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Kevään ja pääsiäisen odotusta
Tänä talvena on ollut mahdollista hiihtää, lasketel-

la ja nauttia talviliikunnasta monin eri tavoin. Menin 
erään kerran hiihtämään ja kokeilemaan uusia kar-
vapohjasuksiani. Aurinko paistoi kivasti ja oli sopiva 
pakkanen. Vastaani matkalla ladulle tuli vanha paris-
kunta, ja mies pysäytti minut. Hän kehui hyvää hiih-
tosäätä, mutta samalla huokaisi: ”Saisi se kevätkin jo 
tulla.”. Vastasin hänelle, kyllä se sieltä vielä tulee. Mo-
nesti me ihmiset olemme askeleen edellä ja emme osaa 
nauttia nykyhetkestä. Tosiasiassa meillä on vain nyky-
hetki, ja huomisesta emme tiedä. Raamattu sanookin 
Jaakobin kirjeen luvussa 4 seuraavasti (Jaakob 4:13-
15): ”Kuulkaa nyt, te, jotka sanotte: ”Tänään tai huo-
menna matkustamme siihen ja siihen kaupunkiin, vii-
vymme siellä vuoden, käymme kauppaa ja saamme 
voittoa.” Ettehän te tiedä, mitä huominen tuo tulles-
saan ja millainen on teidän elämänne. Savua te olet-
te, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Sen sijaan tei-
dän tulee sanoa: ”Jos Herra tahtoo ja elämme, niin 
teemme tämän tai tuon.” Lainaus Raamattu kansalle 
käännöksen mukaan. Pyritään siis elämään nykyhet-
kessä ja olemaan lähimmäisiä läheisillemme. Tämä 
ei silti estä järkevää tulevaisuuden huomioimista tau 
muutenkaan suunnittelua. Välillä kannattaa kuiten-
kin myös levähtää.

Keski-Suomen kansanlähetyksen toiminta on vil-
kasta ja vireää. Meillä on paljon pienryhmiä ja aktii-
visia jäseniä. Perjantaisin Lähetyskodilla kokoontuu 
Teetupa, jonka on tarkoitus olla matalan kynnyksen 
kohtaamispaikka evankeliumin äärellä. Maanantaisin 
kokoontuu Suomi-Israel rukouspiiri, jossa rukoillaan 
monien asioiden puolesta. Meillä on raamattupiire-
jä, miesten- ja naistenpiirejä, Breikki-illat ja tietenkin 
Leipäsunnuntai. Nyt kevättä odotellessa ja rajoitus-
ten lieventyessä kannattaa ottaa osaa toimintaan. Mitä 

jos tulisit Leipäsun-
nuntaihin tai Sanan 
Keitaaseen? Keski-
Suomen kansanlä-
hetyksellä on myös 
kolme työntekijää 
ja lisäksi kolme lä-
hetyskannatuskoh-
detta. Venäjällä 
Liliann Keskinen, 
Heidi Lähi-idäs-
sä ja nyt uutena 
Hat-Koben seura-
kunta Japanissa. 
Kannetaan toinen 
toisiamme ja lähet-
tejä sekä työnteki-
jöitämme rukouk-
sin Herran kasvojen eteen.

Kansanlähetys saa rahoituksen yksityisiltä lahjoit-
tajilta pääasiassa. Siksi jokainen lahjoitettu euro toi-
mintaamme varten on tärkeä. Toimintamme on kui-
tenkin kärsinyt koronapandemiasta ja viime vuonna 
jouduimme turvautumaan lomautuksiin. Kohteliaim-
min pyydän sinua osallistumaan työmme tukemiseen 
varoin mahdollisuuksien mukaan. Kiitos myös teille, 
jotka olette aktiivisia uhraajia työllemme. Tavoitteena 
on lomautusten välttäminen. Ne ovat viimeinen keino. 

Pyrimme pitämään toiminnan käynnissä yhteiskun-
nan avautuessa ja osallistumme IRR-tv:n ”Se löytyi 
- Missio 2022” tapahtumaan. Missio tulee vaikutta-
maan ja näkymään toiminnassamme. Pidämme Missio 
rukoustilaisuuksia ja ehkä Leipäsunnuntaikin on Mis-
sion 19.9.-16.10.2022 aikana evankelioivampi.
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Sisällys

Otsikossa mainitsin pääsiäisen. Pääsiäistä saamme 
odottaa ja muistella Jeesuksen pelastavaa kärsimystä 
Golgatan keskimmäisellä ristillä. Toinen ryöväreistä 
pilkkasi Jeesusta, mutta toinen rukoili Jeesukselta ar-
moa. Luuk. 23:33-45:  

 
”Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkal-

lonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä 
pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puo-
lelle. Mutta Jeesus sanoi: ”Isä, anna heille anteeksi, sil-
lä he eivät tiedä, mitä he tekevät”. Ja he jakoivat kes-
kenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. Ja 
kansa seisoi ja katseli. Ja hallitusmiehetkin ivasivat 
häntä ja sanoivat: ”Muita hän on auttanut; auttakoon 
itseänsä, jos hän on Jumalan Kristus, se valittu”. Myös 
sotamiehet pilkkasivat häntä, menivät hänen luoksen-
sa ja tarjosivat hänelle hapanviiniä ja sanoivat: ”Jos 
sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi”. Oli 
myös hänen päänsä päällä kirjoitus: ”Tämä on juu-
talaisten kuningas”. Niin toinen pahantekijöistä, jot-
ka siinä riippuivat, herjasi häntä: ”Etkö sinä ole Kris-
tus? Auta itseäsi ja meitä.” Mutta toinen vastasi ja 
nuhteli häntä sanoen: ”Etkö sinä edes pelkää Juma-

laa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen? Me 
tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, 
mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole 
mitään pahaa tehnyt.” Ja hän sanoi: ”Jeesus, muista 
minua, kun tulet valtakuntaasi”. Niin Jeesus sanoi hä-
nelle: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pi-
tää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.” Ja oli 
jo noin kuudes hetki. Niin yli kaiken maan tuli pimeys, 
jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen, sillä aurinko 
oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä 
kahtia. Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: ”Isä, 
sinun käsiisi minä annan henkeni”. Ja sen sanottuaan 
hän antoi henkensä. Mutta kun sadanpäämies näki, 
mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi: ”To-
tisesti, tämä oli vanhurskas mies”.”

