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Usko puhdistui - miten kävi
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”Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille
on opetettu.” Kol. 2:7
Seuraava Kylväjä-lehti ilmestyy 23.2.

Yitzak

R

abbin opetushetki iltamyöhällä pienessä sefardijuutalaisten synagogassa Jerusalemissa oli juuri
päättynyt. Kurkistaessamme ikkunasta sisään yksi miehistä alkoi
viittilöidä ja tuli hakemaan meidät
ulkoa. Saimme kipan päähän ja
Viulunsoittaja katolla -musikaalin maitomies Tevjeä muistuttanut Yitzak ryhtyi kertomaan, mitä
rabbi oli juuri sanonut. Synagogan
sulkeuduttua keskustelumme jatkui kadulla. Parin tunnin kuluttua
ystävällinen Yitzak halusi vielä
viedä meidät kävelykadun jäätelöbaariin. Kertomusten, vertausten
ja kysymysten kautta lakimieheksi osoittautunut ystävämme selitti
juutalaista identiteettiään.
Mies ei puhunut mitään abs
traktia ja teoreettista uskostaan,
vaan kuunteli kärsivällisesti ja kertoi aina uuden tarinan kun keskustelimme Jumalasta, Jeesuksesta,
uskosta ja elämästä ja siitä, mikä
yhdisti ja erotti meitä. Jossain välissä huumorintajuinen Tevjemme
katsahti taivaalle ja sanoi: ”Jumala, täällä minä keskustelen näiden kolmen suomalaisen pakanan
kanssa, vaikka pitäisi olla valmistautumassa huomiseen oikeudenkäyntiin. Syy on Sinun, Sinä toit

meidät yhteen. Jokin tarkoitus tällä on…” Yöllä erotessamme Yitzak
lausui: ”Jotakin tästä tapaamisesta
jää minuun, ehkä teihinkin”. Niin
jäi. Enhän muuten kirjoittaisi lähes
kolmen vuoden takaisesta kohtaamisesta öisessä Jerusalemissa.
Toista ihmistä on mahdoton ymmärtää kuvausten tai kirjeiden perusteella, pitää kohdata ja kuulla.
Vaikka lukisin parhaimmat juutalaisuutta tai islamia selittävät teokset, kuuntelisin viisaat luennot tai
katsoisin aiheesta laadukkaimmat
TV-ohjelmat, jäisin kuulopuheiden
varaan. Näinhän on myös kristillisen uskon laita. Jumala tuli ihmiseksi, jotta voisimme päästä osalliseksi hänestä itsestään, eikä vain
hänen kirjallisesta tahdostaan.
Raamattu ei ala ylevillä ajatuksilla ja viisailla pohdinnoilla olevaisesta, vaan kertomalla, mitä tapahtui Aadamille ja Eevalle, heidän
lapsilleen ja monen monelle muulle. Jumala opettaa meitä useimmiten toisten kautta.
Kylväjässä haluamme asettaa
Jeesuksen lähetysajattelumme keskiöön. Se tarkoittaa käytännössä
ennen muuta elämistä hänen kanssaan siellä, missä häntä ei vielä tai
enää tunneta, ja viipymistä niin
pitkään, että ihmiset oppivat rakas-

tamaan tai vihaamaan häntä - tai
meitä. Lähetyselämässä ei mikään
korvaa Jumalan sanan ohella henkilökohtaista kohtaamista.
Juurillaan kasvavalle Kylväjälle osallistuminen juutalaisten keskuudessa tehtävään lähetystyöhön
on myös teologisesti merkittävää.
Aikana jolloin monet kirkot ja järjestöt ovat luopumassa juutalaistyöstä, yhteys messiaanisiin juutalaisiin on erityinen siunaus ja
tehtävä meille ja kirkollemme.
Ystävällinen Yitzak oli sitä mieltä, että väistelen omaa vastuutani,
kun kuvittelen pelastuvani uskomalla Jeesuksen ansioihin. Hurskas lakimies tiesi kyllä liiton kansaan kuulumisestaan huolimatta
joutuvansa henkilökohtaisesti vastuuseen viimeisenä päivänä. Rukoilen, että keskustelumme auttoi
häntä valmistautumisessa viimeiseen oikeudenkäyntiin.
pekka.makipaa@kylvaja.fi
”Lähetys syntyy Jumalan sydämessä
ja on siksi henkilökohtaista. Lähetysteologiamme kärkenä on elävä, puhuva persoona, ”Minä olen”, ei asia,
oppi, ohjeistus tai maailmaselitys.”
(Opas lähetyselämään s. 14)
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Syyskokous johdatti juurillaan
kasvavaan vuoteen 2017

Kehitysyhteistyötuki väheni
kriittisesti

K

uomen ulkoasiainministeriön hanketukipäätökset julkaistiin joulun alla. Lähetysyhdistys
Kylväjä oli hakenut tukea kahdelle hankkeelle
Bangladeshissa ja neljälle Mongoliassa. Hakemuksista hyväksyttiin vain kaksi hanketta Mongoliaan. Tukea saavat yksinhuoltajaäitien voimaannuttamisen ja
liikuntavammaisten vertaistuen ja lisääntymisterveyden hankkeet. Hankkeet edistävät yksinhuoltajaäitien
kouluttautumista ja työllistymistä sekä vahvistavat
liikuntavammaisten naisten asemaa ja pääsyä heille
soveltuvien lisääntymis- ja synnytyspalvelujen piiriin.
Bangladeshin kehitysyhteistyöhankkeet saivat kieltävät päätökset. Tämä on suuri isku Kylväjälle ja yhteistyökumppanillemme BLM-F:lle sekä kymmenille
tuhansille köyhille, jotka olisivat hyötyneet hankkeista.
- Ilman rahoitusta BLM-F ei voi ottaa askeltakaan
eteenpäin. Monet työntekijöistä menettävät työnsä.
Nuoremmilla saattaa olla mahdollisuus saada muita töitä, mutta meille vanhemmille, noin 50-vuotiaille, se on
paljon vaikeampaa, BLM-F:n johtaja Chondon Soren sanoo. Hän on huolestunut myös köyhien hyödynsaajien
tulevaisuudesta sekä järjestön suhteista paikallisviranomaisiin:
- Kun tällainen katastrofi kohtaa meitä, he saattavat
ihmetellä, miksi lahjoittaja yhtäkkiä lopettaa tukensa,
onko BLM-F tehnyt jotain väärin. Tähän asti meillä on
ollut hyvä maine ja olemme alueemme merkittävin
kansalaisjärjestö.
Terveys ja turvallisuus -hanke olisi edistänyt kyläläisten pääsyä terveydenhuollon piiriin ja parantanut
kylien turvallisuutta. Ruokaturvahanke olisi parantanut maaseudun ihmisten mahdollisuuksia saada ravitsevaa ruokaa vuoden ympäri.

ylväjän syyskokous kokoontui lauantaina 10.12.
Annankulmaan Helsinkiin. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017
teemalla ”juurillaan kasvava”. Toiminnan linjauksesta 2016-2020 nouseva teema vie uskonpuhdistuksen merkkivuonna Kylväjän juurilleen nostaen esiin
muun muassa raamattukoulutus- ja kielityön. Suunnitelma sisältää uusien lähetystyöntekijöiden lähettämisen Mongoliaan, Japaniin, Kaukasiaan ja Etiopiaan
sekä urheilulähetystyön ja pakolais- ja maahanmuuttajatyön kehittämisen.
Yhdistyksen kokous hyväksyi toimintasuunnitelman lisäksi ensi vuoden talousarvion, jonka loppusumma on 4 431 795 euroa. Talousarvio on 371 647
euroa tappiollinen. Alijäämää katetaan tarvittaessa
omaisuuden myynnillä, mutta ennen kaikkea haastetaan lähetysväkeä osallistumaan yhteiseen työhön
säännöllisin ja kertalahjoituksin.
Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Riitta-Maija Korhonen (hallituksen jäsenenä 27 vuotta), Jorma

Syyskokous kokoontui lauantaina 10. joulukuuta.

Lauronen (hallituksessa 12 vuotta) ja Marja Sainio
(hallituksessa 9 vuotta). Uusina jäseninä hallitukseen
valittiin DI Teemu Liikala Porvoosta, psykiatrian erikoislääkäri Ulla Tulisalo Seinäjoelta ja pastori Juha Vähäsarja Espoosta.

