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Kansanlähetys
Satakunta

Voimistakaa uupuneet kädet, 

vahvistakaa horjuvat polvet, 

sanokaa niille, jotka sydämessään 

hätäilevät. “Olkaa lujat, älkää 

pelätkö.” Jes. 35:3-4.



Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus 
lupasi tulla takaisin. Ei enää lapseksi 
seimeen, vaan kuninkaana täydessä 

kirkkaudessaan. Tämä on se lupaus, johon 
kristityt turvaavat. Jeesus on tulossa takaisin 
saattamaan asiat kohdalleen. Silloin ei enää 
ole mitään pahaa. Silloin meidän ei tarvitse 
vuodattaa kyyneliä.

Jo kahden tuhannen vuoden ajan kristityt 
ovat odottaneet Jeesuksen toista tulemista. 
Tämän odotuksen kautta elämämme kietou-
tuu osaksi paljon suurempaa jatkumoa, kuin 
usein ymmärrämme. Kristinuskon kahden 
suurimman juhlan, joulun ja pääsiäisen, vu-
osittainen juhlinta auttaa meitä pitämään 
katseemme uskomme keskuksessa – ris-
tillä henkensä antaneessa ja ylösnousseessa 
vapahtajassa, Kristuksessa.

Odottaminen ei ole helppoa. Moni luovut-
taa matkalla. Jo Pietarin elinaikana oli heitä, 
jotka väittivät ”Onko hän muka tullut, niin 
kuin lupasi? Isämme ovat nukkuneet pois, ja 
kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maa-
ilman luomisesta asti.” Tällaista pilkan tekoa 
vastaan Pietari kirjoittaa: ”Ei Herra vitkastele 
täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joiden-
kin mielestä on myöhässä. Päinvastoin: hän 
on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua 
kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että kai-
kki kääntyisivät.” (2. Piet. 3:9)

Jeesus on tulossa takaisin. Hän rakastaa meitä 
ihmisiä ja on tulossa saattamaan meidät 
taivaan kotiin. Älä siis luovuta. Älä lakkaa 
turvautumasta Jeesuksen sovintovereen. Älä 
lakkaa kertomasta iloista uutista Jeesuksen 
sovitustyöstä ja ylösnousemuksesta, missä 
ikinä kuljetkin – sillä ”Tämä sana on varma ja 
vastaanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on 
tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista 
minä olen suurin.” (1. Tim.1:15)

Kansanlähetyksen uutena lähetysjohta-
jana sydämelläni on evankeliumin asian 
edistäminen sekä kotimaassa että maailman 
ääriin saakka. Mielestäni näitä tehtäviä ei 
tule erottaa toisistaan. Jos emme täytä todis-
tajan tehtävää kotimaassa, ei todistuksemme 
ulkomailla ole uskottava. Jos emme näe 
omaa lähiympäristöämme pidemmälle, kad-
otamme Jeesuksen valtuutuksesta sen osan, 
jossa hän käski meitä menemään maailman 
ääriin saakka. Tehtävä on suuri. Siksi iloitsen 
siitä, että Kansanlähetyksessä saan liittyä jo 
yli 50 vuoden jatkumoon, jossa viemme

Teksti: Suomen Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummmela  Kuva: Philippe Guissaz
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Lähetysystävä

evankeliumia eteenpäin sekä kotimaassa että 
ulkomailla. Tahdon jatkaa sitä uskollista 
palvelustyötä, jota kolme edeltäjääni ovat 
tehneet liikettämme luotsatessaan.

Jeesuksessa minua puhuttelee erityisesti 
se, miten hän alentui elämään inhimillis-
en elämän kaikkine kipuineen, antoi ristillä 
elämänsä sinun ja minun tähden syntiemme 
sovitukseksi ja nousi kuolleista kolmantena 
päivänä. Tämän kaiken hän teki meidän jokai-
sen vuoksi. Hän teki sen siksi, että me kaikki 
tarvitsemme Jeesusta syntiemme sovittajana.

Jeesus myös vakuuttaa sinulle, että silloinkin, 
kun olet väsynyt ja ahdistus valtaa mielen, 
niin silloinkin saat kääntyä Jumalan puoleen. 
Tarkoitan tällä sitä, mistä eräs työtoverini ker-
toi eläkekahveillaan. Nimittäin sitä, että kun 
meillä kaikilla on joskus hetkiä, jolloin jo aa-
mun työmatkalla joudumme kääntymään 
Jumalan puoleen, että jaksaisimme kulkea 
edes edessä olevan päivän matkan – niin juuri 
silloin, aivan tuolla synkimmällä hetkellä, 
saamme uskoa, että Jumala rakastaa meitä ja 
pitää meistä huolen.

Syyskokouksessa 23.11.20 hyväksytti-
in vuoden 2021 toimintasuunnitelma. 
Vuodelle 2021 hyväksyttiin 168 €:n yli-
jäämäbudjetti. Yhdistyksen jäsenmaksut 
säilyvät ennallaan, 25 €/hlö, 15 €/opiskelijat 
ja työttömät. Tammikuussa 2021 aloitta-
van piirihallituksen jäseniksi valittiin: Juk-
ka Hietamäki, Sakari Leppänen, Pasi Met-
tänen, Marjaana Perttula, Jorma Rienoja, 
Esko Salmi, Satu Salo, Raimo Tuppurainen 
ja Elina Äijälä.

Poliisihallitus on myöntänyt Satakun-
nan Kansanlähetykselle 1.1.2021 alkaen 
toistaiseksi voimassa olevan rahan-
keräysluvan, lupano: RA/2020/849. Käyt-
tötarkoitus: Kerättyjä varoja käytetään 
lähetystyöhön Suomen Evankelisluteri-
laisen Kansanlähetyksen kautta ja Kansan-
lähetysliikkeen lähetystyön ylläpitämisestä 
Satakunnan Kansanlähetykselle aiheutuvi-
in kustannuksiin. Lisäksi kerättyjä varoja 
käytetään Satakunnan Kansanlähetyspiirin 
opetus-, evankelioimis- ja perhetyön tukemi-
seen kotimaassa.

Taloutta
Marraskuun lopussa tilikauden alijäämä on 
-10 830 €, mikä on 4440 € alle budjetoidun. 
Kun tarkastellaan sekä tulojen ja menojen 
lisäyksiä että vähennyksiä lokakuun lopussa, 
korona-ajan laskennallinen negatiivinen vai-
kutus talouteemme on n. - 9200 €.

Kiitos, kun tuet työtä uskollisesti rukouk-
sin ja lahjoituksin. Tarvitsemme ja pyy-
dämme tukeasi edelleen. ”Niin loistakoon 
teidän valonne ihmisten edessä, että he 
näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät 
teidän Isäänne, joka on taivaissa.” (Matt. 

Hallintoa
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Joulun alla on hyvä tutkia Vanhan testamentin 
messiasennustuksia. Jesajan kirjassa on 
selvä viittaus joulun lapseen: “Sillä lapsi on 
syntynyt meille, poika on annettu meille. 
Hän kantaa valtaa harteillaan” (Jes.9:5). Eikö 
tämä kuulostakin tutulta jouluevankeliumin 
viestiltä? “Tänään on teille Daavidin 
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on 
Kristus, Herra”, oli enkeleiden ilosanoma 
paimenille (Luuk. 2:11).

Iloinen uutinen on täyteen ladattu hyvää 
sanomaa. Enkelit käyttivät lapsesta nimiä, 
joiden sisältö on syvä ja rikas. Pelkästään 
ilmaus “Herra”, kertoo kaiken olennaisen 
syntyneestä lapsesta. Herra eli Jumala tuli 
itse ihmiseksi, koska ihmiskunnan synti-
ongelmaan tarvittiin kaikkivaltiaan ja 
rakastavan Jumalan puuttumista.