Evankeliumi on jakava asia, jonka toinen uskoo ja 
iloitsee, mutta toinen pilkkaa ja suuttuu. Rukoillaan 
näin pääsiäisen ja kevään tuloa odotellessa, että mo-
net avaavat sydämensä Jeesukselle.

  
Janne Hölttä

Piirihallituksen puheenjohtaja

Taloustilanne kuukausittain
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Janne Hölttä on Kansanlähetyksen Keski-Suomen 
piirin hallituksen uusi puheenjohtaja. Usko on hä-
nelle kaiken perusta: se antaa elämään perusvar-
muuden. 

- Usko merkitsee minulle kaikkea. Jumala kantaa 
ja pitää huolen. Pelastus on tärkeä asia. Haluan mah-
dollisuuksien mukaan levittää sitä ilosanomaa myös 
muille. Jumala on vaikuttanut minuun niin, että mi-
nulle on tullut halu viedä evankeliumia eteenpäin. 

Halu jakaa ilosanomaa on vienyt Jannen mukaan 
muun muassa Gideonien toimintaan. Siellä hän tu-
tustui Harri Alatupaan. Kansanlähetyksen piiriin 
Janne päätyi mukaan, kun piirijohtajaksi valittu 
Harri kutsui hänet toimintaan. Ensin hän oli mu-
kana rukouspiirissä, ja jonkin ajan kuluttua hänet 
valittiin mukaan piirihallitukseen. Katuevankeliointi 
on hänelle myös tuttua, ja hän onkin mukana myös 
Kansanlähetyksen Teetuvassa kertomassa Jeesuk-
sesta Jyväskylän kaduilla. 

Janne Hölttä

Tullaan TuTuiKSi | Teksti: Tiina Heimari
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Jumala on myös antanut Jannelle rakkauden Isra-
elia kohtaan. Hän on käynyt kyseisessä maassa kol-
me kertaa. Hän on vieraillut muun muassa Genesa-
retin järven rannalla, Kapernaumissa, Nasaretissa ja 
Jerusalemissa. 

- Ensimmäinen Israelin matka vaikutti niin, että 
tuli halu päästä uudestaan. Asiaa on vaikea selittää, 
mutta Raamattu avautuu uudella tavalla Israelissa. 
Toisaalta siellä tunsi myös Jumalan läsnäolon. Nyt 
käytyäni siellä kolme kertaa en koe välitöntä halua 
matkustaa sinne uudestaan. Kuitenkin mielelläni 
menen sinne vielä, jos Herra suo.

Janne on paljasjalkainen Jyväskyläläinen. Lukion 
jälkeen Janne kävi armeijan Vekaranjärvellä, min-
kä jälkeen hän muutti Kuopioon. Siellä hän opiskeli 
ammattikorkeassa rakennusinsinööriksi. Opintojen 
jälkeen hän muutti takaisin Jyväskylään, koska Kuo-
piossa ei ollut töitä tarjolla. Nykyään hän on töissä 
FCM laskentapalvelulla, missä hän tekee rakennus-
alan laskentatehtäviä. Siellä hän on ollut töissä vuo-
desta 2013.

Janne kasvoi uskovassa kodissa, eli uskonasiat 
ovat aina olleet läsnä hänen elämässään. Aluksi hän 
oli lapsenuskossa, mutta kouluikäisenä teki tietoisen 
uskon päätöksen. 

Uskon asioista opetettiin kotona, lapsen usko mi-
nulla aina oli, mutta ymmärryksen päätöksen tein 
uutta testamenttia lukiessa. 

Janne haluaa jakaa lukijoille sydämellään olevan 
Heprealaiskirjeen kohdan 10:19-22. “Veljet, meillä 
on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkeinpyhimpään, 
koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut 
meille uuden, elämään vievän tien, joka kulkee väli-

verhon – hänen ruumiinsa – kautta. Meillä on suu-
ri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko 
huone. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vil-
pittömin sydämin ja varmoina uskossamme, sydän 
vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja 
ruumis puhtaalla vedellä pestynä.”

Janne haluaa myös muistaa rukouksella Ukrainan 
kansaa sodan keskellä. 
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Kukapa ei tuntisi tuttua Jeesuksen kylväjä-verta-
usta, joka kertoo, että Jumalan sana on kuin siemen, 
joka putoaa erilaiseen maaperään, tien laitaan, kalli-
olle, ohdakkeiden sekaan ja hyvään maahan (Luuk. 
8: 4-15).  Tahdon tässä hartauskirjoituksessa py-
sähtyä joihinkin näköaloihin, jotka avautuvat tuon 
aiheen äärellä, Jumalan sanan kylvö.  Jeesuksen 
kylväjä vertaus voidaan rinnastaa tuhlaajapoika ver-
taukseen, joka on syvä perusopetus, millainen Juma-
la on.  Kylväjä -vertaus ja sitä sivuavat siemen, kasvu 
ja kylvö opetukset sisältävät sanoman siitä, millainen 
Jumalan sana on kaikilta ominaisuuksiltaan ja mitä 
se vaikuttaa ihmisessä.