Vladivostok kutsuu

”S

ydämeni sykähti, kun näin naisen myymässä Ikthys-kalankuvalla kirjailtua liinaa tuossa äärimmäisen suljetussa maassa. Liina
oli vaikuttava merkki siitä, että täälläkin on Vapahtajamme seuraajia. Se oli vahva kutsu esirukoukseen ja
haaste viedä evankeliumia tuon maan kovia kokeneille ihmisille.” Näin koskettavasti kertoi Vladimir-pastori Venäjän Kaukoidän Vladivostokissa.
Vladimir kertoi ylpeänä kotikaupungistaan, joka
on Venäjän Kaukoidän keskus. Vladivostok on laajemman puolitoistamiljoonaisen Primorkij -aluepiirin hallinnollinen keskus ja Venäjän Tyynenmeren laivaston
kotisatama. Kaupunkiin johtaa rautatie Moskovasta ja
sitä palvelee Vladivostokin kansainvälinen lentoasema, joka sijaitsee noin tunnin matkan päässä kaupungin keskustasta. Vladivostok on yllättävän moderni kaupunki, joka satamakaupunkina elää läheisessä
vuorovaikutuksessa naapurivaltioiden ja kaupunkien
kanssa. Kaupungin ilmapiiri vaikuttaa avoimelta ja
uusille vaikutteille alttiilta.
Vladimir kertoi, että hänen seurakuntansa on saa-

nut sydämelleen evankeliumin viemisen niille ihmisille ja kansoille, jotka eivät koskaan aiemmin ole sitä
kuulleet. Venäjän Kaukoidässä he ovat vierailleet aina
kaukaista Alaskan rajanaapuria Tšukotkaa myöten.
Evankeliumin palo on kuljettanut heitä myös läheiseen suljettuun naapurimaahan.
Vladimirin Ikthys-liina kutsuu meitä esirukoukseen
tuon kansan ja sen ahdingossa elävien Jeesuksen seuraajien puolesta. Mitä voisimme tehdä, jotta nämä ihmiset saisivat kuulla evankeliumin?
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Uusia yhteistyösopimuksia
Oulun Opko on solminut yhteistyösopimuksen Henrikssonien työn
tukemiseksi Mongoliassa.
Pirkkalan seurakunta on solminut
yhteistyösopimuksen Mongolian
vammaisten parissa tehtävän urheilulähetystyön tukemiseksi.

Toinen tälle vuodelle suunnitelluista hankkeista Bangladeshissa olisi sisältänyt muun muassa ensiapukoulutusta.
Kielteisten hanketukipäätösten lopullisista vaikutuksista ei ole vielä varmuutta, mutta Bangladeshissa joudutaan varmasti irtisanomaan hyviä, uskollisia
työntekijöitä.
- Olemme kuitenkin kiitollisia siitä, että Kylväjä yrittää kerätä rahaa, jotta edes jotain toimistamme
voisi jatkua, Soren sanoo.
Bangladeshiin kohdistetun joulukeräyksen turvin
voidaan edelleen tukea naisten säästöryhmiä ja jatkaa
vuohi- ja kyyhkyslakkatyötä sekä kyläkätilöiden koulutusta ja Uzirpurin koulutuskeskusta omakustanteisesti.
Kylväjän kehitysyhteistyöhön voi osallistua tukemalla sitä rukouksin ja taloudellisesti. Lisätietoja:
www.kylvaja.fi/lahjoita

Paimentolaisten seurakuntakoulu
Arhangaihin
Paimentolaisten seurakuntakoulu Arhangaissa alkoi ensimmäisellä luentojaksolla, kun Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto vieraili marraskuussa
Mongoliassa. Seurakuntakoulun perustaminen on ollut Arhangain Hairiin
medee -seurakunnan Idree-pastorin visiona. Neljänä viikon mittaisena
moduulina toteutettava seurakuntakoulu tukee maakunnan seurakuntien
vastuunkantajia ja vahvistaa heidän raamattutietämystään. Raamattutiedon
lisäksi seurakuntakoulun opetussuunnitelmaan kuuluvat vuoden aikana
pyhäkoulun pitäminen, kristillinen musiikki ja ympäröivässä yhteiskunnassa
toimiminen.
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Usko puhdistui
– miten kävi
juutalaisten juurien?
Uskonpuhdistuksen merkkivuonna katsomme
taaksepäin ja tutkimme, millainen tie on takanamme.
Miltä uskonpuhdistus näyttää messiaanisen
juutalaisen näkökulmasta?
Richard Harvey, Sanna Erelä ja Caspari-keskuksen kansainvälisten opintojen johtaja David Serner
Teksti: Hanna Räsänen ja Sanna Erelä
Kuvat: Hanna Räsänen

S

yksyllä 2017 Suomeen luentomatkalle
saapuva Richard Harvey on uskomme
juuret tunteva mies. Harvey syntyi natsi-Saksasta paenneeseen sukuun Lontoon juutalaisyhteisöön. Teinivuosina hän tutki
Raamattua ja löysi sieltä ennustukset täyttävän
Messiaan. Harveystä tuli innokas Jeesuksen seuraaja ja todistaja. Perhe yritti houkutella poikaa
palaamaan synagogaan, kun taas kristityt patistivat unohtamaan menneet. Heidän mielestään
Richard ei enää ollut juutalainen vaan kristitty.
Messiaanisen teologian tutkijana työskentelevän Harveyn tutkimustyön keskeiset kysymykset alkoivat kiteytyä: Miten elää samaan aikaan
Jeesuksen opetuslapsena ja juutalaisena? Mitä
on messiaaninen juutalainen teologia? Miten rakentaa keskustelua juutalaisuuden ja kristinuskon välille?

HARVEY tunnustaa edelleen rakastavansa suuria kysymyksiä. Niihin vastaamiseen tarvitaan
sukupolvien työ. Parhaillaan hän kirjoittaa kirjaa

Martti Lutherin ja juutalaisuuden suhteesta ja on
perheensä taustan vuoksi kiinnostunut Lutherin
juutalaisvastaisten kirjoitusten perinnöstä. Harvey on pohtinut Lutherin tekstien roolia juutalaisten kansanmurhan innoittajana.
- Haluaisin nähdä miten kristityt Euroopassa
ja erityisesti Saksassa oikaisevat Lutherin julistamia valheita ja korjaavat suhteensa juutalaisiin
katumuksen ja sovinnon hengessä. Tätä tarvitaan, jotta luterilaiset voisivat tänäänkin kertoa
juutalaisille ilosanoman, Harvey sanoo.
VUOROPUHELUA juutalaisten, messiaanisten
juutalaisten ja kristillisten näkökulmien välillä
edistävä Harvey on kansainvälisesti kysytty opettaja, kouluttaja ja mentori. Mitä hän arvostaa luterilaisessa perinteessä?
- Kunnioitan syvästi Lutherin ja muiden reformaattorien tapaa sanoittaa evankeliumin totuutta. Olemme pelastettuja synneistämme yksin armosta, yksin uskon tähden. Kirjoitukset
ovat uskomme auktoriteetti ja meidän tulee tur-

vautua yksin Messiaaseen. Nämä
totuudet ovat elintärkeitä meille
kaikille ja ne pitää tuoda julki uudelleen tänäkin päivänä, kiteyttää
Harvey.
Entä jäikö reformaattoreilta jotain huomaamatta? Mitä sokeita pisteitä Harvey näkee luterilaisuuden suhteessa juuriinsa?
- Reformaattorit eivät lukeneet
kirjoituksia juutalaisuutta ymmärtävällä tavalla. Tämä johtui
usein heidän konfliktistaan katolisen kirkon kanssa. Tämä epäkohta meidän tulee korjata, toteaa Harvey ja jatkaa:
- Haluaisin haastaa luterilaisia
miettimään, millä tavalla he voisivat näyttää juutalaisille, että he
ovat jättäneet taakseen perustajansa juutalaisvastaisuuden, sanoo Harvey.
MITEN luterilainen kristitty voisi
sitten oppia lukemaan kirjoituksia

juutalaisia juuria kunnioittavalla
tavalla? Harvey antaa pohdittavaa
mielellään. Hän on tuttu keskustelija mediassa ja kuppiloissa.
- Lue yksittäisten raamatunkohtien tutkimisen rinnalla suurta kokonaisuutta. Tutki, mitä
Jeesus ja Uuden testamentin kirjoittajat puhuvat Jumalan suunnitelmien vaiheista alkaen luomisesta ja päättyen Jeesuksen
toiseen tulemiseen. Onko Israel,
juutalainen kansa, edelleen Jumalan valittu kansa osana tätä
kokonaisuutta vai onko tämä tehtävä siirretty kristilliselle kirkolle? Onko Israelilla edelleen paikka
Jumalan tulevaisuudensuunnitelmissa? Onko Jeesus edelleen Israelin Messias?
HARVEYN mielestä luterilaiselle
kristitylle on vaikeaa tarkastella
lain ja armon suhdetta juutalaisesta näkökulmasta. Harveyn mu-

kaan valtaosa messiaanisista juutalaisista suhtautuu myönteisesti
lakiin. He näkevät sen Jumalan
ilmoituksena ja suuntaviivana hyvään elämään. Pelastukseen laki
ei vie ketään.
- Suurin osa kristillisestä perinteestä suhtautuu lakiin kielteisesti
ja asettaa lain ja armon liian vahvasti vastakkain. Sama vastakkainasettelu on kuultavissa myös
uuden ja vanhan liiton käsitteiden käytössä, sekä tavassa nähdä
juutalaisuus ja kristinusko toistensa vastakohtina, Harvey kuvaa
näkökulmien eroja.
Harveyn mukaan juutalaisessa
ajattelussa pelastus on laajempi
ja kokonaisvaltaisempi asia kuin
pelkkä henkilökohtaisten syntien
anteeksianto, joka on sille liian
yksilökeskeistä, sisäistä ja hengellistä. Juutalaiselle pelastus on vapautusta, ennalleen asettamista
ja muuttumista, joka käsittää niin
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Sanan sivu
Olavi Peltola