Jesajan profetiassa on lisää Jeesuksen nimiä. 
“Hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, 
Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan 
Ruhtinas.” (Jes.9:5) 

Tutkitaan näitä nimiä ja Jeesuksen olemuksen 
merkitystä meidän elämäämme. Jeesus 
on Ihmeellinen. Ihmisen on suorastaan 
mahdotonta kuvitella näin ihmeellistä ja 
hyvää vastausta ongelmiinsa. Jeesus on 
joululahja, jota emme osaa lahjalistallemme 
kirjoittaa, koska emme edes ymmärrä näin 
hienoa lahjaa olevan olemassakaan. Ja kun 
tämä ihmeellinen lahja meille ilmaiseksi 
ojennetaan, meillä tuppaa menemään pasmat 
sekaisin. Jos joku soittaisi ovikelloasi ja   
kertoisi, että “tässä on sinulle 100 miljoonaa 
euroa”, et suin päin tarttuisi rahaan, vaan 
jäisit selittelemään ja kyselemään. Samalla 
tavalla tapahtuu, kun ihmeellinen Jumalan 
lahja meille armosta Raamatun sanan kautta 
tarjotaan. Onneksi Jumala on ihmeellisen 
ymmärtäväinen ja auttaa meitä lahjan 
vastaanottamisessa.

Jeesus on Neuvontuoja. “Otetaan neuvoa 
antavat”, on suomalainen sanonta. 
Esimerkiksi neuvoa antava kansanäänestys voi 
joskus mahdollistaa päättäjille tuumaustauon 
ja suoda lisänäkökulmia jonkun kysymyksen 
ratkaisemiseksi. Kuitenkin ymmärrämme, 
että isoimmat kysymykset eivät ratkea 
harkitsemalla eikä edes demokraattisin 
päätöksin. Suuriin vaikeuksiin ei löydy 
ratkaisua sisältäpäin, vaan tarvitaan 
ulkopuolista apua. Vapahtaja tuo meille 
ongelmissamme umpikujiin joutuneille 
ihmeellisen neuvon ja avun. Jeesuksen sanat 
tuovat elämään sellaiset neuvot, että niihin 
neuvoihin tarttumalla pelastat henkesi.

Sanoma suuresta ilosta

Teksti: Aluekoordinaattori Anssi Savonen, SEKL, Kuva: Philippe Guissaz

Anssi Savonen
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“Väkevä Jumala” muistuttaa, että Jeesus 
todellakin on Herra, niin kuin enkelit kedol-
la kertoivat. Jeesus on pyhä ja kaikkivaltias, 
kaikkein korkein mahti maailmankaikke-
udessa. Kuitenkin tämä Väkevä Jumala suos-
tui tulemaan ihmiseksi, haavoittuvaksi pik-
kuvauvaksi. Suoritettuaan tehtävänsä maan 
päällä, ristiinnaulittu ja ylösnoussut Jeesus 
vahvisti olevansa Väkevä Jumala: “Minulle 
on annettu kaikki valta taivaassa ja maan 
päällä” (Matt.28:18). Jeesuksella on niin 
paljon väkevyyttä, että hän voi käskeä meitä 
heikkoja tekemään hänen lähetystyötään 
ja läsnäolollaan tämä Voimallinen kykenee 
antamaan työllemme menestyksen.“Iankai-
kkinen Isä” kuvaa sitä, että Jeesus on samaa 
olemusta kuin Taivaan Isä.

Kuten Isäkin on aina ollut, on Poikakin 
aina ollut ja tulee aina olemaan. Iankaikki-
nen ei muutu eikä lakkaa olemasta. Iankai-
kkista ei edes kuolema 
pystynyt pysäyttämään. 
Jos olemme uskon kautta 
saaneet lahjaksi Elämän 
tältä Iankaikkiselta Isältä, 
on meidänkin elämämme 
jo nyt iankaikkista elämää 
hänen ikuisessa perhey-
hteydessään.

Tässä maailmassa on 
monenlaisia kuninkaita 
ja hallitsijoita, mutta on 
vain yksi Rauhan Ruhti-
nas. “Kristus on meidän 

rauhamme”, kirjoittaa Paavali efesolaisille 
(Ef.2: 14). Jeesus syntyi maailmaan tehdäk-
seen rauhan ihmisen ja Jumalan välille sekä 
kansojen ja yksittäisten ihmisten välille. 

Tässä ajassamme rauhan valtakunta ei ole 
vielä kokonaan murtautunut esiin. On vielä 
paljon rauhattomia, joiden pelastumisen 
tähden Jeesus on lisännyt tätä armon aikaa. 
Rauha Jumalan kanssa voi vielä tulla vas-
taanotetuksi. Kaikille, jotka uskossa ottavat 
Jeesuksen vastaan, hän antaa oikeuden tul-
la rauhan Jumalan lapsiksi. “Oman rauhani 
minä annan teille” (Joh. 14:27), lupaa Rau-
han Ruhtinas. 

Jumalan siunaamaa joulua Sinulle!

Maria, Jeesus ja Joosef Siikaisten 
kirkossa
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Joululahja kummilapselle Etiopiaan

”Arkiraamis”- raamattupiiri on jo kaksi-
toista vuotta tukenut etiopialaisen lapsen 
koulunkäyntiä. Piiri kokoontuu säännöl-
lisesti Väinölän kirkolla, Porissa. Marjuk-
ka Hankilammi ja Saara Ilmoni ovat pii-
rin kokoonkutsujia.

Sain vierailla heidän piirissään ja ilahduin 
ryhmän uskollisuudesta ja rakkaudesta 

kummipoikansa auttamisessa. Kummilapsi 
on vaihtunutkin jo kaksi kertaa, sillä kah-
dentoista vuoden aikana on ehtinyt tapahtua 
muutoksia kummilasten elämässä. 

Marjukka on tallettanut kaikki lapsilta tul-
leet kirjeet sekä muut tiedotteet kansioon 
ryhmän jäsenten saataville. 

Nyt Arkiraamis-ryhmä tukee 12-vuotiasta 
muslimiperheen poikaa. Hän on 5. luokka-
lainen Amar, jonka lempiharrastus on jalka-
pallon pelaaminen. Amarilla on sisko ja veli. 
Hänet on otettu projektiimme sosiaaliviran-
omaisten ehdotuksesta. Ilman kummien tu-
kea Amar ei pääsisi kouluun. 

Arkiraamis-ryhmän jäsenet iloitsevat siitä, 
että voivat auttaa kummilastaan taloudelli-
sesti, mutta he myös muistavat rukouksin 
Amaria ja hänen perhettään. Parhaillaan pii-
riläiset odottavat Etiopiasta Amarin kirjettä 
vastauksena Marjukan kirjeeseen. Toivotta-
vasti Amar kertoo kirjeessään, että hän on 
terve ja koulu on taas alkanut koronatauon 
jälkeen.

   

Teksti: Aino Pihlava   Kuva: Sakari Leppänen

Kuvassa: vas. Liisa, Elina, Ritva (jonka maalaama taulu taustalla), 
Irmeli, Sirpa, Pia, Satu, Saara, Marjukka ja Aino Pihlava.
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JOULUSUKKAPROJEKTIN  
JOULUPAKETTIEN 
KULJETUKSET OVAT 
ALKANEET

Nyt on joulupaketteja kuljettavia rek-
ka-autoja liikenteessä monessa eri suun-
nassa. Viime viikolla Saksasta lähetettiin 
kuorma joulupaketteja Valko-Venäjälle.