Omalla kielellä

Jotta Jumalan sana voi tehdä työtään, eli vaikut-
taa meihin ihmisiin, ollaan ihan inhimillisen elämän  
lainalaisuuksien piirissä. VT:n alkukieli on heprea ja 
UT:n kreikka. Sana on saatava kuulla omalla kielel-
lä.  Siksi varmaan oli helluntain ihme ihan alussa.  
Kukin kuuli Jumalan pelastussuunnitelman omalla 
kielellään. Meillä on ollut satoja vuosia omakielinen 
Raamattu -  Mikael Agricola, Raamatun käännöstyö, 
Wycliffe raamatunkääntäjät ja Suomen Pipliaseura. 
Jotta Sanan kylvö on mahdollista, tarvitaan omakie-
linen Raamattu.

Oma Raamattu?

Milloin sait itsellesi oman Raamatun?  Tiedäm-
me, että tässä meidän kirkossa monet rippikoulu-
laiset saavat lahjaksi Raamatun.  Itse sain tämän 
Raamatun vuonna 1965 Sanan Suvipäiviltä Savon-
linnassa.  Vanhempani ostivat sen, kun pyysin.  Olin 
silloin 11-vuotias.  Raamatun ohella voi myös moni 
muu hengellinen kirja olla käänteentekevä.  Tässä on 

minulla Poikien har-
tauskirja, jota luim-
me kodissamme. 
Varmaan sinulla on 
samanlaisia muis-
toja. 1800-luvulla 
ja 1900-luvulla tu-
livat moneen kotiin 
hartauskirjat, joissa 
Raamattua selitet-
tiin. Kirkkomme he-
rätysliikkeiden his-
toria tuntee monia 
mm. Paavo Ruotsa-
laisen, Kallis hunajan pisara -kirjan ja vielä Jeesus 
liitti kristillisen kasteen yhteyteen ”opettamalla hei-
tä…”.

Jumalan Sana

Kylväjä vertauksessa Jeesus selittää: ”SIEMEN ON 
JUMALAN SANA”. Tässä Jumalan sanan siemenes-
sä on eräs olennainen piirre meidän ihmisten kan-
nalta, minkä Jeesus tuo esille Vehnä ja valhevehnä 
–vertauksessa (Matt. 13: 24-30).  Jumalan sanan 
siemen ihmiselle, hänen sydämelleen, sielulleen, 
koko elämälleen on HYVÄ. Raamatun alussa sano-
taan, kun Jumala katsoi kaikkea luomaansa, se oli 
HYVÄ.  Mutta samalla Jeesus tuossa Vehnä ja valhe 
vehnä –vertauksessa puhuu vihamiehestä, joka ha-
luaa kylvää rikkaviljaa, eli väärää, pahuutta tuotta-
vaa siementä. 

Hyvä maa

Varmaan olet joskus ihmetellyt sitä, miksi minus-
ta tuli ihminen, jolle paikka seurakunnassa on tär-

Jumalan sanan kylvö
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keä. Miksikähän minulle kävi niin, että olen kristit-
ty.  Varmaan on monia vastauksia, mutta juuri siksi, 
että Jumalan sanan hyvä siemen on pudonnut hy-
vään maahan ja päässyt tuottamaan hedelmää.  En 
oikein itsekään muista, mistä silloin lapsena tuli halu 
lukea Raamattua.  Mutta luulen, että meillä monel-
la on sieltä lapsuudesta jo tuttua pyhäkoulu ja siellä 
opetellut Raamatun muistolauseet.

Hyvä siemen

Miksi sitten saamme Jeesuksen sanoihin luottaa, 
kun hän sanoo, että HYVÄ SIEMEN ON JUMALAN 
SANA?  Lyhyesti voi todeta, että tätä hyvän siemenen 
kylvöä on monella tapaa haluttu estää historian ku-
luessa.  Aikanaan kommunistinen Venäjä, nykyisin 
Kiina ja tällä hetkellä myös ns. uusliberalistinen Eu-
rooppa ja Amerikka.  Kristinuskon opetus halutaan 
pois yhteiskunnasta, kouluista ja jopa lainsäädän-
nöstä.  Pelkästään tämä vastustuksen luonne kertoo  
siitä, että Jumalan Sanassa ja sen hyvässä hedelmäs-
sä on jotain niin uutta luovaa, että sitä ei siedetä.

Paha siemen

Mikä tekee HYVÄSTÄ SIEMENESTÄ sellaisen, 
että sitä on vastustettava?  Perusvastaus löytyy ehkä 
Raamatun alkulehdiltä.  Kun kylväjä vertaus on Jee-
suksen perusopetus ihmisen suhtautumisesta Ju-
malan sanaan, niin syntiinlankeemus kertomus on 
perusopetus syntiinlangenneen ihmisen perusasen-
teesta.  Pahan siemenen kylväjä lupasi, että jos kuun-
telette minua, ette suinkaan kuole ja teistä tulee Ju-
malan kaltaisia (1. Moos. 3:5).  ”Millaista siementä 
sallin kylvettävän elämäni peltoon?” on se isokysy-
mys.  Apostoli Paavali tiivistää tämän kylvön lainalai-
suuden sanoihin: ”Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei 
salli itseänsä pilkattavan.  Mitä ihminen kylvää, sitä 

hän myös niittää.  Joka kylvää itsekkyyden peltoon, 
korjaa satona tuhon, mutta joka kylvää Hengen pel-
toon, korjaa satona ikuisen elämän.” (Gal. 6: 7-8)

Hengen miekka

Jumalan sana on Hengen miekka (esim. Ef. 6:17).  
Hepr. 4:12:ssa taas kuvataan Hengen miekaa, jolla 
on erotus kyky.  ”Jumalan sana on elävä ja väkevä.  
Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, 
se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nive-
let ja luiden ytimet, se paljastaa sisimmät aikeemme 
ja ajatuksemme.”   