Taistelu epäuskon ja uskon välillä
Jesaja 36–37
Caspari-keskus Jerusalemissa järjesti keväällä 2016 kurssin ”Juutalainen Jeesus, valo maailman kansoille”, johon
myös kirjoittaja Hanna Räsänen osallistui. Kuvassa kurssilaisia keskustelemassa Richardin kanssa luennon jälkeen.
Caspari-keskus on Raamatun ja juutalaisuuden opintokeskus. Sanna Erelä on työskennellyt siellä Kylväjän lähettämänä.
persoonallisen tason kuin sosiaalisen, poliittisen, ympäristöä koskevan ja kosmisen ulottuvuuden.
- Raamattu ei erota näitä Jumalan hallintavallan ulottuvuuksia vaan puhuu niistä yhdessä,
sanoo Harvey. - Jeesus perusti valtakuntansa kuolemansa ja
ylösnousemuksensa kautta. Tämä
kuningaskunta muodostuu ennalleen saatetusta Israelista ja muista kansoista, sanottaa Harvey
Messiaan merkitystä.
MESSIAANISEN LIIKKEEN kasvun myötä Harvey sanoo huomanneensa kristillisissä piireissä
lisääntyvää halua ymmärtää Jeesuksen, Paavalin ja alkuseurakunnan juutalaisuutta. Pakanakansat
on oksastettu jaloon oliivipuuhun
osaksi Israelin ”kansainyhteisöä”
(Room.11:17-24). Israel ja muut
kansat tulevat yhdeksi Messiaassa. Jeesus on ruumiissaan jo tehnyt sovinnon ja tuonut rauhan ja
yhteyden, luonut ”yhden uuden

ihmisen” (Ef. 2).
- Näinä päivinä on hyvin mielenkiintoista elää Jeesusta seuraavana juutalaisena, Harvey sanoo.
huikean näyn realisoituminen on vielä kesken. Messiaanisen juutalaisuuden elpyminen
kuitenkin ennakoinee Jumalan
tekoja aikojen lopulla Israelin
pelastamiseksi ja koko kirkon uudistumiseksi. Tämä Jumalan työ
voi ruokkia ja ravita myös meitä
luterilaisia kristittyjä.

Lue lisää Kylväjä-blogista
www.kylvajablogi.fi. Richard Harvey kommentoi muun muassa
Saksan maakirkkojen yhteenliittymän lausuntoa juutalaistyöstä.
Richard Harvey vierailee Suomessa viikolla 47 ja osallistuu Israel-Raamattupäiville
Raamattuopistolla 24.-26.11.2017. Seuraa
ilmoittelua Kylväjä-lehdessä ja netissä.

Kuka Richard Harvey?
- syntyi 1958 Lontoossa
- perusti 1979 Lontoossa messiaanisen seurakunnan, jonka lähetystyöntekijänä juutalaisten parissa useissa Euroopan maissa 1982-1991
- Teologian ja uskontotieteen, pedagogiikan sekä missiologian ja
kulttuurienvälisen tutkimuksen tutkinnot; filosofian maisterintutkinto
pääaineena heprea ja judaistiikka
- Jews for Jesus -järjestön Iso-Britannian maajohtaja ja vanhempi
tutkija, yliopistolehtori All Nations Christian Collegessa
- Palkittu väitöskirja Mapping Messianic Jewish Theology
- Jakaa luentoja ja materiaaleja sivuillaan www.mmjt.euc.

M

eidät viedään Jerusalemiin ja vuoteen 701
eKr.:ta. Pyhä Henki on nähnyt hyväksi
kertoa kolmeen kertaan saman tapahtuman (Jes. 36-37, 2. Kun. 18:17-19:37 ja 2.
Aik. 32:1-23). Sillä on siis tärkeä sanoma meille!
Seuraamme yhden ihmisen – kuningas Hiskian sydämessä käytyä rajua uskontaistelua. Se kerrotaan,
että oppisimme taistelemaan sisimpäämme tunkeutuvaa Jumalan armosanan luotettavuuden kieltävää
epäuskoa ja masennusta vastaan.
Lähtökohtana on Herran armolupaus: Minä suojelen tätä kaupunkia, minä pelastan sen itseni vuoksi ja palvelijani Daavidin tähden (37:35). Voiko kaupungin puolustusta johtava Hiskia luottaa tähän
Herran lupaukseen?
Kaikki tapahtumat hänen ympärillään huutavat:
Et voi! Vastustajatkin ovat äänekkäitä: Mihin oikein
luotat, kun luulet yhä olevasi turvassa? Keneen sinä
nyt turvaat (36:4,5)!
Samalla kriittiset äänet vetoavat Hiskian ystäviin
ja tukijoihin: Älkää antako Hiskian pettää itseänne!
Älkää antako Hiskian houkutella teitä luottamaan
omaan jumalaanne, kun hän vakuuttaa: ’Kyllä Herra
meidät pelastaa (36:14-18).
Tilanne tuntuu epätoivoiselta. Hiskian täyttää
syvä katumus (37:1). Hänellä on ainakin yksi luotettava uskonystävä, Jesaja. Hän pyytää tätä rukoilemaan. Hän saa vastaukseksi Herran sanat: Älä pelkää
(37:6, KR 38). Odota (37:7).
Meille on talletettuna Hiskian rukous. Olkoon se
avuksi silloin, kun joudumme ylivoimaisen vaikeilta
tuntuviin tilanteisiin: ”Herra Sebaot, Israelin Jumala, sinä jonka istuinta kerubit kannattavat! Sinä, yk-

sin sinä olet maailman kaikkien valtakuntien Jumala.
Sinä olet luonut taivaan ja maan. Käännä nyt korvasi
puoleemme, Herra, ja kuuntele! Avaa silmäsi, Herra, ja katso! Nyt, Herra, meidän Jumalamme, pelasta
meidät… sinä yksin olet Herra!” (37;16,17,20).
Jumala puuttuukin asioiden kulkuun ainutlaatuisella ja ainutkertaisella tavalla. Herran enkeli tuhoaa
suuren osan assyrialaisten armeijasta (37:36). Tosin
suurkuningas Sanheribin propagandistinen piirtokirjoitus kertoo asiasta omalla tavallaan: ”Mitä tulee
Hiskiaan, siihen juutalaiseen, hän ei alistunut minun
ikeeseeni, minä piiritin 46 hänen vahvaa kaupunkiaan, – – ja valloitin (ne) – –. Hänet itsensä minä
suljin häkkilinnun tavoin Jerusalemiin, hänen kuninkaalliseen kaupunkiinsa.” Sanherib antaa kauniin kuvan epäonnistuneesta Jerusalemin valloituksestaan. Hän ei myönnä menettäneensä häkkilinnun
sulkemisessa huomattavan osan armeijastaan. Mutta hän ei myöskään voi kerskua valloittaneensa Jerusalemia.
Epäusko ei näe Jumalan todellisuutta edes hänen
maailmanhistorian kulkua mullistavissa voimateoissaan. Kaikki voidaan selittää luonnollisella tavalla.
Ihmeteot eivät vakuuta ihmisiä Jumalasta.
Jumala opitaan tuntemaan vain ristin alhaisuudessa ja heikkoudessa. Vasta Kristuksen ristin edessä
meille tulee todellinen surun ja kurituksen ja häpeän
päivä (37:3) – oman syntisyytemme tähden. Vasta
siinä tulemme avuttomiksi, vapisemme kauhusta ja
häpeästä (37:27) ja näemme, ettei meistä ole mihinkään omin voimin ja suorituksin. Sydämemme särkymisen ristin edessä saa aikaan Jesajan sanoin Herran
Sebaotin pyhä kiivaus (37:32).
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Mihin minä muka
Jeesusta tarvitsen?
Usein vasta oivallukset Raamatun alkulukujen äärellä tekevät
mahdolliseksi ja mielekkääksi Jeesuksesta puhumisen,
kirjoittaa pastori Ville Typpö Istanbulista.