Tuurissa lastattiin 30.11.2020 joulusuk-
kakuorma Saksaan lähtevään rekka-au-
toon. Kuormaan tuli 1974 paria käsin-
tehtyjä villasukkia ja kaikki muut ihanat 
käsinneulotut lahjat, kuten pipot, tumput, 
nutut jne. Tämän kuorman pitäisi saapua 

Saksaan alkuviikosta. Myös Saksassa 
on tehty ahkerasti töitä jouluprojektin 
eteen. 2.12. siellä lastattiin rekka-autoon 
Moldovaan lähteviä joulupaketteja. Run-
saan viikon kuluttua pitäisi vielä lähettää 
joulukuorma Ukrainaan.

Rukoillaan näiden kuljetuksien puoles-
ta, että ne kaikki saataisiin turvallisesti 
perille. Kiitos teille kaikille, jotka olette 
olleet tekemässä tätä jouluprojektia 
mahdolliseksi. Me haluamme toivottaa 
teille jokaiselle Jeesuksen runsaasti siu-
naamaa joulua. 

Terveisin Pirkko Tuppurainen, Hanna 
Saarenpää, Esko ja Sandi Mäki-Soini

Amar asuu Agaron kaupungissa, Etiopian 
Lounaisosassa. Hän käy valtion koulua ja 
osallistuu säännöllisesti Agaron seurakunnan 
yhteydessä kummilasten kerhotoimintaan ja 
kristilliseen opetukseen. Amar hakee kerran 
kuukaudessa huoltajansa kanssa avustukset: 
koulutarvikkeet, ruokarahan ja saippuaa.

Kansanlähetyksen kummilapsityö Etiopiassa 
on tuloksellista. Työtä valvotaan Mekane Ye-
sus -kirkon ja osavaltion viranomaisten toi-
mesta. Heillä molemmilla on suuri luotta-
mus Kansanlähetyksen toimintaan Jimman 
hiippakunnassa. Kummit maksavat 30 euroa 
kuukaudessa tukimaksua. Sen avulla vaikeis-
sa olosuhteissa elävät lapset saavat mahdolli-
suuden paremmasta tulevaisuudesta. Tervey-
destäkin huolehditaan. Avustukset menevät 
luotettavasti perille ja oikeaan tarpeeseen. 

Kummimme ikääntyvät ja tarvitsemme tällä-
kin hetkellä lisää kummeja. Voisitko ilmoit-
tautua kummiksi tai osallistua joululahjaan. 

Kerran vuo-
dessa kaikille 
kummilapsil-
le annetaan 
jokin tarpeel-
linen lahja: 
huopa, patja 
tai esimerkik-
si reppu. 

Annan mie-
lelläni lisä-
tietoja. Aino 
Pihlava, Aga-
ron kummityöryhmän 
sihteeri,   044  3216457.

Nyt joulun aikaan voit osallistua tuo-
hon lahjaan itsellesi sopivalla summalla                            
Suomen Kansanlähetyksen tilille FI83 
2070 1800 0283 25, VIITE 70894.

Arkiraamiksen
kummipoika Amar.

Pi
xa

pa
y
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TAPAHTUMAT

toimisto avoinna ma - to klo 10–15 ja 
sopimuksen mukaan, pe suljettu.
Toimisto suljettu 21.12.-31.12.20.
Avoinna 4.1.21 alkaen.
MUUTOKSET JA PERUUTUKSET 
TAPAHTUMISSA OVAT MAHDOLLI-
SIA. SEURAAMME JA NOUDATAMME 
KORONARAJOITUKSIA- JA OHJEITA.
Seuraa tietoja tapahtumista ja toiminnasta 
kotisivujen kautta: satakunta.sekl.fi

EPIN PIIRI klo 16.30, maanantaisin, 
parillisin viikoin, seur. 11.1.
SANAN KALLIOLLA – raamattupiiri 
tiistaisin klo 18, seur. 5.1.
NAISTEN RAAMATTUPIIRI torstaisin 
klo 18, seur. 7.1.
KOHTAAMISILLAT keskiviikkoisin klo 
18, alustus, keskustelua ja rukousta illan 
aiheesta, 13.1., 20.1. ja 27.1.

AIKA ON – TULEVAISUUDEN JA TOIVON 
SANOMA
Keijo Rainerman Raamattukoulu Ilm-
estyskirjasta 3.2. alkaen keskiviikkoisin 
klo 18, srk-keskus, 2. krs. Kts. erillinen 
ohjelma.

RAAMATTUOPETUKSET JA MUUT           
TILAISUUDET srk-keskus, 2 krs., Itäpuisto 14

Su 31.1. klo 14 ”Jooga vai Jeesus?” vieraa-
na kokemusasiantuntija Sonja Kuula 

Su 14.2. klo 14 Apologiaa ymmärrettävästi

Su 28.2. klo 14 ”Rakkauden voima, osa 1” 
raamattuopetus Ilkka Rytilahti srk-keskus, 5. 
krs. musiikkisali, Eteläpuisto 10 A

Su 7.3. klo 15–15.45 Kohtaamispaikka 
special Itä-Euroopan työstä, Esko ja Sandi 
Mäki-Soini

KOHTAAMISPAIKKAMESSUT 
sunnuntaisin klo 16 yhdessä Keski-Porin 
srk:n kanssa, srk-keskus 5. krs, musiikkisa-
li, lapsille pyhäkoulu
10.01. saarna ja lit. Sakari Leppänen, 
mus. Hännikkälät
23.01. saarna Daniel Nummela, lit. Sakari 
Kalliomaa, mus. Ahvenjärvet
07.02. saarna ja lit. Sakari Kalliomaa
21.02. saarna Keijo Rainerma, lit. Pertti 
Kymäläinen
07.03. saarna Esko Mäki-Soini, Sakari 
Leppänen
21.03. saarna Reijo Ahteela, lit. Sakari 
Leppänen

MUUTA TOIMINTAA PORISSA
To 31.12. klo 19 Uuden vuoden aattoilta 
Keski-Porin kirkossa, vieraina Esko ja 
Sandi Mäki-Soini, musiikissa Gospel 
Pasuuna Sastamalasta, ehtoollinen.

ME MIEHET
kuukauden viimeinen perjantai, 
aloitetaan kahvilla klo 17.30
seuraa lehti-ilmoituksia ja kotisivuja: 
satakunta.sekl.fi

TEETUPA BEETEL klo 18–22 joka lauantai, 
Mikonkatu 8.
Koronatilanteesta johtuen Teetupa 
kokoontuu  seuraavan kerran ensi 
vuonna. 