Lamppu

”Sinun Sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, 
se on valo minun matkallani” (Ps. 119: 105).  

Jos ja kun saa elämän matkalla olla Jumalan Sanan 
lukija ja kuulija, tuo Sana on sellainen Pyhän Hengen 
valo minun elämässäni, että se voi antaa viisautta ja 
ymmärrystä kohdata näitä elämän haasteita oikealla 
asenteella. VT:ssa tätä Sanan tuottamaa hyvää sie-
menen hedelmää kuvataan valoksi elämässä.  Kun 
tullaan UT:n puolelle, silloin Jeesus itse tiivistää tä-
män sanoihin: ”Niin kauan kuin teillä on valo, usko-
kaa valoon, jotta teitä tulisi valon lapsia…. Minä olen 
valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, 
joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.”

 
Jeesus kuvaa kylväjä vertauksessa, että neljäsosa 

Jumalan sanan siemenistä putosi hyvään maahan ja 
siemenet kävivät kasvamaan.  Apostoli Paavali opas-
taa Efeson kristittyjä:  ”Ennen tekin olitte pimeydes-
sä, mutta nyt te loistatte Herran valoa.  Eläkää valon 
lapsina.  Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuu-
den hedelmää.” (Ef. 5: 8-9)

Mauri Tervonen
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Saavuin vuoden viileäm-
pään aikaan tänne Israeliin, 
Jordanin laaksoon. Nyt olen 
täällä  toistaiseksi vain 3 kuu-
kautta, jatkoa rukoillaan ja 
selvitellään. Ajankohta oli pa-
ras, sillä Suomessa oli maat 
valkoisena lumesta, täällä 
oli lähes juhannustunnelma, 
kaikki kukkii ja vihertävillä 
kukkuloilla näkyy lammas-
laumoja paimenineen.

 Koronarajoitukset ja muut 
vaatimukset olivat kyllä melko 
hankalia matkaa tehdessä. To-
sin kukaan ei täällä enää puhu 
koronasta, vaan näistä uusista 
mullistuksista liittyen Ukrainan sotaan ja myös täällä 
ilmeneviin levottomuuksiin. Eilen Jerusalemissa oli 
puolustusvoimat selvästi varuillaan, sillä aamulla oli 
sattunut terrori-isku vanhassa kaupungissa.

 Työt täällä Jordanin laaksossa maaseudun idyllis-
sä - Sarigim-työn ohessa - ovat avartaneet Jeesuk-
sen eri vertauskuvat uudella tavalla. Esimerkiksi nuo 
lammaslaumat paimenineen ovat vahva ja puhutte-
leva vertauskuva Jeesuksen huolenpidosta, synkem-
pänäkin aikana.

 Olin juuri lenkillä, ja tapasin samalla pellolla sekä 
hyvän että huonon paimenen. Menin juttelemaan en-
sin tuon niin sanotun huonon laumanvartijan kans-
sa. Hänellä oli katraassaan likainen ja vanha lammas, 
jonka yksi jalka oli täysin murskana ja katkennut mo-

Heikot ja vahvat lampaat

nesta kohtaa. Lammasraukka raahasi takajalkaansa, 
joka oli täysin haavoilla ja veltto. Paimen ei välittä-
nyt, vaikka eläinparalla oli vaikeuksia pysyä lauman 
mukana. Tuttuun tapaani menin kyselemään, miksei 
jalkaa voisi lastoittaa?

”Ei se kannata, kyllä se tuossa roikkuu mukana!”, 
tuhahti paimen sätkä suupielessään.

 Kerroin toki vastakkaisen mielipiteeni, vaikka tus-
kin sillä oli merkitystä. Jos paimen ei välitä niin hän 
ei välitä. Tuli mieleeni Raamatun kuvaukset huo-
nosta paimenesta. Muinainen hyvä paimen saattoi 
nostaa omille harteilleen loukkaantuneen lampaan. 
Joskus muuten vaan niskuroivan lampaan jalka saa-
tettiin tahallaan rikkoa, jotta ei karkaisi vaarallisil-
le pelloille. Silloinkin paimen kantoi vikuroivaa har-

ruiSraPorTTi Heidin rukouskirje
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teillaan kotiin turvaan parantumaan. Sen jälkeen se 
pysyi mielellään aina lähellä paimenta.  Meille ihmi-
sille käy joskus näin. Siinä hetkessä kun meitä mur-
retaan, emme näe siinä mitään Jumalan rakkautta. 
Se tulee vasta siinä vaiheessa, kun parannumme ja 
ymmärrämme oikean ja turvallisen laitumen merki-
tyksen - ja ennenkaikkea tunnistamme oikean pai-
menemme äänen.

 Maailmassa on muitakin ontuvia kuin tuo lam-
masparka. Me hengelliset lampaat olemme käyneet 
läpi myös loukkaavia ja rikkovia asioita. Joskus mei-
tä on rikottu, joskus olemme itse eksyneet ’rotkon 
reunalle’ ja kaatuneet. Tällä hetkellä maailmassa on 
henkisesti onnettomia ja mielenrauhaltaan rikottu-
ja ihmisiä. Uskon että Ukrainan tilanteen takia koh-

taamme vielä paljon apua tarvitsevia, eikä pelkästään 
taloudellista apua tarvitsevia. Mielikin voi olla rikki.