Pitkäperjantain alttarin viisi ruusua muistuttavat Jeesuksen viidestä haavasta.

Teksti ja kuva: Ville Typpö

M

oni kristitty miettii,
kuinka kertoa toiselle Jeesuksesta.
Varsinkin sellaiselle
ihmiselle, jonka on syystä tai
toisesta vaikea ymmärtää tai
hyväksyä Jeesusta. Kuinka voisin jakaa jotakin kaikesta siitä
hyvästä, mitä Jeesus on minun
puolestani tehnyt ja mitä Hän on
minun elämässäni vaikuttanut?
Saatamme kertoa siitä, kuinka jokin Raamatun kohta on
meitä puhutellut. Saatamme
kertoa, kuinka Jumala on vastannut rukouksiimme. Haluamme ehkä jakaa jotakin siitä, mitä
elämässämme on kenties muuttunut Jeesuksen tuntemisen
myötä.
Niin tärkeitä ja oikeita asioita kuin nämä kaikki henkilökohtaisen todistuksen osana voivat

ollakin, ne jäävät helposti vain
yksittäisen ihmisen subjektiivisiksi kokemuksiksi, joilla ei välttämättä ole mitään kosketuspintaa toiseen ihmiseen. Minun
uskon kokemukseni, minun vakuuttuneisuuteni Jumalan sanasta tai Jeesuksen toiminnasta
elämässäni jää vain minun kokemuksekseni ja minun vakuuttuneisuudekseni.
NIIN VÄLTTÄMÄTÖN kuin
henkilökohtainen usko onkin,
kristillinen julistus on ennenkaikkea objektiivisten tosiasioiden kuuluttamista. Luomisen
kauneuden ja lankeemuksen katastrofin esiin piirtämistä, ihmiskunnan historiassa tapahtuneiden Jumalan pelastustekojen ja
-lupausten kertomista. Ihmiseksi
tulleen Jumalan matkaa seimel-

tä sovituskuolemaan ristille,
hautaan ja ylösnousemukseen.
Kristuksen paluun ja viimeisen
tuomion kautta taivaan riemun
odotusta. Sitä, kuinka tämä pelastus annetaan meille lahjaksi,
yksin armosta Sanan ja sakramenttien välityksellä.
Moni voi vierastaa tätä sanomaa. Siitä voi olla vaikeaa löytää
liittymäkohtaa omaan elämään,
varsinkin jos aivan alku unohtuu. Kuitenkin jokainen ihminen
elää Jumalan luomassa maailmassa. Ja jokainen elää synnin
turmeluksen keskellä ja alaisuudessa. Jokainen tietää kerran
kuolevansa. Iankaikkista elämää
varten luotu ihminen, joka luulee pärjäävänsä ilman Jeesusta,
ei selviä edes ajallisesta elämästä hengissä!

VIIME VUODET muslimien parissa eläessäni olen yhä uudelleen ja uudelleen huomannut
palaavani keskustelukumppanieni kanssa Raamatun alkulukuihin. Luomisen ja lankeemuksen tapahtumien lukeminen ja
tutkiminen piirtää eteemme sellaisen kuvan maailmasta, johon
jokainen ihminen voi löytää kosketuspinnan. Langennutta Aatamia ja Eevaa seuratessa huomaa, että juuri noinhan minäkin
toimin: pelkään ja pakenen,
kartan Jumalan ääntä, piiloudun
kun tiedän tehneeni väärin, valehtelen ja selittelen tekemiseni
parhain päin, yritän piilottaa
häpeäni, välttelen myöntämästä
rikostani, syytän toista ihmistä,
syytän Jumalaa, kuljen kohti itse
ansaittua kuolemaa ja kadotusta.
Usein vasta se, että ihminen
huomaa ja ymmärtää kantavan-

sa Aatamin perintöä tekee mahdolliseksi ja mielekkääksi Jeesuksesta puhumisen.
KUN sitten Jumala käy langennutta ihmistä etsimään ja pelastamaan, käy ilmi, ettei Hän
katso rikkomusta läpi sormien,
eikä Hän kumoa vanhurskasta
säädöstään. Synnin palkka on
kuolema. Rakkaudessaan Hän
tahtoo kuitenkin pelastaa langenneen ihmisen. Niinpä Hän
antaa lupauksen tulevasta Pelastajasta (1Ms 3:15) ja valitsee
syyttömän kuolemaan syyllisten
puolesta, pukien sen jälkeen
syylliset viattoman uhrin vaatteeseen, jotta he saisivat elää
(1Ms 3:21).
Tämän jo Aatamille ja Eevalle paljastetun ja Vanhan Testamentin sivuilla yhä uudelleen
ja uudelleen eteemme avautuvan vanhurskaan ja rakkaudel-

lisen suunnitelman toteuttamiseksi Jumalan tarvitsee antaa
oma Poikansa, ihmiseksi tuleva
iankaikkisen Sana, joka eli niin
kuin meidän olisi tullut elää ja
joka antoi itsensä sovitusuhriksi, käyden kuolemaan niin kuin
me olisimme ansainneet kuolla.
Joka nousi kuolleista, jotta jokaisella joka uskoo Häneen, olisi ylösnousemus ja iankaikkinen
elämä.
Siihen sinä, minä ja jokainen ihminen tarvitsee Jeesusta.
Pelastajaksi synnin ja perkeleen
vallan alta, kuolemasta ja iankaikkisesta kadotuksesta. Vapahtajaksi, joka vie meidät iankaikkiseen elämään.
”Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan
tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.” (1Kor 15:19)
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Sinkkuna
lähetystyöhön?
Tänäkin keväänä lähetyskurssimainoksia nähdessään
moni kipuilee suurien kysymysten kanssa. Lähetyskutsu
polttelee, mutta yksin lähteminen mietityttää. Mitä
vastaavat yksin lähetystyöhön lähteneet?
”Vaikka lähdin yksin, en ole ollut yksin ja juuri siksi elämäni on ollut mahtavaa: olen saanut tutustua ja jakaa
elämääni ihanien ihmisten kanssa, sekä perheellisten että yksin elävien.”
Teksti: Outi Rajala
Kuvat: Katri Rantala

S

inkkuna lähetystyöhön, naimattomana
lähetystyöhön, perheettömänä lähetystyöhön… jo asian nimeäminen on vaikeaa.
Sana ’sinkku’ herättää joissakin ajatuksen
television Sinkkuelämää-sarjan irtosuhteista ja bilettämisestä. Toisille ’sinkku’ on neutraali sana,
joka tarkoittaa henkilöä, joka ei ole löytänyt puolisoa tai seurustelukumppania.
’Naimaton’ ärsyttää siksi, ettei identiteettini rakennu sen pohjalle mitä EN ole, vaan mitä olen,
kommentoi yksi vastaajista.
’Perheetönkään’ ei useimmiten päde: yksin lähetystyöhön lähtevillä on lapsuudenperhe, vanhemmat, sisaruksia ja sisarusten lapsia, joihin voi
olla hyvinkin tiiviit välit. ’Yksin lähetystyöhön lähtevä’ tai ’yksineläjä’ ovat haastateltujen suosikkikäsitteitä, mutta ne voivat olla myös harhaanjohtavia ilmaisuja.
Kentällä en ole ollut yksin, vaan olen liittynyt
monista maista tulleiden työntekijöiden joukkoon,
johon on kuulunut yksin tulleita, pareja ja perheellisiä. En ole kokenut olevani yksineläjänä millään
tavoin ”friikki”.