PORIN LÄHETYSKODILLA
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EURA 
seuraa lehti-ilmoituksia ja kotisivuja: 
satakunta.sekl.fi

JÄMIJÄRVI
Su 07.03. klo 10 Kansanlähetyksen lähe-
tyspyhä, saarna Sakari Kalliomaa

KANKAANPÄÄ, Niinisalon kirkko,        
Kievarinkatu 1
Pe 15.01.klo 18.30. Varikkoilta, Marja Mattila
Pe 12.02. klo 18.30 Sopusointuja-ilta, 
sanat Sakari ja Kari, sävelet Manna-Maria
Pe 16.04. klo 18.30 Varikkoilta, Pentti Heinilä

KARVIA
seuraa lehti-ilmoituksia ja kotisivuja: 
satakunta.sekl.fi

KOKEMÄKI
Iltapäivä Sanan äärellä kirkossa klo 14 
kuukauden ensimmäinen tiistai Tauno 
Pihlavan johdolla, 12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 

NOORMARKKU
Ke 27.01. klo 18 Vainojen uhrien muistopäivä 
srk-talolla, mm. P. Heinilä, K. Penttinen

RAUMA
Tiistaiseurat klo 18 joka toinen tiistai 
Nuortentalolla, Hallikatu 12. Yhteislaulua 
Viisikielisestä, opetustuokio, iltatee/ kahvi. 
19.01. Sakari Leppänen, Ari Valtonen
02.02. Sakari Kalliomaa ja Jouni Mikkonen
16.02. Keijo Rainerma ja Raimo Raukko
02.03. Mario Heinilä ja Jouni Mäkinen
16.03. Satu Salo ja Tiina Mäkinen

SASTAMALA 
Tilaisuudet Pikkusuonkatu 5b:ssä (ellei 
toisin mainita)
17.01. klo 14.30 Kyllä Elämälle-juhla 
31.01. klo 14.00 3K-tilaisuus, Tanja 
Mäensivu
07.02. klo 14.30 Kyllä Elämälle-tilaisuus
14.02. klo 14.30 Kyllä Elämälle-juhla
28.02. klo 14.00 3K-tilaisuus,Tanja Mäensivu
07.03. klo 14.30 Kyllä Elämälle-tilaisuus, 
Daniel Nummela

Pienpiiritoiminta
Äitiparkki torstaisin klo 10–12.30, Pik-
kusuonkatu 5b, jatkuu 14.1.
Raamattu- ja rukousilta torstaisin klo 
18, Pikkusuonkatu 5b, jatkuu 14.1.
Miesten raamattupiiri joka toinen ti klo 
19, parillisin viikoin, srk-talo, Asemakatu 
6, jatkuu 12.1.
Women’s English Bible Study Mäki-Soinil-
la, joka toinen keskiviikko klo 18.30,
Sarkiantie 371, parillisin viikoin, jatkuu 13.1.

MUUTA SASTAMALASSA
Sastamalan Messuyhteisö, Mainiementie 
50. Messut sunnuntaisin klo 11.
Seuraa Alueviestin ilmoituksia.

ULVILA
Sanan ja rukouksen illat Kirkkotuvalla klo 16
Su 17.01. Reijo Ahteela ja Minna Koivu-
nen, 14.2., Sopusointuja 14.3. Satu Salo, 
11.4. Keijo Rainerma
Raamattupiiri klo 13 Friitalan srk-kodilla 
joka toinen maanantai parillisin viikoin.

TOIMINTAA MAAKUNNASSA
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Mikko ja Maria Vuorma saapuvat jouluksi koti-
maahan kausilomalle

”Lähtöpäivä on 2.12 ja lentoreitti on sama kuin viime kerralla eli Port 
Moresby-Kuala Lumpur- Doha – Helsinki. Suomeen saavumme 5.12. 
Suunnitelmamme ovat muuttuneet siltä osin, että vietämme nyt karan-
teenin Ryttylässä ja lähdemme Lappiin vasta karanteenin jälkeen. On-
neksi joulukuun lento oli siirretty kuun alkuun, joten ehdimme hyvin 
vielä karanteenin jälkeen joulun viettoon. Näillä näkymin tulemme 
tammikuussa asumaan Ryttylään Kansanlähetysopistolle. Siellä olisi 
mahdollisesti myös jotain töitä meille Suomi-jakson ajaksi, jolloin on 
ihan järkevää asua Ryttylässä.”

Jumala pitää rattaat pyörimässä. Hänen suunnitelmansa etenevät 
olosuhteista huolimatta, mikä näkyy myös lähettiliikenteessä. 

Lähettiliikennettä

Hannu ja Päivi Heinonen siirtyivät yli 20 vuoden 
Kenian työvuosien jälkeen Eurooppaan

”Lentomme lähti lauantaina 14.11. aikaisin aamulla Saksaan, 
Frankfurtiin, josta sitten jatkolennolla saavuimme Kyprokselle 
Larnakaan. Frankfurtissa meidän koronatodistuksemme tarkas-
tettiin jälleen huolellisesti. Larnakassa meitä kohtasi pieni yllätys, 
kun kaikki lennolla olleet matkustajat joutuivat tuloterminaalissa 
korona- testiin, ja siis me myös. Kaikki sujui kuitenkin melko no-
peasti, ja reilun tunnin automatkan jälkeen olimme Limassolissa, 
jonne olemme nyt asettumassa. Rukoile edelleen, että ymmärräm-
me toimia oikein tässä maassa ja olla herkkiä kuulemaan Herran 
ääntä ja valmiita seuraamaan hänen johdatustaan.”

Markus ja Kia Syrjätien perhe lensi  ensim-
mäiselle työkaudelleen Japaniin
”Lentomme Amsterdamin kautta Osakaan lähti 25.11. Kävimme 
koko perhe PCR-koronatestissä negatiivisin tuloksin. Itse 20-tun-
tista matkapäivää emme osaa oikein kuvitellakaan. Jännittävää ja 
hienoa tästä kaikesta joka tapauksessa tulee! Japanissa on kentällä 
vielä toinen koronatesti, minkä jälkeen Lauri Palmu kuljettaa meidät 
ennalta valmistettuun väliaikaismajoitukseemme Rokkoon saarelle. 
Ensimmäiset kaksi viikkoa vietämme karanteenissa. Japanin valtio 
suorastaan pakottaa meidät ottamaan rauhallisesti saapumisemme 
jälkeen. Seuraavan kirjeemme lähetämme toivottavasti Japanin Ko-
besta! Siunausta ja kiitos kaikesta!”

Markus ja Kia 
Syrjätien perhe

Mikko ja Maria 
Vuorma

Hannu ja Päivi 
Heinonen

Tilaa lähettiemme kirjeet SEKL:n kotisivujen: kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet 
tai toimistomme kautta. 
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AIKA ON - 
TULEVAISUUDEN 

JA TOIVON SANOMA
Raamattukoulu 

Ilmestyskirjan sanomasta
Keijo Rainerma

Srk-keskus, Itäpuisto 14, 2. krs
keskiviikkoisin klo 18               

helmi-maaliskuussa 2021

 3.2 Sattumalle ei ole jätetty 
tilaa - johdanto ja avaimia 
Ilmestyskirjaan

10.2 Olet antanut aikaa
        
17.2 Historia ja kaiken  
tarkoitus avautuu
        
24.2 Hän kutsuu vielä
          
3.3  Todistajat ja    
seurakunnan taistelu
       

10.3 Antikristus, pedon 
merkki ja suuri Babylon.

17.3 Luopiokirkko ja   
viimeinen tuomio

24.3 Täyttymys,            
uusi taivas ja uusi maa

Kartta ja 
kompassi

Kansanlähetys
Satakunta Pixapay
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Sopusointuja- maakuntakiertue 
Syksyn aikana Satakunnan 
Kansanlähetys järjesti Sopusointuja 
-maakuntakierroksen yhteistyössä 
paikallisten seurakuntien kanssa. 

Tilaisuuksia pidettiin yhteensä 25, joillakin 
paikkakunnilla vierailtiin 2 tai 3 kertaa.

Kiertueella olivat mukana Sakari, Kari ja 
Manna-Maria. Sakari ja Kari puhuivat, 
ja Manna-Maria lauloi, puhui ja säesti 
yhteislauluja.

Maakuntakierros alkoi 
Porin Teljän seurakun-
nassa 30.8.

Manna-Maria 
soittamassa ja ker-
tomassa Jeesuksen 
teoista elämässään. 

Siikaisten tilaisuu-
teen osallistui myös 
rippikoulunuoria.