 Tämän kylän nimi on muuten hepreaksi Paimen! 
Kylän portilla on tuttu psalmin jae: ”Herra on mi-
nun paimeneni, ei minulta mitään puutu”. Vaikka 
tässä maassa ei vielä tunneta sen Paimenen ääntä , 
joka meitä kantaa ja ohjaa, tulee sillekin vielä oma 
aikansa. Jeesus on sen verran tunnollinen paimen, 
että tekee sen mitä lupaa, eli pitää huolen myös omai-
suuskansastaan.

Leppoisaa kevättä Paimen seurassa, maailman 
mullistuksista huolimatta,
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Pääsimme Hannun kanssa tauon jälkeen 
käymään taas jumalanpalveluksessa. Vä-
keä oli paljon ja yhdessäolo tuntui todel-
la mukavalta. Ajatukset pyörivät samanai-
kaisesti myös maailman tapahtumissa ja 
sydämessä tuntuu raskaalta. Taistelut jat-
kuvat näkyvästi Ukrainassa ja näkymättö-
mästi sydämissä kummallakin puolella ra-
jaa, myös hengellisessä mielessä. Inkerin 
kirkossa rukoillaan rauhan puolesta ja py-
ritään säilyttämään mahdollisuus saarna-
ta evankeliumia kaikille. Monikansallinen 
kirkko on valmis auttamaan kaikkia, kan-
sallisuuksista ja poliittisista vakaumuksis-
ta riippumatta  - evankeliumi kuuluu kai-
kille. Julistetaan, tarjotaan sielunhoitoa ja 
kerätään humanitääristä apua pakolaisille.

Minun oli tarkoitus käydä maaliskuun 
alussa Pietarissa. Ennen kuin ehdin os-
taa lentolippuja (ei-suomalaisena en pää-
se koronarajoitusten takia matkustamaan 
junalla) sain kutsun sairaalaan lisätutki-
muksiin ja jouduin jättämään matkasuun-
nitelmat. Sitten alkoivatkin sanktiot ja len-
not peruttiin. 

Jännästi näkyy Jumalan johdatus myös 
Inkerin kirkossa - tammikuun lopussa 
päätettiin kirkkohallituksessa julistaa vuosi 2022 ta-
loudellisen omavaraisuuden vuodeksi. Päätettiin pa-
nostaa entistä enemmän opetukseen uhraamisesta, 
omien mahdollisuuksien ja resurssien löytämiseen. 
Maaliskuun alussa kansainväliset pankkisiirrot me-
nivät yllättäen poikki eikä avustuksia saada Suomes-

ta toistaiseksi perille. Tukea tarvitaan silti edelleen 
sielläkin. Esirukouksia tarvitaan siis koko kirkon ja 
sen seurakuntien talouden puolesta!

Muistatte varmaan sen tilanteen, kun Jeesus käveli 
veden päällä ja Pietarikin halusi kokeilla samaa. Täs-

Keväinen tervehdys vuosaaresta!

Konfirmaatio meille rakkaassa Jaanin kirkossa (6.3.). 
Pieni seurakunta on saanut uuden jäsenen. (Kuva: 
Konstantin Plaksin)

liliann KESKiSEn ruKouSKirJE | Teksti ja kuvat: liliann Keskinen
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sä näkyvässä ja näkymättömässä sisäisessä myrskys-
sämme meidän on erityisen vahvasti pidettävä katse 
Jeesuksessa. 

– Synti on erottanut ihmiset sinusta ja toisistaan, 
mutta Kristuksessa meillä on toivo ja rauha, kirjoitti 
piispa Ivan Laptev rukouksessaan rauhan puolesta.

“Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sa-
noo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tu-
hon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toi-
von.” (Jer. 29:11)

Ensimmäisen kerran nämä sanat kolahtivat hen-
kilökohtaisesti ollessani Mordvassa keväällä 2001. 
Sen jälkeen taas monessa eri vaiheessa ja tilanteessa 
olen saanut näistä lohtua ja rohkaisua. Niin nytkin. 
Rohkaiskoot ne myös sinua. Jumalalla ON KAIKKI 
langat käsissään. Hän ei tee virheitä. 

Keväiset sipuliletut 

Yhdessä syöminen on tärkeä kaikissa kulttuureis-
sa. Letut on tärkeä osa slaavilaista keittiötä. Tässä 
ohje sipulilettujen tekemiseen. Kevätsipuli on Venä-
jällä (ja oletan että Ukrainassakin) suosittu vihannes.

 
4 dl piimää, 1,5 tl ruokasooda, 2 kananmunaa, 1 tl 

suolaa, 4-5 dl vehnäjauhoja, iso nippu kevätsipulia 
hienonnettuna

Sekoita ensin piimä kulhossa ruokasoodan kanssa, 
lisää loput ainekset ja viimeisenä sipulisilppu. Anna 
hetken levätä ja paista sitten pienet lettuset. Tarjoile 
kermaviilin kanssa tai syö sellaisenaan. PRIJATNA-
VA APETITA eli hyvää ruokahalua!

Rauhaa rukoillen
Liliann

Yhdessä syöminen on tärkeää kaikissa 
kulttuureissa. Ruoka- ja rukousmatkalla voisi 
syödä vaikkapa näitä keväisiä sipulilettuja.
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Keski-Suomen Kansanlähetyksen uusi nimik-
kokohde: HaT-Koben seurakunta, Japani

HAT-Koben seurakunta on uusin Kansanlähetyksen 
työn tuloksena perustetuista seurakunnista. 