Lisäksi läheteillä on takanaan lähettäjien tuki –
eivät he yksin lähde. Yksin lähtevien joukossa on
myös eronneita tai leskiä.
JOS jo naimattomana lähetystyöhön lähtemisen
käsitteellistäminen on näin vaikeaa, miten vaikeaa
käytäntö tai todellisuus voikaan olla? Monille lähetystyöhön lähtemisen esteenä on nimenomaan
puolison puuttuminen. Olisi helpompaa lähteä,
jos olisi rinnalla kumppani, jonka kanssa kohdata vieras kulttuuri ja lähtemisen vaiheet. Toisaalta
perheen kanssa lähteminen tuo omat haasteensa
ja kysymyksensä.
Vuosien saatossa moni on kamppaillut yksin
lähetystyöhön lähtemiseen liittyvien kysymysten
kanssa. Jos yksin elävät lähetit – useimmin naiset
– eivät olisi lähteneet lähetystyöhön, kirjoitettaisiin tänä päivänä aivan toisen näköistä lähetyshistoriaa, josta puuttuisi monia oleellisia lukuja.
MONI yksin lähtenyt on kokenut Jumalan kutsun
niin vahvaksi, ettei naimattomuus olekaan enää
ollut este. Veto oli tarpeeksi kova ja näky jostakin

elämää suuremmasta poltteli.
Jumalan antaman kutsun seuraamista pidetään
tärkeänä. Jos on Jumalan kutsu, niin ei voi löytää rauhaa elämäänsä sen ulkopuolella, olipa puolisoa tai ei.
Yksin lähteneet ovat olleet pääosin tyytyväisiä
päätökseensä lähteä. Sitä edeltänyttä pohdintaprosessia he pitävät kuitenkin tärkeänä.
Olen tyytyväinen, että selvittelin naimattomuusasiaa, mahdollista rakastumista paikalliseen, adoptiota ynnä muita asioita ennen kentälle lähtöä. Olen kiitollinen Jumalalle johdatuksesta.
Niinä vuosina, jolloin etsin paikkaani, sain välttämätöntä työkokemusta ja jatko-opiskelin. Oli hyvä
tuntea elämän realiteetteja Suomesta.
KIPUJAKIN on riittänyt: Kentällä ollessa puolison kaipaus monesti vielä lisääntyi. Syitä taisi olla
monia: Työnteon yksinäisyys, vaikeuksien keskellä
keskustelukaverin puute, halu rakastaa ja olla rakastettu, kosketuksen tarve...
Jotkut ovat kokeneet olevansa lähettiyhteisönä yhtä suurta perhettä, joillakin läheteillä on ol-

lut kokemuksia yksin elävän jäämisestä ulkopuoliseksi.
Jälkikäteen valintojen seuraukset välillä mietityttävät. On sitä miettinyt, menikö mahdollisuus
saada lapsia sen takia, että lähti lähetystyöhön.
Toisaalta Jeesus kutsuu seuraajiaan jättämään
kaiken, toisaalta lapset ovat siunaus, pohtii yksin
lähtenyt lähetti ja jatkaa:
Kysymys siitä, olenko valmis lähtemään yksin
ja miten lähtö mahdollisesti vaikuttaa mahdollisuuteen perustaa perhettä, oli yksi suurimmista
kysymyksistä ennen myöntävän vastauksen antamista Jumalalle. Jumala kyllä myös voimallisesti
vastasi tähän ja puhutteli siitä, että minun avioitumiseni ei ole niin tärkeä asia kuin toisten pelastuminen. Nykyään ajattelen, että asia ei ole niin
mustavalkoinen. Entä jos olisinkin parempi Hänen
palvelijansa puolison kanssa?
JOITAKIN Jumala on johdattanut niin, että he
ovat löytäneet puolison kentällä ollessaan. Joillakin työalueilla se tuntuu mahdottomalta jo kulttuurierojen puolesta: Joskus ajattelin, että jos puo-
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Tuttu, vieras, naapuri,
kaveri vai ystävä?
”Kun Suomessa olin tuntenut
olevani kulmikas palikka pyöreässä
reiässä, niin lähetyskentällä vihdoinkin havaitsin, että ’on paikka
perheessä Jumalan, joka juuri
minun on’.”

liso olisikin joku paikallinen.
Se kaatui kuitenkin omaan
mahdottomuuteensa jo ensimmäisen ajatuksen tasolla, koska
lähtökohdat olisivat olleet niin
erilaiset.
Jotkut lähetit ovat kuitenkin
menneet naimisiin paikallisen
kanssa. Eräs heistä kommentoi:
Yksin on vaikeaa, mutta kyllä parisuhde ja perhe-elämä
kahden toisilleen hyvin erilaisen
kulttuurin odotusten puristuksessa vaatii paljon sopeutumista ja sen keskelläkin voi tuntea
muukalaisuutta, vierautta ja yksinäisyyttä. Toisaalta evankeliumin kannalta parisuhde on
myös valtava mahdollisuus.
Sen varaan ei voi laskea, että
puoliso löytyisi kentältä. Toisaalta ei voi olla varma myöskään siitä, että puoliso löytyy
kotimaasta. Jumalan varaan voi
kuitenkin laskea, vaikka ihmis-

mieli sitä vastaan haraisikin,
rohkaisee yksin lähtenyt lähetti.
Tärkeintä on, että lähtiessä on itsellä rauha sen kanssa,
että on lähdössä yksin kentälle.
Sen rauhan voi antaa vain Jumala. Jos rauhaa ei ole, ehkä on
aika odottaa, mitä Jumala haluaa tehdä elämässäsi. Yleensä
omassa maassa vaikeiksi koetut
asiat eivät helpota ulkomailla,
päinvastoin.
YKSIN LÄHTEMINEN voi olla
alusta asti myös aivan luonnollista eikä sitä tarvitse suuremmin kysellä. Ennemminkin
niin, että muut tekevät asiasta
vaikean.
Olen jossain määrin kokenut
ihmisten kommenteista, kysymyksistä ja asian käsittelystä,
että asian pitäisi olla vaikea. Tai
jos joku asia asian käsittelyssä
ärsyttää, niin heti vedetään joh-

topäätös, että asia on vaikea.
NÄIDENKIN
näkökulmien
jälkeen olennainen kysymys
saattaa olla jäljellä: Lähteäkö
yksin vai jäädä kotimaahan?
Tarpeeksi hyvä itsetuntemus
voisi olla hyvä asia. Silloin ehkä
suurimmilta hutilyönneiltä voisi
välttyä. Jos epäröi lähtöä, niin
voisiko kuitenkin yrittää edetä?
Jospa Jumala laittaakin esteitä
eteen prosessissa, jos ei ole tarkoitettu lähtemään. Tai jos on jo
ehtinyt kentälle, ja siellä sitten
huomataankin, että ei ole oikein
olla siellä, niin eihän elämä siihen lopu. Se saattaisi sitten olla
vastaus kipuiluun ja sen jälkeen
uusi ura aukenisi elämässä. Itse
kun menin kentälle, niin annoin itselleni luvan tarvittaessa
tulla ”maitojunalla” kotiin. En
tarvinnut kuitenkaan lippua siihen junaan.

• Lue lisää Kylväjä-blogista www.kylvajablogi.fi. Siellä on muun muassa Hanna Lindbergin kirjoitus
Naimattomana lähetystyössä, yksin lähteneen pohdintoja sekä pitempi versio tästä jutusta, jossa on
mukana myös muun muassa paikallisten ihmisten ja lähettäjien näkökulmia.
• Jos haluaisit jatkaa keskustelua aiheesta nämä kivut läpikäyneen kokeneen lähetin kanssa, ota yhteyttä:
pentti.marttila@kylvaja.fi tai outi.rajala@kylvaja.fi, niin yhdistämme teidät.

Teksti: Raija Hämynen
Kuva: Hanna Räsänen

K

ontionlahden seurakunnan
lähetyssihteeri Eija Romppanen kutsui vieraaksi Raija
Hämysen luotsaamaan seurakuntalaisia pohtimaan muslimin
kohtaamista. Osa seurakuntasaliin kokoontuneista koki, että muslimista oli
tullut jo ystävä, jonka luona oli vierailtu muutaman kerran.
Vieraiden ystävällisyys oli ilahduttanut. Vaikka yhteistä kieltä ei ole,
hymyillä ja eleillä on viestitty hyväksyntää puolin ja toisin. Kokenut seurakuntalainen kehotti kylällä ja kaupassa
sanomaan päivää ja tervehtimään suomeksi.
Kontiolahden Menox-musikaalin esiintyjät esittelivät koruja, joita he tekiKohtaamiseen rohkaiseminen yli us- vät myyntiin musikaalin yhteydessä.
kontorajojen on ollut Hämysen ”Tuttu,
vieras, naapuri, kaveri vai ystävä” -kouAjankohtaista Kontiolahdella lokakuussa oli kielteilutusten tavoitteena. Läsnäolijoiden kysymyksiä on käsitelty ryhmissä ja erikseen. Koulutus- sen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten kohtatilaisuuksia on järjestetty eri seurakunnissa jo useita. lo. Mitä muuta me voimme tehdä kuin rukoilla, kyseli
Kylväjän työntekijöistä koulutuksia antavat Hämysen lähetyssihteerin kanssa runsas seurakuntalaisjoukko.
lisäksi Taneli Skyttä ja Mikko Puhalainen. KoulutukKontiolahdella vieras on tullut lähelle ja tutuksi
set ovat kuhunkin seurakuntaan räätälöityjä ja teeman
asiantuntijuus löytyy läsnä olevien kokemusten jaka- muillakin tavoin Kylväjän ja seurakunnan yhteistyössä. Lapsikuoron toteuttamassa Menox-musikaalissa
misesta.
Kontiolahdella eräs osallistuja kommentoi, ettei se keväällä 2016 lapset ja nuoret astuivat muun muassa
mitä Hämynen kertoi, pidä ollenkaan paikkansa hä- bangladeshilaisen nuoren sandaaleihin.
Menox maailmalle -lähetysmusikaalin on säveltänen muslimiystävänsä kohdalla. Muslimiystävästä oli
tullut hänelle lähimmäinen, johon eivät yleistykset nyt muusikko Jukka Salminen vuonna 2014. Musikaapäde. Henkilön kokemus on ainutkertainen. Kohdattu lin nuotit ja videomateriaalin voi tilata seurakuntien ja
ihminen historiansa ja oman tarinansa kanssa voi tulla yhteisöjen käyttöön Kylväjästä.
niin lähelle, kuin hänet päästämme.
Seuraa Kylväjää sosiaalisessa mediassa:
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Me, kodista
karkotetut
Paratiisin ulkopuolella asuessamme koemme
aika ajoin kovaa kaipausta päästä takaisin
todelliseen kotiin, rikkumattomaan yhteyteen
Luojamme kanssa.
Teksti: Jukka Norvanto
Kuvitus: Arja Arasmo