Teksti ja kuvat: Kari Teikari
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Ulvilan Kirkkotuvalla

Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen 
vetänyt sinua puoleeni armosta. Jer. 31:3

Merikarvian seurakuntatalolla

13



Joulujen joulu
Teksti: Sakari Leppänen kuvat: Sakari Leppäsen arkisto

Vietin lapsuuteni      Viitasaaren Solisky-
lällä, Rajalan pienviljelystilalla. Tuo tila 
oli ollut aiemmin äitini   Marian koti. 

Isäni Vilho Leppänen muutti sinne aviolii-
ton myötä vuonna 1938. Vuosien saatossa per-
heemme kasvoi. Lapsia oli lopulta 15. Haluan 
kertoa Jumalan    toiminnasta suurperheemme 
elämässä. 

Isäni tunsi jo nuorena kaipausta Jumalan 
yhteyteen. Niinpä hän päätti ruveta usk-
ovaiseksi. Mutta mitä enemmän hän yritti 
muuttua, sitä selvemmin hän näki sielunsa 
todellisen tilan – ja sen suuremmaksi hänen 
sisäinen rauhattomuutensa kasvoi.  Ahdinko 
ajoi hänet lopulta polvilleen hevospilttuun 
eteen. Siinä hän rukoili : ”Hyvä Juma-
la, minä, joka haluan tulla paremmaksi, 
huomaan päivä päivältä tulevani vain pa-
hemmaksi. Lähetä Seppä Öhman Ääne-
koskelta selittämään minulle, mistä tässä 
uskon asiassa oikein on kyse.” Vastaus tuli 

nopeasti. Jo seuraavana päivänä keltainen 
postiauto pysähtyi isän synnyinkodin por-
tille Konginkankaan Kalaniemeen.  Sep-
pä Öhman tuli taloon, tapasi siellä isän ja 
auttoi hänet ottamaan vastaan uskon lahjan. 
Isä oli helpottunut ja iloinen tajutessaan, että 
ihminen tulee vanhurskaaksi yksin armosta 
ilman lain tekoja, eli kelpaamme Jumalalle 
Jeesuksen ristinkuoleman tähden. 

Pian uskoontulonsa jälkeen isä alkoi kulkea 
saarnamatkoilla. Maa- ja metsätöiden ohella 
hän piti seuroja kodissamme ja kylillä, jutut-
ti kadun kansaa ja kutsui kaikenlaisia kulku-
reita meille yöksi. Niin tuli syksy 1961. 

Syystyöt pelloilla olivat käynnissä ja niiden 
ohessa meille rakennettiin uutta saunaa. 
Yksi veljistäni, joka oli isän apuna töissä, 
alkoi ihmetellä, mikä isälle on tullut. Hän 
kun kovin mietteissään niin ettei töistäkään 
tahtonut tulla mitään. Syy tähän selvisi pian. 
Tuohon aikaan Suomessa toimi Oulun pro-
feetta Laila Heinonen sisarensa Aunen kans-
sa.  Laila oli saanut Jumalalta ilmoituksen, 
joka julkaistiin hengellisessä kirjasessa ni-
meltä Suomi, sinun pelastuksesi on minun 
Poikani veressä! Lukemattomat ihmiset sai-
vat käsiinsä myös lentolehtisen, jossa tämä 
profetia oli. 

Isäni seurasi ja pohdiskeli ajan ilmiöitä vint-
tikammarissaan, jossa hänellä oli paljon kir-
joja ja hengellisiä lehtiä. Siellä Jumala otti 
hänet puhutteluun. Jumalan kehotuksen jäl-
keen isä lähti reissuun. Veljeni sanoi, että hän 
vain lähti, kesken syystöiden. Osa ohrasta oli 
vielä seivästämättä ja ilma jo kylmää. Emme 
tiedä, minkälaisen taipaleen hän kulki. Mut-
ta outo herätyksen voima ja profeetallinen 
henki oli hänen päällään. Herra ilmoitti hä-
nen kauttaan ihmisten sieluntiloja ja monet 
taipuivat hengelliseen uudistukseen.  

Maria Leppäsellä oli suurperheen 
äitinä kädet täynnä työtä. 
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Sitten tapahtui kummia. Parin kuukauden 
päästä, lokakuun 30. Päivänä 1961 Neu-
vostoliitto lähetti Suomelle nootin. Kylmä 
sota ja suurvaltojen ydinasekilpailu olivat 
kiihtyneet ja nootillaan Neuvostoliitto haki 
mahdollisuutta tukikohdan perustamiselle 
Suomeen.  Tämä koettiin Suomessa uhkaa-
vana asiana.  Laila Heinosen sanoma sai tästä 
tapahtumasta lisäpontta. Varmasti isänikin 
oli entistä vakuuttuneempi siitä, että hän 
kulki Jumalan johdattamalla tiellä. Sekä Lai-
la että isä auttoivat kumpikin omalla tahol-
laan vapisevaa Suomea.

Mutta kun joulu alkoi lähestyä, isä rupesi 
miettimään, miten tämä kaikki nyt oikein 
menee. Suurperheen isä kuljeskelee täällä 
pitkin maita ja mantuja eikä ole lapsille jou-
lua valmistamassa. Silloin hänelle puhuttiin 
taas: ”Nyt voit mennä kotiisi, tästä eteen-
päin Joulun Herra alkaa puhua. Äläkä niistä 
joululahjoista huolehdi! Huomenna tulee 
Vanhantalon Lyyli ja hänellä on teille kink-
ku ja kahvia.” 

Minä oli silloin 12-vuotias. Voin yhä nähdä 
silmieni edessä tuvan tapahtumat. Olimme 
siinä kuka mitäkin touhuten kun ovi avautui 
ja Vanhantalon Lyyli astui sisälle. Hän terveh-
ti kaikkia kädestä pitäen ja istahti  levitettävän 

laverisängyn kannelle oven pieleen. Lyylillä 
oli mukanaan sankakassi, jonka hän asetti jal-
kansa viereen lattialle.

”Minäpä taidan tietää, mitä sinulla on tuossa 
kassissa, isä sanoi urkujakkaralla istuen. No, 
miten sinä voit sen tietää? Mitä siinä sitten 
on Lyyli kysyi. Kinkkua ja kahvia siinä pitäi-
si olla, vastasi isä. Ja niinhän siinä oli! Se oli 
minulle valtava ihmetyksen aihe.  Eivätkä 
ihmettelyt siihen loppuneet. Aaton askareis-
sa meidän lasten mielessä jo paloi alituiseen 
kysymys, saammeko lahjoja ja jos saamme, 
niin minkälaisia. 

Kun lehmät oli lypsetty, hevonen syötetty, sau-
nat saunottu ja jouluruoat syöty, luimme jou-
luevankeliumin. Sen jälkeen perhe komennet-
tiin isän mukisemiin pitkiin polvirukouksiin. 
Hitaasti kului aika, ei olisi lapsi malttanut siinä 
enää olla. Mutta kun rukoileminen vihdoin 
loppui, tuotiin lahjat tupaan.

Emme me lapset tienneet, että suurper-
heemme oli päässyt Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton kohteeksi. Sen ansiosta saimme 
niin paljon joululahjoja, etten olisi voinut 
ikinä sellaista määrää kuvitella. Oli vaatteita, 
kenkiä ja leluja. Kyllä tuntui siunatulta ja ih-
meelliseltä. Ja riemua riitti!

Kuvassa talon edessä on isäntä Tähti-hevosen ohjaksissa. 



Kuinka tuttu 
Kansanlähetys 
sinulle on?

