenpiiri joulupuurojuhla. Käynti A-rapusta. 
Pe 18. 18.25 Valoa elämään ohjelma RadioDeissä. 
 19.00 Highlight-pikkujoulu. J-P Niemelä.  
La 19.  13.00 Puurojuhla ja Eu:n ruoka-apukassien jako. 
Su 20. 17.00 Joulukonsertti. Mika Nisula, Päivi Saloranta, Hannu Räty. Pyhäkoulu. 
VIIKKO 52_________________________________________ 
Ti 22. 11.00 Päivärukoushetki. Käynti kirkon pääovesta. 
To 24. 22.00 Joulukirkko. Jorma Mäntynen, Päivi Pesonen, Jaakko Pihlajamäki.  Päivi ja Kaisla 

  Pesonen. 
Tammikuussa 2016 tulossa:__________________________ 
Su 3. 17.00 Ehtoollisjuhla. Jaakko Pihlajamäki. 
Ma 4. 18.25 Valoa elämään ohjelma RadioDeissä. 
Ti 5. 11.00 Päivärukoushetki alkaa. Käynti kirkon pääovesta. 
Ke 6. 17.00 Nanna Rautiainen ja lähetystoimikunta. 
Pe 8. 10-12 Äiti-lapsipiiri alkaa. Käynti kirkon pääovesta. 
Su 10. 17.00 Jumalanpalvelus. Pieniä puheenvuoroja. Pyhäkoulu. Kahvitus. 
Ti 12. 17.30 Lapsikuoron harjoitukset alkaa. 
 19.00 Jumalan kohtaamisen ilta alkaa. 
Ke 13. 18.30 Miestenpiiri alkaa. Käynti Matti Visannin kujalta A-rapusta. 
To 14. 18.30 Healing Room tilaisuus. Susanne ja Markku Laitinen. Kirkkosalissa. 
Su 17. 17.00 Jumalanpalvelus. Mauri Levan, J-P Niemelä. . Pyhäkoulu. Kahvitus. 
Su 31. 17.00 Jumalanpalvelus. Pekka Reinikainen, Matti Leisola, Jan Nummensalo. 
Muuta:____________________________________________ 
19.2.  
28.2. Olli Seppänen 
13.3. Mika Tapio 
17.4. Elina Heinonen. Musiikki: Sade. 
14.5. Seurakuntapäivä 
15.5. Pekka Sartola klo 16 & 17 
10.-11.9. Tulimummot 
16.-18.9. Lehtimajanjuhla. SVK lähetystoimikunta, Nanna Rautiainen, Michael Yaron, Pekka Sartola. 
Sarka-Versot partio torstaisin klo 17-18.30: Parillisilla viikoilla 12-15-vuotiaiden tyttöjen ja poikien 
tarpojien Kettu-vartio. Parittomilla viikoilla 7-9-vuotiaiden tyttöjen ja poikien sudenpennut tulikärpäset. 

OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT! 