R

aamatun kolmas luku päättyy monessa
mielessä lohduttomalta näyttävään viestiin: ”Sitten Herra Jumala sanoi: ‘Ihminen
on nyt kuin me: hän tietää sekä hyvän
että pahan. Ettei hän nyt vain ota elämän puusta
hedelmää ja syö ja niin elä ikuisesti!’ Niin Herra
Jumala ajoi ihmisen pois Eedenin puutarhasta ja
pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty. Hän karkotti ihmisen ja asetti Eedenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan, leimuavan
miekan vartioimaan elämän puulle vievää tietä”
(1. Moos. 3:22-24).

laa lapsuuden maisemiin toivoen pääsevänsä jälleen osalliseksi samasta tunnelmasta, hän pettyy,
kun ei voikaan enää kokea samaa tunnelmaa. Ehkäpä hän voi kuitenkin alkaa aavistella, että sekä
alkuperäinen lapsuuden kokemus että halu kokemuksen toistamiseen ovat vain viittauksia johonkin sellaiseen todellisuuteen, joka on pysyvämpää
ja myös todellisempaa kuin mitä tässä maailmassa voidaan kokea. Se on lopultakin luodun kaipausta rikkumattomaan yhteyteen Luojansa kanssa, yhteyteen, jota ihminen sai kokea paratiisissa
ennen kuin joutui karkotetuksi sieltä.

PARATIISISTA karkotuksesta lähtien ihmiskunta on elänyt ikään kuin Eedenistä itään. Ihminen
elää siis nykyäänkin ulkopuolella sen kodiksi tarkoitetun paratiisin, jonka asujaksi Jumala alun
perin tarkoitti ihmisen.
Paratiisin ulkopuolella asuessamme koemme
aika ajoin kovaa kaipausta päästä takaisin todelliseen kotiin. Se kaipaus voi tulla esiin haluna kokea uudelleen lapsuuden kodin tunnelma, lapsuuden joulu, kesäloman alku Suvivirren laulamisen
jälkeen tai vaikkapa rakkaan ystävän kohtaamisen muisteluna. Mutta jos kaipaava ihminen pa-

SIITÄ KAIPAUKSESTA ovat ihmiset kirjoittaneet
vuosisatojen varrella hieman erilaisin sanakääntein. Kirkkoisä Augustinus totesi 400-luvulla ”Ihminen on levoton, kunnes hän löytää levon Jumalassa.”
Matemaatikko Blaise Pascal, joka eli 1600-luvulla, tuli pohdinnoissaan siihen tulokseen, ettei
ihmisiä kannattanut yrittää vakuuttaa kristinuskon totuudesta, vaan hänen mielestään oli sen sijaan parempi yrittää saada heidät toivomaan, että
se on totta, koska ihmiset olivat nähneet ikään
kuin välähdyksiä sen mieltä tyydyttävästä todel-

lisuudenkuvasta. Hän ajatteli,
että kun tällainen toive sai juurtua ihmissydämeen, ihminen tulisi lopulta tajuamaan kristinuskon totuutta laajemminkin.
VIIME VUOSISADAN ehkä
tunnetuin kristillinen kirjailija
oli englantilainen kirjallisuuden
professori ja entinen ateisti C.S.
Lewis. Hän kirjoittaa omaelämänkerrallisessa
teoksessaan
Ilon yllättämä samasta asiasta.
Hän kertoo tunteneensa eri tilanteissa yllättäviä ilon häivähdyksiä, mutta jos hän koetti etsimällä etsiä niitä, hän ei saanutkaan
niitä kiinni. Ne tulivat vastaan
jonkinlaisina sivujuonteina jonkin toisen asian yhteydessä.
Mutta koska ne sivujuonteinakin
olivat kuitenkin todellisia, ne

johdattelivat Lewisia vähitellen
kohti Jumalan tuntemusta, mitä
hän itse ei missään nimessä olisi
tahtonut.
Alister McGrath toteaakin
C.S. Lewisin elämänkerrassa
näin: ”Kyseessä ei ollut jokin,
mitä hän olisi etsinyt, vaan jokin, mikä näytti etsivän häntä.
Hieman myöhemmin McGrath
vielä jatkaa samasta asiasta:
”Lewis ei kuvauksessaan tee siirtoa itse, vaan se tehdään häntä
vastaan. Ilon yllättämä ei kerro
siitä, kuinka Lewis löysi Jumalan, vaan Jumalan kärsivällisestä etenemisestä kohti Lewisia.”
Tuota Jumalan kutsumisen
aikaa kuvatessaan Lewis itse toteaa: ”Rakastettavat agnostikot
puhuvat hilpeästi siitä, miten
’ihminen etsii Jumalaa’. Minun

puolestani he olisivat yhtä hyvin
voineet puhua siitä, että hiiri etsii kissaa.”
Kääntymyksestään kertoessaan hän sanookin: ”…annoin
lopulta periksi, myönsin, että
Jumala on Jumala, ja polvistuin rukoilemaan. Olin varmaan
koko Englannin innottomin ja
vastahakoisin uskoon tulija sinä
iltana.”
Minusta näyttää, että kaikkia edellä mainittuja ja tuhansia
muita ihmisiä yhdistää kaipauksentapainen tuntu siitä, että on
olemassa jotain enemmän kuin
mitä järjellä voidaan ymmärtää
ja aisteilla havaita. Sellaisten kokemusten avulla Jumala vetää
ihmisiä luokseen.
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Uusia alkuja
Israelissa
Vapaaehtoisjakso Israelissa opetti Saaralle ja
Heikille paljon pitkäjänteisen työn tärkeydestä,
arabikulttuurista ja Jumalan huolenpidosta.
Teksti: Heikki Kalliopuska
Kuvat: Kalliopuskien albumi ja Heikki Kalliopuska

V

iime vuonna Israelissa
viettämämme puolitoista
kuukautta saivat jatkoa,
kun syyskuun puolivälissä suuntasimme kohti tutuksi
tullutta Haifaa. Olemme jälleen
työskennelleet Kylväjän lähettiperheen Pirkko ja Elias Saidin kanssa.
Arabiankielisille lapsille suunnattu
Bible Club, Ebenezer-vanhainkodin suomalaisvierailut ja Eliaksen
perhekunnan nuortenillat ovat pitäneet meidät mukavan kiireisinä.
Samalla olemme saaneet monta tärkeää oppituntia hengellisestä
työstä. Ennen matkaa mieliimme
nousi paljon epäilyjä. ”Ei meistä ole siellä hyötyä, mitä annettavaa minulla muka on? Voiko Jumala muka käyttää minuakin?”. Oma
voimattomuuden tunne pakotti vain rukoilemaan, että Jumala
käyttäisi meitäkin. Saimme opetella katseen kääntämistä pois itsestä ja omista kyvyistä Jeesukseen ja
Hänen suuruuteensa ja luottamista
siihen, että Hän pitää huolta.
Eräs suurista oppitunneista on