Jo lukioaikana meistä 
kaikki taisi olla 
viidesläisiä ja Kari 
Paukkusen johdolla 
o s a l l i s t u i m m e 
OPKO:n iltoihin 
Porissa, mutta 

vasta työelämässä hyvä 
toveruus on tullut palkittua ystävillä ja 
esirukoilijoilla. Kansanlähetys on edelleen 
kansaa lähellä ja etenkin niitä, jotka 
kuuluvat Jumalan kansaan. Jeesuksen 
vertaus viljelymaista on vakavasti siinä, että 
osa ottaa asian vakavasti, osa vain tyytyy 
hengailemaan. Joskus ole kysynyt itseltäkin: 
hengailetko vaan? Jeesus on kuitenkin 
armollisempi kuin aina osaa edes kuvitella. 
Hän voi tähän sanoa: tule sitten minua 
lähemmäksi aivan tähän viereeni.

Mitkä ovat kokemuksesi Merikarvian 
seurakunnan ja Kansanlähetyksen 
yhteistyöstä?

Olen kokenut läpi työhistoriani, että 
Kansanlähetys on luotettava kumppani 
ja tarjoaa sellaista tukea työlle, jossa on 
Raamatun rukiisen leivän maku kohdallaan. 
Puhutaan arvostavasti mutta myös suoraan. 
Työntekijöistä muistan lämmöllä Raimo 
Suomisen työtä Lapuan hiippakunnan 
alueella, ja hänen kanssaan tehtyä yhteistyötä. 

Hän usein aloitti puheensa ”pohojalaasesti” 
ja jatkoi Niilo Kustaa Malmbergin tai 
jonkun muun herännäisisän ajatuksilla.

Aika tavalla myönteiset kokemukset ovat 
viitoittaneet työtä myös Merikarvialla. 
Erityisesti kunnioitan Sakari Kalliomaan 
tapaa olla läsnä, samoin Pentti 
Heinilän perusteellisuutta ja Sakari 
Leppäsen äijämäisyyttä. Varmasti kaikki 
Kansanlähetyksessä ovat niitä, joiden kanssa 
olisi kiva tehdä yhteistyötä.

Millaista yhteistyötä toivot Satakunnan 
Kansanlähetykseltä?

On tavallaan vaikea sanoittaa, mitä muuta 
työtä tekisimme yhdessä kuin sanajulistusta. 
Heinilä on ollut mukana monessa, samoin 
Leppänen ja Kalliomaa. Kokemusta on 
varmasti myös usealla muullakin. Toisaalta 
illat ovat usein onnistuneet, kun on yhdessä 
ylistetty Jeesusta, ja joku on nostanut lyhyesti 
esille sen keskeisen, jonka vuoksi ollaan 
koolla. Odotan musiikillista yhteistyötä, 
jossa on vielä optiona evankeliumi mukana.

Miten korona on vaikuttanut seurakun-
nan toimintaan tänä vuonna?

Korona on stressannut seurakuntia aivan 
valtavasti. Paitsi ohjeet, joita tulee jatkuvasti, 
myös normaalin työn ja etätyön välinen 
jatkuva sahaaminen harmittaa. Kuitenkin 
on selvää, että kaikki ohjeet ovat hyödyksi 
eikä niitä pitäisi moittia; kunhan vain aina 
tiedettäisiin, mitä tehdä. 

“Kansanlähetys on luotettava kumppani ja    
tarjoaa sellaista tukea työlle, jossa on Raama-
tun rukiisen leivän maku kohdallaan.”

Haastattelussa Merikarvian kirkkoherra Tom Broberg

Teksti: Tom Broberg  Kuva: Tom Brobergin arkisto

Tom Broberg
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Korona on kyllä hyödyllinen katkaisuhoito 
sille päättömälle elämysten perässä 
juoksemiselle, jota on tehty liian pitkään. 
Samalla tietysti huolettaa omat vanhemmat 
ja muut, jotka kärsivät korona eristyksen 
vuoksi yksinäisyydestä.

Mikä raamatunkohta on puhutellut sin-
ua viimeksi? (Tai mikä raamatunkohta 
on sinulle erityisen tärkeä?)

Viimeksi kirjoitin Strategiaamme, kohtaan 
Arvot yhteisöä ja työtä koossapitävänä vo-
imavarana: ”Erilaisina yksilöinä ja ihmisinä 
olemme todenneet, että keskeisin voimavar-
amme uuden oppimiseen on luottamus 
Jumalaan, mikä voidaan kiteyttää Psalmiin 
111:10: «Herran pelko on viisauden alku«.” 
Se on viimeisin Raamatun lause, jonka olen 
kirjannut 1.12. strategiaamme.

Kristinuskon Suomeen tulon 700-vuotisriemujuhlan 
yhteydessä vuonna 1857 saatiin seurakunnissamme 
koota keisarin luvalla ensimmäinen julkinen kolehti 
lähetystyölle. 

Lähetyskolehdin anomusta perusteltiin sillä, että 
riemujuhlan tulisi myös muistuttaa siitä, että miljoonilla 
ihmisillä maailmassa ei vielä ole kristinuskoa.

Kansanlähetyksen valtakun-
nallista kolehtipyhää viete-
tään su 21.2.2021. Kohteena 
maahanmuuttajatyö ulkomail-
la. Kansanlähetyksen kolehti-
pyhä klo 10.

Satakunnassa:

Eurajoki, Sakari Leppänen 

Kankaanpää, Pentti Heinilä 

Länsi-Pori, Reijo Ahteela

Merikarvia, Kari Teikari

Noormarkku, Jaakko Antola

Pomarkku, Heikki Nummijärvi

Porin Teljä, Marja Mattila, Marjaana 
Perttula

Siikainen, Antti Raittila 

Ulvila, Tauno Pihlava, Aino Pihlava
Teksti: Sakari Leppäsen arkisto
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Mikä voisi olla sinulle täydellinen 
lahja tänä jouluna? Raamattu 
puhuu täydellisestä lahjasta, 

jonka Jumala haluaa meille antaa ja vieläpä 
rahatta. (Jes 55:1)

Jumalaa kutsutaan Raamatussa                      
täydellisen lahjan antajaksi Jaakobin kirjeen 
ensimmäisessä luvussa ja Roomalaiskirjeen 
viidennessä. Jaak. 1:17 ”Jokainen hyvä 
anti ja  jokainen täydellinen lahja tulee 
ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, jonka luona 
ei mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi.”

Room. 5:16 ”Tätä lahjaa ei voi edes 
verrata yhden ihmisen synnin seurauksiin, 
sillä yhden ihmisen teon seurauksena oli 
kadotustuomio, mutta Jumalan armosta 
kaikkien rikkomusten seuraukseksi tulikin 
vapauttava tuomio.”

Sana lahja, alkukielessä dorema, kuvaa 
lahjan antajan täydellisyyttä, mikä tekee 
myös lahjasta ja saajasta täydellisen. Tämä 
lahja viittaa Jeesukseen, joka lahja on vapaus 
synnin orjuudesta. Jaakob käyttää lauseessa 

kahta harvinaista lahjaa merkitsevää kreikan 
sanaa. Toinen sanoista, teleion, tarkoittaa 
”täydellisen teon tai lahjan omistamista”.

Jaakob puhuu jakeessa 17 Jumalan 
täydellisyydestä myös lahjan antajana. 
Siinä viitataan Jeesukseen. Vain täydellinen 
sovitus pelastaa meidät. Tällaisen lahjan 
voi ihminen saada vain lahjana Jumalalta. 
Jumalan muuttumattomuuteen uskoivat 
kreikkalaisetkin. Ainoastaan muuttumaton 
voi olla täydellistä ja ikuista. 

Jakeessa 1:18   Jaakob  kertoo tämän 
lahjoittajan antavan lahjansa vapaaehtoisesti 
meille: ”Tahtonsa mukaan hän uudestisynnytti 
meidät totuuden sanalla kasvaaksemme 
hänen esikoisikseen.” (oma käännös)Tämä 
synnyttäminen on kielioppimuodossa, joka 
varmistaa lahjan olevan täydellinen, ja jonka 
vaikutus on lopullinen. 