Työ aloitettiin vuonna 2008 kerrostaloalueella, jossa 
asuu yli 40 000 asukasta mutta jossa ei ollut yhtään kris-
tillistä kirkkoa. HAT-Kobe on osa Koben suurkaupun-
kialuetta Honshun saaren eteläosassa.

Nimi HAT-Kobe tulee englanninkielisestä lyhenteestä 
Happy and Active Town Kobe. Se annettiin alueelle ni-
meksi vuoden 1995 maanjäristyksen jälkeen antamaan 
kuvaa siitä, että Kobe ei suurista tuhoistaan huolimat-
ta menettänyt elinvoimaisuuttaan. Alueella asuu paljon 
maanjäristyksessä kotinsa menettäneitä ihmisiä sekä 
myös niitä, jotka ovat myöhemmin muuttaneet sinne 

rakennettuihin kerrostaloasuntoihin. 

Koska kaikki HAT-Koben asukkaat ovat sinne jostain 
muualta muuttaneita, alueelta puuttuvat vanhat sosiaa-
liset sidokset, jotka ovat usein evankeliumin este tässä 
maassa. Toisaalta läheisempää sosiaalista yhteyttä asu-
ma-alueella myös kaivataan, ja siihen tarpeeseen kristil-
linen seurakunta antaa omat mahdollisuutensa.

HAT-Koben työ on tavoittavaa työtä, jossa pyritään 
kohtaamaan suurkaupungin ihmiset heidän iloineen ja 
suruineen. Alueella on kotinsa maanjäristyksessä me-
nettäneitä perheitä ja vanhuksia. Diakonaalinen toimin-
ta on tärkeässä osassa. Kristillinen sanoma toivosta ja 
rakkaudesta tavoittaa toivonsa menettäneitä. HAT-Ko-12



ben erikoisuutena on ollut myös ns. suomi-työ, 
joka on kerännyt Suomesta kiinnostuneita japa-
nilaisia suomalaisen kielen ja kokkauksen pariin 
ja sitä kautta myös Raamatun sanoman äärelle.

Pastori Norio Yoshidalla on erityisesti lapset 
sydämellään, vaimonsa kanssa he ovat pitäneet 
lasten kerhoja, jotka ovat keränneet kymmeniä 
lapsia lasten kerhoon – lähes kaikki heistä ei-
kristittyjä lapsia. Hän on myös pitänyt kirkolla 
iltapäiväkerhoa, jossa voi saada apua läksyjen lu-
kuun. Yoshidan pariskunta on tottunut tekemään 
yhteistyötä suomalaisten lähettien kanssa ja yh-
teinen näky lähimmäisen palvelemisesta Juma-
lan rakkaudella yhdistää meitä suomalaisia ja ja-
panilaisia kristittyjä.

Seurakunnalle on vuokrattu kokoontumista varten 
huoneisto kerrostalon alakerrasta. Vuokratilat on kun-
nostettu, ja jumalanpalvelustoiminnan lisäksi on voitu 
käynnistää lapsityö, raamattu- ja rukouspiiri, englannin 
ja suomen kielen ryhmiä sekä ruokapiiri. Jumalanpal-
veluksissa on käynyt keskimäärin 15 henkilöä ja lasten 
kokouksissa vaihteleva määrä lapsia.

Lähes jokaisessa jumalanpalveluksessa on ollut muka-
na myös ei-kristittyjä. Juhla-aikoina ja varsinkin joulun-
aikana on seurakunnassa paljon kävijöitä (kuva). Myös 
musiikkitapahtumat ovat suosittuja ja niitä on järjestet-
ty paljon. Kansanlähetyksen läheteistä seurakunnan toi-
minnassa on ollut mukana vuoden 2021 loppuun saak-
ka lähetystyöntekijä Asta Vuorinen, joka on parhaillaan 
kotimaanjaksolla Suomessa.  Hänen kotimaanjaksonsa 
aikana vuodesta 2022 alkaen pastori Yoshidan kanssa 
työtä on tekemässä uusi Japanin lähetystyöntekijämme 
Johanna Yamaguchi, joka on juuri päättänyt kieliopin-
tonsa. Kansanlähetys avustaa seurakuntaa taloudellises-
ti vuokran maksamisessa, sekä pastorin palkkauksessa. 

Pastori Norio Yoshida vastaa HAT-Koben seurakunnan 
lisäksi myös Kita-Suzurandain seurakunnasta. Yksi pap-
pi, kaksi seurakuntaa kuvio on ratkaistu niin, että HAT-
Koben jumalanpalvelukset pidetään sunnuntai-iltapäi-
visin. Seurakunnassa palvelee myös evankelista Eriko 
Kitasako, jonka myös saa palkkatukea lähetykseltä. 
Myös seurakuntalaiset ovat innokkaita kantamaan vas-
tuuta.

Lisätietoja HAT-Koben seurakunnasta ja Japanin työ-
alueesta antaa aluekoordinaattori Lauri Palmu, os. lauri.
palmu@sekl.fi tai puh. 044 321 7952. Lisätietoja nimik-
kosopimusasioista antaa lähettäjäyhteyksien koordi-
naattori Hanna-Mari Vuorinen, os.  hanna-mari.vuori-
nen@sekl.fi tai puh. 044 4477 813.