Maisemia Karmel-vuoren laelta.
ollut omien päämäärien ja näyn
eteen tehtävän pitkäjänteisen työn
tärkeys. Eliaksen perhekunnan
nuorille aikuisille järjestetyt illat
olivat siitä meille opetus suurine
käynnistymisvaikeuksineen. Alun
hankaluuksista huolimatta jatkoimme vielä yritystä, mistä seurasi loppua kohden erinomaisiksi
muodostuneita tapaamisia.
Selvää johdatusta oli myös aiheiden valinnassa, kun päädyimme
keskustelemaan
kristityn
elämän keskeisistä asioista ja ongelmista kuten minäkuvasta, anteeksiantamisesta ja tärkeysjärjestyksistä. Meidän osaksemme jää
onneksi vain tehdä työtä uskollisesti Jumalan antaman näyn eteen
ja uskoa, että ”Jumala suo kasvun”. (1. Kor 3:7)
Aika arabikulttuurin parissa on
näyttänyt meille kulttuurista myös
hienoja ja ihailtavia piirteitä. Ei
nimittäin ole sattumaa, että evankeliumi Herrasta Jeesuksesta alkoi
leviämään juuri näiltä seuduilta.
Tämän kulttuurin keskellä se ei

PASSI, HAMMASHARJA JA RAAMATTU

Esilähetyskoulutus sinulle!
Seuraavat lähijaksot Suomen Raamattuopistolla:
24.-25.3., 21.-22.4. ja 6.-7.10.2017
Kiva porukka, yhteyttä, ystävyyttä ja yhteinen tehtävä
maailmalla = PK International. Linja on tarkoitettu sinulle
18–26-vuotias nuori aikuinen, joka haluat opiskella Raamattua
ja saada ainutlaatuisen näkökulman kristilliseen työhön
maailmalla.

Saara ja Heikki Kalliopuska Israelissa.

pysy salassa: usko ei ole yksityisasia. Jos jollakulla on jotakin hyvää, sitä samaa hyvää haluavat
myös muut. Ajattelu on vahvasti
yhteisöllistä, jolloin sekä ilot että
surut jaetaan.
Rukoillaan Israelin työn puolesta ja pyydetään, että Jumala saattaa työnsä päätökseen tässä maassa!

Opiskeluun sisältyy ainutlaatuinen noin kahden kuukauden pituinen
opintojakso ulkomailla. Kurssi ja opiskelu toteutetaan yhteistyössä
Suomen Raamattuopiston Nuorten raamattulinjan (PK) kanssa.
Hakea voi milloin vain, kurssi alkaa syksyisin!

Hakulomake ja lisäinfo: sro.fi

Lisäinfoa ja hakulomake: kylvaja.fi > Nuoret
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Talous

Päivä Itä-Afrikassa
Teksti ja kuvat: Kylväjä

M

inareettien
rukouskutsut herättävät
minut
04.15 kuten joka aamu,
vapaapäivät mukaan lukien. En saa unta rukousten jälkeen. Kuudelta
nousemme aamupuuron
keittoon. Luemme päivän Sanan ja rukoilemme siunausta päiväämme. Sotilaamme tervehtii
meitä pihalla iloisesti ja
lähtee mukaamme työpaikalle.
Kahdeksalta on sovittu palaveri viiden työtoverin
kanssa, mutta vain kaksi tulee paikalle, vartin myöhässä. Ärsyttää kun paikalliset ovat aina myöhässä tai
eivät saavu lainkaan. Kaksi on tänään poissa töistä.
Valtion pitäisi maksaa palkkaa, mutta jostain syystä
palkat jäävät maksamatta. Osa äänestää jaloillaan ja
jää pois, vain innokkaimmat jatkavat.
Kierrämme sairaalan osastoja. Kohtaan monia potilaita ja omaisia. Osa potilaista toipuu tyytyväisinä,
osa kamppailee hengestään ja osa kärsii komplikaatioista. Teemme työtä niukkojen resurssien, huonojen työvälineiden, kouluttamattoman henkilökunnan
ja hankalien bakteerien keskellä.

Verkkokauppa avoinna
www.palamaailmalta.fi

Liity lähettäjärenkaaseen!
Soita (09) 253 254 00

KUUSIVUOTIAS KALTU on toipumassa alaraajojen amputaatiosta. Käärme puri häntä
molempiin
jalkoihin
aiheuttaen pahan tulehduksen ja kuolion.
Myrkky oli niin voimakasta, että se pysäytti
veren hyytymisen eikä
leikkausta voitu tehdä. Tyttö leikattiin, kun
käärmeen myrkky oli
haihtunut, mutta jalkoja
ei voitu enää pelastaa.
Mietin, että olisipa meillä käärmeseerumia! Se on kallis lääke, eikä siihen ole
varaa.
Iltapäivällä kahdelta lähden kotiin lounaalle. Kotiapulaisemme Saara on valmistanut vuohenlihakeittoa. Valmistelen luentoa, neljältä menen luennoimaan
yliopistolle. Opiskelijat kuuntelevat innostuneesti.
Saan olla kiitollinen, että minulla on hyvä luokka.
Kuudelta palaan kotiin, jumppaan videon tahdissa ja luen sähköposteja, jos netti toimii. Nukkumaan
menemme ajoissa, seuraava herätys on taas aamuyöllä.

Lähde
lähetystyöhön!
Haku syksyn 2017 lähetyskurssille ja
määräaikaiseen tiimiin 31.3. mennessä.

”K

un te tällä työllänne annatte todistuksen uskostanne,
lahjanne
saajat ylistävät Jumalaa siitä, että
te näin tunnustatte kuuliaisuutenne Kristuksen evankeliumille ja
jaatte omastanne anteliaasti heille
ja kaikille muillekin. Näin he myös
rukoilevat teidän puolestanne ja
ikävöivät teitä sen ylenpalttisen armon vuoksi, jota Jumala on osoittanut teille. Kiitos Jumalalle hänen
sanomattoman suuresta lahjastaan!” (2. Kor. 9:11–13)
Vuosi 2016 on päättynyt ja
olemme saaneet aloittaa uutta
vuotta. Mennyttä tarkasteltaessa
voimme todeta, että Taivaan Isä on
hoitanut ja pitänyt huolta. Saamme olla kiitollisia kaikesta hyvästä,
jota olemme saaneet ja jossa olemme saaneet olla mukana ja joka

on rakentanut myös meidän omaa
elämäämme. Lähetystyötä tehden
olemme sekä saaneet olla Jumalan
lahjana että saaneet osamme Jumalan lahjoista.
Kun tarkastelemme vuodenvaihdetta rahavarojen näkökulmasta, huomaamme kaaviosta,
että saldo on noin 150 000 euroa
alhaisempi kuin vuotta aiemmin.
Toisaalta joulukuussa saldo parani
merkittävästi loka- ja marraskuun
tilanteista. Hyvin monissa kuukausissa huomaamme kulujen ylittäneen tulot. Vuoden alkaessa saldomme riittää n. 1,5 kuukauden
tarpeisiin.
Alkanut vuosi 2017 tuo tullessaan monia haasteita talouteen.
Niistä suurimmat ovat Itä-Siperian
Ulan-Udeen tulevan uuden kirkon
rakentamisen aloittaminen, Mongolian Ulaanbaatarin kirkon tontin

lunastaminen päättyneen vuokrasopimuksen vuoksi, Etiopian Ginnirin lasten päiväkeskuksen hankinta tai rakentaminen sekä aivan
vuoden vaihteessa tulleesta hanketukipäätöksestä syntynyt haaste Bangladeshin-työn jatkamisesta
omarahoituksella. Tavoitteena on
kuroa yli 500 000 alijäämä kuntoon. Tässä tarvitsemme kaiken
mahdollisen avun rukouksista lahjoituksiin ja käytännön toimintaan.
Monet summat vaikuttavat suurilta, mutta jakautuessaan suurelle
määrälle ne näyttävätkin mahdollisilta. Esimerkiksi pelkän alijäämän
kattaminen onnistuisi Kylväjä-lehden saajilta, jos jokainen nostaisi
kuukausilahjoitusta kolmella eurolla.
Siunattua uutta vuotta toivoen,