Jakeessa 17 Jaakob kuvaa Jumalaa  ”taivaan 
valojen isäksi”. Jaakobin kuvaus Isästä 
täydellisen lahjan antajana on verrattavissa 
kuvaan myös täydellisen teon omistamisesta.
Kaiken valon lähde, taivaan tähtien isä, 
haluaa antaa valonsa meidän elämäämme. 
Johannes todistaa Jeesuksen sanat: ”Minä 
olen maailman valo. Se, joka seuraa minua 
ei vaella pimeydessä”. (Joh. 8:12)

Johannes Kastajakin todisti valosta, joka oli 
tulossa maailmaan ja tämä toisi ihmisille 
elämän. (Joh. 1:4 ja 9)

Jumalan lapset eivät synny ”lihan tahdosta”, 
vaan Jumalan lahjana sanan ja lupauksen 
voimasta. Jumalan tahto sinua kohtaan on 
antaa täydellinen lahja Jeesuksessa. 

Kelpaisiko tällainen joululahja?

Täydellinen lahja

Teksti: Sakari Kalliomaa  Kuva: Philippe Gueissaz

Sakari Kalliomaa
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Pandemian seurauksena talousnäkymät 
maassamme entisestään synkkenevät. 
Tämä vaikuttaa myös lähetysjärjestö-

jen talouteen. Viruksen aiheuttaman SAT-
KL:n kokous-, myyjäis- ym. toiminnan 
keskeytymisen seurauksena kolehti- ym. 
tuloja on jäänyt ja ilmeisesti jatkossakin jää 
saamatta.  Työttömyys kohtaa myös monia 
uskovia perheitä. Monenlaisia uhkakuvia on 
edessäpäin. Monissa kristillisissä järjestöissä 
koetaan, että ollaan ajautumassa poikkeuk-
sellisen vakavaan talouskriisiin. 

Kiinan kielessä kriisi-sana ilmaistaan kah-
della eri merkillä: vaara ja mahdollisuus.        
Kriisissä on vaarana katsella vain edessä 
olevia synkkiä uhkakuvia, jotka helposti 
lamaannuttavat meidät. Kriisissä voidaan 
katsoa ongelmia myös mahdollisuuden 
näkökulmasta. Saamme luottaa siihen, että 
vaikeinakin aikoina hyvä Jumala huolehtii 
lähetysystävien rakkaudenlahjojen avulla 
oman työnsä tarpeista. Rahaa ei sada taivaas-
ta lähetysjärjestön laariin, vaan se tulee niid-
en kukkaroista, jotka rakastavat Jeesusta ja 
Hänen työtään tässä maailmassa.

Kansanlähetyksessä ollaan kiitollisia siitä, 
että ystävät eivät ole unohtaneet evankelio-
imis- ja lähetystyön tarpeita. Kuulemani mu-
kaan kevään ja alkukesän pandemian aikana, 
jolloin toiminta oli pysähdyksissä, ystävät 
ihailtavalla tavalla huolehtivat työn tarpeis-
ta jopa ylimääräisillä lahjoituksilla niin, että 
vuoden loppupuolelle asti on selvitty.

Vaikeina aikoina on koettu ja koetaan ihmeitä. 
Eikö siinä ole ihmettä kerrakseen, kun varsin 
pieni ystäväjoukko osallistuu 17 lähettimme 
sekä 3 kotimaantyön tekijän kannattamiseen. 
Kiitos myös nimikkoseurakunnille, jotka ovat 
olleet uskollisesti tukemassa lähetystyötä.

Lähettimme työskentelevät evankeliumin il-
ouutista julistaen ja hädänalaisia lähimmäisiä 
auttaen Japanissa, Papua Uusi Guineassa, 
Etiopiassa (kummilapsityö), Kyproksella, 
Lähi-idässä, pakolaistyössä Euroopassa, enti-
sen Neuvostoliiton alueilla, itäisessä Euroo-
passa sekä evankelistat omassa maakunnas-
samme. Satakunnasta hallinnoidaan myös 
Etiopian kummilapsityön käytännöllisiä 
asioita 220 kummin ja kummilapsen osalta. 
Te lähetyksen ystävät ette ole unohtaneet 
tehdä hyvää ja antaa omastanne sillä sel-
laiset  uhrit ovat Jumalalle mieleen. (Hepr. 
13:15–16).

Kiitos, että olette jatkossakin Suuressa 
mukana.  

Kiitos lähetystyön ystäville

Teksti: Pentti Heinilä  Kuva: Philippe Gueissaz

 Pentti Heinilä



Toivo ja turva Jumalassa

Ke v ä ä l l ä 
p e l t o o n 
kylvetään 

siementä toivoen, 
että siitä saadaan 
syksyllä sato. 
Kristityn toivo on 
samankaltaista.

Eräs professori 
väitti, että toivon 
käsite on syntynyt 
juuta la i suuden 

keskellä, ja sen peruste 
on Jumalan varmat lupaukset. Lupauksiin 
perustuva toivo tulee esiin myös heidän 
kansallislaulussaan Hatikva (toivo). 

Jumala on lupausten Jumala, kristinusko 
on lupausten usko. Ilman Jumalaa ei ole 
perustetta paremmasta tulevaisuudesta tai 
kuoleman jälkeisestä elämästä. Raamattu on 
toivon kirja, koska Jumala antaa lupaukset 
pelastuksesta ja paremmasta elämästä 
heti ensi lehdillä. Ja koko kirja on tämän 
toivon perustan (Jeesuksen) valmistelua 
ja toteuttamista. Raamattu loppuu toivon 
toteutumiseen. 

Me olemme vielä matkalla. Täällä 
on kärsimystä, pettymystä, epäilystä, 
epäonnistumista, syntiä, itkua, mutta myös 
monenlaisia ilon ja onnen pilkahduksia. 
Jälkimmäiset muistuttavat siitä, mihin 
meidät on luotu. Kristityn tie on 
matkantekoa. Päämäärä lähestyy päivä 
päivältä. Jumalan maailmansuunnitelma 
toteutuu vääjäämättä.

Mutta myös yksittäisellä pienellä ihmisellä 
on toivo, ja tämäkin toivo perustuu yksin 
Jumalaan, hänen tekoihinsa ja lupauksiinsa. 

Niistä merkittävin on Jeesuksen Kristuksen 
sovitustyö meidän puolestamme. Tämän 
vuoksi Jumala avaa oven synnin, syyllisyyden 
ja kärsimyksen todellisuuteemme, ja kutsuu 
astumaan ovesta luokseen. Siitä alkaa 
löytöretki toivoon, uusi tie ja yhteys Jumalan 
kanssa. Tämä toivo kuuluu ihan jokaiselle 
ihmiselle kaikenlaisissa tilanteissa. 

Jospa voisin tällä viestillä tavoittaa 
erityisesti jonkun, joka pohtii, onko 
hänellä tai hänelle vielä toivoa. Kyllä 
on! Ehdottomasti on! Koska Jumala on 
toivon Jumala, ja hän rakastaa jokaista 
ihmistä. 

Oletpa sattunut elämässäsi kirkkaille 
kauniille vuoren kukkuloille tai vaellat 
pimeässä laaksossa, Jeesus kulkee kanssasi! 
Ja hän vie jokaisen omansa perille ikuiseen 
iloon, kantaa vaikka harteillaan kuten 
kadonneen lampaan. 

Älä koskaan aseta ikuisen elämän, Jumalalle 
kelpaamisen ja pelastumisen toivoa itseesi. 
Toivo on Jumalassa ja hänen varmoissa 
lupauksissaan.