Maria Karjalaisen työsuhteen päättyessä vuodenvaih-
teessa, Keski-Suomen Kansanlähetys ei enää jatka Maria 
Karjalaisen ja Soddon sairaalan työn tukemista. Lähde 
nyt tukemaan HAT-Koben seurakunnan työtä ja ilmoit-
taudu kannatusrenkaaseen: puh. 050 543 7591 tai ksuo-
mi@sekl.fi. Voit tukea työtä lahjoittamalla alla olevan 
tilin ja viitenumeron kautta.   FI45 1838 3000 0169 98 
ja viite: 73037. 13



Kysymys on monimediakam-
panjasta, johon liittyvät televi-
sio, radio, printtimedia, internet, 
sosiaalinen media (some) sekä 
ulkomainonta. Eri mediavälineet 
kertovat evankeliumin sanomaa 
henkilökohtaisesti.
Se löytyi -missio antaa näkyvyy-
tensä kautta kristityille erinomai-
set puitteet kertoa omasta löy-
döstään sukulaisille, ystäville ja 
työtovereilleen.
Missiolle on nähty tärkeäksi mää-
ritellä diakoninen ulottuvuus, jos-
sa evankeliumi tulee esille käytän-
nön tekoina. Missiohanke haastaa seurakuntia ja 
kristittyjä kohtaamaan eri-ikäisiä yksinäisyydestä 
kärsiviä lähimmäisiä. 
• Puheenaiheeksi nostetaan Jumala ja se, mitä yh-
teys Häneen merkitsee • Koko Suomi tavoitetaan 
evankeliumilla • Seurakunnat tulevat vahvasti 
esille • Järjestetään satoja missiotapahtumia

Mediamission missiotapahtuma Keski-Suo-
messa 12.11.2022 tapahtumakeskus Helmessä
Mukana mm. evankelista Ilkka Puhakka

Yhteiset Missio 2022 rukoustilaisuudet Jyväs-
kylän seurakuntien kanssa: Baptistiseurakunta, 
Vaajakoski 7.4. klo 18.30, Satamaseurakunta 12.5. 
klo 18 ja Keski-Suomen Kansanlähetys, Lähetys-
koti 6.6. klo 18. Lisäksi joka maanantai Lähetysko-
dilla klo 18–19.30 rukoillaan Missio 2022 rukous-
aiheiden puolesta. 

Tule mukaan ja löydä paikkasi Jumalan valtakun-
nan työstä! Lisätietoja missio 2022 tapahtumista: 
https://missio2022.fi/

KESKI-SUOMEN KANSANLÄHETYS MUKANA MEDIAMISSIOSSA 2022

”Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee 
heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.” Joh. 17:21.
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Radio Dei

Raamattuavain, 9 minuuttia Raamatun äärellä, ar-
kisin kello 7:05 ja 17:15

Raamattuavain Extra, aamu Raamatun äärellä 
lauantaisin kello 8:35 - 9:55

Lähetysavain, 15 minuuttia lähetyksen parissa kak-
si kertaa kuussa lauantaisin kello 14:35 (kuun toi-
nen ja neljäs lauantai)

Junioriavain, juniori-ikäisten Raamatunjakeen 
opetus sunnuntaisin kello 8:30 (sama opetus päät-
tää lauantain Raamattuavain Extran)

Raamattubuffet, kolme varttia Pyhäpäivän teks-
tin parissa, opetuksen ja keskustelun kuljettama-

na sunnuntaisin kello 12:05 (ei kesä- heinä- ja elo-
kuussa)

TV 7

Cafe Raamattu, Leif Nummelan toimittama keskus-
teluohjelma lauantaisin kello 19:30

avaimia.net

Lähetyskeskusken Jumalanpalveluksen videolähe-
tys kello 13 (ei kesä- heinä- ja elokuussa)

avaimia.net kanavalla kuultavissa arkisin Raa-
mattuavain opetukset koko päivän, lauantaisin 
osia Raamattuavain Extrasta ja Lähetysavain oh-
jelma. Sunnuntaisin Raamattubuffet koko päivän 
(ei Jumalanpalveluksen aikana)

Kansanlähetys mediassa
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ylEiSET TilaiSuuDET

Rukouspiiri Lähetyskodissa, maanantaisin klo 
18–19.30.  Rukousta Suomen, Israelin ja muiden 
ajankohtaisten asioiden puolesta. 

Hebrea-suomi raamattupiiri perjantaisin Lä-
hetyskodilla klo 14

Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta 
WhatsApp-ryhmässä tiistaisin klo 11, lisätietoja 
Marianne Mäkeläinen 044 5545768. 

Keskustelupiiri torstaisin klo 14 Lähetyskodis-
sa. kts. aika nettisivuiltamme: keski-suomi.sekl.fi. 
Teetupa perjantaisin klo 18–21 Lähetyskodissa. 
Avoimet ovet päivä: tarkista aika nettisivuiltam-
me: keski-suomi.sekl.fi. 

Breikki-illat Lähetyskodilla joka tiistai klo 18. 
Opiskelijoille ja nuorille. Raamatun opetusta, yh-
dessäoloa ja jakamista. Instagram @jklbreikki.

Isä-lapsi-sähly Tikan koulun liikuntasalissa. 
Kts. alkamisaika nettisivuiltamme: keski-suomi.
sekl.fi. 

Lyhtyillat 4.–7. luokkalaisille klo 18-20. Kokoon-
tumispaikka Kinkomaan koulun alakerran srk-ti-
lat, Muurame. 14-18- vuotiaille klo 18-21. Kou-
lun yläkerta, olohuonetila, Muurame. Lyhtyiltaan 
kuuluu: Raamattuhetki, laulua, leikkejä, pelejä, 
mukavaa yhdessäoloa ja lopuksi iltapala. Tilai-
suudet 18.3., 1.4., 19.4., ja 13.5..

MiESTEn TilaiSuuDET

Vaajakosken miestenpiiri parillisina viikkoina 
torstaisin klo 18:30. Varmista paikka nettisivuil-
tamme: keski-suomi.sekl.fi. 