Mika Tuovinen

Teksti: Mika Tuovinen Kuva: SEKL

JOOGA VAI JEESUS?

Porin srk-keskus, Itäpuisto 14

Su 31.1. klo 14 vieraana 
kokemusasiantuntija 
Sonja Kuula 
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Eletään 1990-luvun puoliväliä, jou-
lu on ovella – ja myös ulosottomies. 
Tämä joulu on erilainen, yksi tulevis-

ta erilaisista jouluista. Talouslama on iskenyt 
rajusti perheen elämään. On työttömyyttä, 
kasapäin erääntyneitä laskuja, leivän ja päi-
vittäisten elintarpeitten puutetta. Lama vei 
mennessään kaiken, paitsi kodin ja ihmiset. 

Tuovatko vaikeat vuodet katkeruuden tul-
lessaan? Eivät tuo, sillä lama-ajan pyörteissä 
perheeseen on tullut jotakin aivan toisen-
laista uutta. Perheen äiti on saanut kohdata 
Jeesuksen. Uskollinen Jumala on uudistanut 
maailmaan harhautuneen tuhlaajatytön, ja 
samalla koko perheen elämän.

Jumalan lapseksi synnytään Jumalan per-
heeseen ja saadaan pilvin pimein sisaria 
ja veljiä. Sisarusrakkautta, Pyhän Hen-
gen antamaa yhteyttä, sai tämäkin per-
he tulevina vuosikymmeninä kokea.  
Alkoi uskovien perheiden välinen vilkas 
”keskustelu- ja rukouskulttuuri”, keskinäi-
sen avunannon ja jakamisen aika. Perhe sai 
kokea ystävien kautta Jumalan huolenpitoa, 
niin aineellista ja henkistä kuin hengellistä-
kin. Jos kaikesta huolenpidosta ja ”Jumalan 
enkeleistä” kirjoittaisi, pitäisi kirjoittaa kirja!

Tuohon aikaan liittyi Pyhän Hengen uudes-
tisynnyttävää liikehdintää perhe- ja lähipii-
rissämme, uskoon tuloja. Se ilmeni uskovien 
vilkkaana yhteydenpitona ja vierailuina tois-
temme kodeissa. Oli itkua ja iloa, rehellistä 
avoimuutta ja luottamusta, lohtua ja kiitos-
ta, Jumalan perheväen yhteyttä. 

Olemme perheenä saaneet kohdata useita 
hyväsydämisiä, lempeästi auttavia ihmisiä. 
Näiden laupiaiden ihmisten jättämä muis-
tijälki arkielämässäni, sydämessäni ja mie-
lessäni on lähtemättömän vahva. Heidän 
kauttaan yksi Raamatun kauneimmista lau-

seista, ”Ihaninta 
ihmisessä on hä-
nen laupeutensa.” 
on tullut todeksi. 
(Snl. 19:22)

Tämä kulunut 
vuosi on ollut 
poikkeuksellinen. 
Korona-ajan ko-
koontumisrajoi-
tukset ovat meille 
kaikille lamaan-
nuttavia. On paljon 
yksinäisyyttä, tulevai-
suuden pelkoa ja toivottomuutta, turvatto-
muutta, taloushuolia ja lisääntyvää pahaa 
oloa perheissä sekä nuorten ja vanhusten 
elämässä. 

Tähän hätään olemme myös Sata-
kunnan Kansanlähetyksessä ha-
vahtuneet. Vuoden 2021 toiminta-

suunnitelmaan hyväksyimme päätöksen 
diakonia-ystäväpalvelun käynnistämises-
tä. Tahdomme konkreettisesti kohdata ja 
auttaa piirimme ja työmme ystäviä, jotka 
ovat avun tarpeessa. 

Sellainen, joka itse on saanut olla tavalla tai 
toisella toisten lempeän avun kohteena, ky-
kenee astumaan autettavan asemaan. Pyydä 
itsellesi laupeuden tekemisen armolahjaa 
ja varaudu vaivannäköön, joka tulee eteesi 
lupaa kysymättä, antamaan aikaasi kelloon 
katsomatta, antamaan omastasi nurkumatta, 
kulkemaan rinnalla valittamatta. Ja kaiken 
tämän tulet tekemään iloiten, Jumalan an-
tamassa voimassa, piilossa ihmisten katseilta 
ja kiitokselta. Hän avaa sinulle laupeuden 
tekemisen kautta tien, verrattoman tien. 

Se tie on rakkaus.

Teksti:Sirpa Vallinen  Kuva: Philippe Gueissaz

Laupeutta minä tahdon

Sirpa Vallinen
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Testamentilla voit suunnitelmallisesti olla mukana arvojesi mukai-
sessa kristillisessä työssä tulevienkin sukupolvien aikana. Testa-
menttilahjoitukset ovat tärkeä osa järjestömme toiminnan raho-

itusta. Yhdistyksenä emme joudu maksamaan perintöveroa, vaan lahjasi 
menee kokonaisuudessaan toimintaamme. Kansanlähetys kuuluu valtakun-
nalliseen Hyvä testamentti -kampanjaan (hyvatestamentti.fi). Olemme myös 
Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n jäsen. Arvostamme ja kunnioitamme 
lahjoittajaa antamalla ajankohtaista tietoa siitä, miten lahjoituksia käytetään 
huomioiden lahjoittajan yksityisyyden. 

Testamenttilahjoituksen vastaanottajana voi olla myös Satakunnan Kansan-
lähetys ry. Satakunnan Kansanlähetyksen talouden kohentaminen vahvistaa 
koko kansanlähetysliikettä ja vapauttaa yhä enemmän varoja evankeliumin 
työhön kotimaassa, jolloin luodaan lähetystyön hengellinen perusta ja ruk-
ouksin kannattava taustajoukko. 

Jumalan valtakunnan hyväksi tehdyn testamentin voi myös jakaa monien 
eri kristillisten toimijoiden välillä. Ajatus siitä, että testamentin saannon voi 
jakaa moneen osaan, on saanut monet jakamaan jäljelle jäävän omaisuuden 
ja tällä tavalla on tuettu niitä eri järjestöjä, jotka ovat olleet sydäntä lähellä.

Testamenttiasioissa voi olla ensisijaisesti yhteydessä piirin työntekijöihin ja 
he osaavat ohjata edelleen niiden asiantuntijoiden puheille, jotka käsittelevät 
nämä tärkeät asiat luottamuksella.

Pixapay

Pixapay

Pixapay

 

Sinun testamenttisi

TESTAMENTTILAHJOITTAJANA 
mahdollistat kristillisten arvojen mukaisen työn Suomessa ja maailmalla 
tulevienkin sukupolvien aikana. 

Ota yhteyttä ja tilaa esite!
Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetys
puh. 02 633 3468 

Lisätietoja: hallintojohtaja Samuli Virtanen, puh. 044 447 7829 
kansanlähetys.fi/Suuressa mukana/Lahjoita/Testamentti- ja arvopaperilahjoitus
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Kiitos uskolliset lähetysystävät, 
kiitos yhteistyöseurakunnat 

ja lähettimme!

Toivotamme teille kaikille 
rauhallista joulunaikaa ja 

siunausrikasta 
uutta vuotta 2021!

Piirihallitus ja työntekijät

Lähettäjä: 
Satakunnan 
Ev.lut. K

ansanlähetys, 
Eteläpuisto 10 A, 
28100 PO

R
I

O
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en Ev.lut. K
ansanlähetyksen, 

piirijärjestöjen, U
uden Tien ja K

ansanlähetysopiston 
yhteisrekisteri. Yhteydenotot: rekisteri@

sekl.fi.