MuiTa TilaiSuuKSia

Sanan Keidas Lähetyskodilla: 24.4. klo 16, Evan-
keliumi-ilta: Janne Hölttä, Harri Alatupa, 22.5. klo 
16, Evankeliumi-ilta: Janne Hölttä.

Missio 2022 yhteiset rukoustilaisuudet Jyväs-
kylässä: Baptistiseurakunta, Vaajakoski 7.4. klo 
18.30, Satamaseurakunta 12.5. klo 18 ja 6.6. klo 
18 Keski-Suomen Kansanlähetys, Lähetyskoti. 

Jämsän lähetyspiiri, kts. nettisivuiltamme: 
keski-suomi.sekl.fi. 
Donkkis Big Night: Kts. syksyn alkamisajat netti-
sivuiltamme: keski-suomi.sekl.fi. 

Lähetyskodin toimisto Jyväskylässä: auki joka tiis-
tai klo 10–14   
HUOM! Ajankohtaiset tiedot saat seu-
raamalla lehti-ilmoittelua ja nettisivuja:  
keski-suomi.sekl.fi.

PiEnPiiriToiMinTa Ja MuuT TilaiSuuDET

naiSTEn TilaiSuuDET

Naisten raamattupiiri Lähetyskodissa, Kaup-
pakatu 13, parittomina viikkoina tiistaisin klo 13.

Naistenpiiri Lähetyskodissa, Kauppakatu 13, pa-
rillisina viikkoina keskiviikkoisin klo 18. Kts. syk-
syn alkamisaika nettisivuiltamme: keski-suomi.
sekl.fi. 

17



Kiitos lahjastasi
KOHDE VIITE
Piirin yleiskannatus ........................ 97084
Piirijohtaja Harri Alatupa ...............97013
Maahanmuuttajatyö,
Marianne Mäkeläinen ...................  97042
Juniorityö ........................................97055
Nuorisotyö ...................................... 97068
Toimistotyö ...................................... 97071
Ankkuri-lehti ................................... 97107
Heidi Tohmola ................................ 24507
Liliann Keskinen..............................21306
HAT-Koben seurakunta .................. 73037

Lahjoittaessasi Keski-Suomen Evankelislu-
terilaisen Kansanlähetyksen työlle, käytä va-
rainkeruun pankkitiliä sekä oikealla olevia vii-
tenumeroita.  Näin lahjasi kohdentuu oikein 
lähetystyöntekijöiden sekä kotimaan työnteki-
jöiden työn tukemiseen eri työmuodoissa. 

Nordean pankkitili 
varainkeruuta varten:
IBAN: FI45 1838 3000 0169 98
BIC: NDEAFIHH

RAHANKERÄYSLUPA
Keräysluvan numero:  RA/2017/805, toimeenpanoai-
ka: 25.8.2017-24.8.2022, toimeenpanoalue: Sisä-Suo-
men poliisilaitoksen toimialue, luvan myöntäjä Sisä-
Suomen poliisilaitos, varojen käyttötarkoitus: piirin 
lapsityö, juniorityö, nuorisotyö, perhetyö ja opiskeli-
jatyö, sekä opetustyö, evankelioimistyö ja lähetystyö.

Voit myös antaa lahjasi Keski-Suomen Kansan-
lähetyksen työlle soittamalla numeroihin:
0600 14310   (10,01 € / puhelu + pvm)
0600 14320   (20,45 € / puhelu + pvm)
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lähetystyöntekijät

Harri Alatupa 
Piirijohtaja
Puh. 044 557 9447
harri.alatupa@sekl.fi

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

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

Työntekijätlähetyskoti
Kauppakatu 13 
40100 Jyväskylä

Aukioloajat: tiistaisin klo 10–14.
Lähetyskodin puhelinnumero on muuttunut. 
Lankanumero ei ole käytössä! 
Uusi puhelinnumero: 050 543 7591
ksuomi@sekl.fi

Heidi Lähi-Idässä
Venäjä
Liliann Keskinen
Japani
HAT-Koben 
seurakunta

Lähetyskodilta Puh. 050 543 7591  tai Hen-
ki ja Elämä- ja Uusi Tie-lehdistä tai 
keski-suomi.sekl.fi

Lisätietoja toiminnasta

Janne Hölttä, puheenjohtaja
Tommi Parikka, varapuheenjohtaja
Ari Tuikkanen, sihteeri
Jorma Eirola
Eero Heimari
Tuomo Mäenpää
Pekka Pirkkalainen
Mauri Tervonen
Raine Äyräväinen

Piirihallitus 2022
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Huhtikuu
3.4. klo 16 ”Kärsimyksen sunnuntai”, Samuli Virtanen
17.4. klo 16 ”Toivo hyvästä tulevaisuudesta Kristuksessa”, 
Ilkka Rytilahti
Toukokuu
1.5. klo 16 ”Hyvä Paimen”, Ari Tuikkanen
15.5. klo 16 ”Taivaan kansalaisena maailmassa”, Mika Tuovinen
29.5. klo 16 ”Muutos vai mukautuminen”, Ilkka Rytilahti

24.4. klo 16, Evankeliumi-ilta
22.5. klo 16, Evankeliumi-ilta

LEIPÄSUNNUNTAI 
Säynätsalon seurakuntakodilla
Saarnatie 2 klo 16
Raamattua, ehtoollinen, rukousta, musiikkia. 
Lapsille omat ohjelmat ja kahvitarjoilu.

SANAN KEIDAS
Kauppakatu 13, Jyväskylä, 
rukousta ja yhteyttä. 
Kahvitarjoilu