Petri Javanainen
talousjohtaja

Näin tuet Kylväjän työtä taloudellisesti:
Pankin välityksellä:Valitse kohde jota haluat tukea ja katso tukiviite Kylväjän kotisivujen Lahjoita-osion
viitenumerolaskurilla tai soita Kylväjän toimistolle p. (09) 2532 5400. Tee lahjoitus tukiviitettä käyttäen Kylväjän
tilille FI57 4405 0010 0212 96.
Puhelimella: Soita numeroon 0600 03050. Puhelun hinta on 25,3694 euroa. Tammikuun lahjat kohdistetaan ItäSiperian kirkkohankkeen tukemiseen. Helmi–maaliskuun lahjat kohdistetaan Kylväjä-lehden kulujen kattamiseen.
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Raamattupäivä Turussa 11.2.
Mikaelin seurakuntakodissa (Puistokatu 13)
Raamattuluennot pitää lähetysteologi, TL Jukka Norvanto
Mukana musiikkievankelista Jippu
Päivän ohjelma:
Klo 10 tervetuloa, kappalainen, TT Pasi Jaakkola
Klo 10.30–11.15, raamattuluento, Miten lukea Raamattua?
Klo 11.30–12.30, raamattuluento, Löytyykö Jeesus Vanhasta testamentista?
Klo 12.30–14 Lounas, 6 euroa
Klo 14–15 raamattuluento, Millainen on Uuden testamentin Jeesus?
Klo 15 – 15.45 Aroilla tuulee – terveisiä Mongoliasta. Rukoilemme
lähetystyön puolesta. Vapaaehtoinen uhrilahja Mika Laihon
työlle Mongoliassa.
Klo 16–17 raamattuluento, Lähetä Joku Muu – minustako lähetystyöntekijä?
Klo 17 kahvi, vapaaehtoinen kahviraha
Myytävänä hyvää hengellistä kirjallisuutta ja lähetyskenttien tavaroita. Raamattupäivä on osa Mikaelin talvipäiviä, katso tarkempi
ohjelma seurakunnan nettisivuilta. Tervetuloa opiskelemaan Raamattua!
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Turun arkkihiippakunta
21.1.
22.1.

Merikarvia, klo 10 messu Merikarvian kirkossa, saarna
Sanna Erelä, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus seurakuntalolla, Sanna Erelä.

28.-29.1.

Rauma, alkaen la klo 16 Raamattu-ja lähetyspäivät Haappusten kirkolla, Päiväsenkatu 63, mukana Sanna Erelä ja
Jukka Norvanto, katso erillisilmoitus

30.1.

Turku, klo 18 Kylväjä-piiri, Martin seurakuntatalo, Temppelinkatu 1

10.2.

Turku, klo 18 Raamattu-ja lähetysilta Sinitaivassalilla, Rauhankatu 15 D, Vainot hiipivät, Jukka Norvanto

11.2.

Turku, alkaen klo 10 Raamattupäivä Mikaelin seurakuntakodilla, Puistokatu 13, Jukka Norvanto, katso erill. ilm.

18.2.

Pori, klo 15 Kylväjä-piiri, seurakuntakeskus, Eteläpuisto
10 A, 4.krs, Raija Hämynen

7.2.

Tervola, klo 18 Ilta lähetykselle Tervolan seurakuntakeskuksessa, Kirkkokuja 4, Israelin-lähetti Sanna Erelä

19.2.

Eurajoki, klo 10 Lähetysretriitti kirkossa ja Luodon leirikeskuksessa, katso erillisilmoitus

8.2.

Posio, klo 13 Ikäihmisten keskiviikkokerho, Sairaalantie
5, vieraana Israelin-lähetti Sanna Erelä

9.2.

Ranua, klo 18 lähetystilaisuus seurakuntatalolla, Pappilantie 11, vieraana Israelin-lähetti Sanna Erelä

18.-19.2.

Rovaniemi, klo 11 Turva Jumalassa -raamattu- ja lähetyspäivät Rovaniemen kirkossa ja seurakuntakeskuksessa.
Kts. erillisilmoitus

23.2.

Oulainen, klo 18 nuortenilta Siukkiksella, Oulaistenkatu
59, vieraana Niko Seppä

Raamattu- ja lähetyspäivät
28.-29.1. Raumalla Haappusten kirkolla (Päiväsenkatu 63)

Turva Jumalassa
Kylväjän raamattu- ja lähetyspäivät Rovaniemellä 18.-19.2.2017
Rovaniemen rovastikunnan lähetyspäivä 18.2.2017
Perjantai 17.2.
Niko Ijäksen ja varkkareiden peli-iltapäivä
klo 18 Nuorten Deeper-ilta, kirkko ja krypta, Yliopistonkatu 2
Lauantai 18.2. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70 B
11 Lounas, Ruustinna Amica-ravintola
12 Alkuhartaus
12.15 Lähtijät lähellämme, Niko Seppä, Matti Laurila, Pirita Bucht
14 Kahvitauko
14.30-16 Matkakertomuksia, Niko Ijäs, Liisa Kingma, Missiomusalinja
17 OMA-ilta, (Olet minulle arvokas) Opetusta, musiikkia, rukousta, iltapalaa, Liisa Kingma, Missiomusalinja
Sunnuntai 19.2.
10.00 Messu, Jumalan Sanan kylvö, liturgi Topi Litendahl, saarna
Tapio Pokka, kirkko, Yliopistonkatu 2
11.30 Kirkkokahvit ja messujatkot seurakuntakeskuksessa, Rauhankatu 70 B
Ilmoittautumiset seurakunnittain lauantaipäivään ruokailun vuoksi 3.2. mennessä pirita.bucht@evl.fi tai p. 0400365878.

Kylväjän kirkkopyhä
Äänekoskella 29.1.

Messu klo 10 kirkossa, os. Vellamontie 1, Seppo Mertanen, Pekka
Mäkipää, Roseniuksen pojat.
Kirkkokahvien jälkeen n.klo 11.30 lähetysjuhla, ”Kylväjän työtä
Ääneseudulla 40 vuotta”, historiikki Ritva Lehmonen ja Marjaana Kotilainen, puheenvuorot Pekka Mäkipää ja Susanna Halinen,
musiikissa Olli Lehmonen ja Roseniuksen pojat. Pieni kirjamyynti,
kolehti nimikkolähettien, Liedenpohjien työlle

Tampereen hiippakunta

Pori, klo 15 Kylväjä-piiri, seurakuntakeskus, Eteläpuisto
10 A, 4.krs, Kylväjän työtä Israelissa, Sanna Erelä.

Sunnuntaina 29.1.
Klo 12 messu; saarna Jarmo Mäki-Mikola, liturgina Ilkka Riihimäki. Messussa kolehti Kylväjän raamattutyölle.
Messun jälkeen kirkkokahvi ja päivätilaisuus:
seurakunnan puheenvuoro Ilkka Riihimäki, lähetysopetus:
Kylväjän työtä Israelissa, Sanna Erelä, raamattuluento: Intoa
Raamatun lukemiseen, Jukka Norvanto, miesten lauluryhmä,
kolehti Kylväjän juutalaistyölle Israelissa

22.1.

20.1.

Vaasa, klo 11 Naisten lounas, iso seurakuntasali, Koulukatu 28, Aili Maria Manninen

24.1.

Ylöjärvi, klo 18 Unelmatuvan raamattu- ja lähetyspiiri,
kevätkauden ajan parillisilla viikoilla

23.1.

19.2.

Tampere, klo 15 Jeesus maailmalle -piiri, Kalevan kirkko,
sali 1

Alavus, seurakunnan Olohuoneessa lähetystupa, kahvit
klo 10 ja klo 11 hartaus, Marjaana Kotilainen ja Marja
Suokas

26.1.

Vaasa, klo 19 Jeesus maailmalle -piiri, pieni seurakuntasali, Koulukatu 26, Timo Holmlund

29.1.

Äänekoski, klo 10 Kylväjän kirkkopyhän messu ja lähetysjuhla ks. erillisilmoitus

2.2.

Jyväskylä, klo 17 Viron piiri, NNKY:n tilat, V. Pasanen

10.2.

Äänekoski, klo 17.30, seurakuntatalolla naisten lähetyspiiri, klo 17.30, vieraana Marjaana Kotilainen

15.2.

Saarijärvi, Kivijärven lähetyskahvit, tarkemmin srkn
ilmoituksissa, vieraana Marjaana Kotilainen

22.2.

Äänekoski klo 12 Viron-työn kohtaamispaikka Suolahden
kirkon nuorisotiloissa

Oulun hiippakunta
22.1.

Rovaniemi, klo 10 messu Rovaniemen kirkossa, Yliopistonkatu 2, Ella ja Janne Henrikssonin matkaansiunaaminen

22.1.

Savukoski, klo 13 messu Savukosken kirkossa, Samperintie 6, toimittaa Niko Seppä. Messun jälkeen lähetystilaisuus rajaseutukeskuksessa

Mikkelin hiippakunta

Eurajoen kirkko, Kirkkotie 8

10.00 Ehtoollisjumalanpalvelus; saarna Jarmo Mäki-Mikola, liturgina Asko Riihimäki, kanttorina Maria Verronen, mukana kirkkokuoro.

Eurajoen seurakunnan Luodon leirikeskus, Luodontie 271

12.00 Ruokailu 13.00 Raamattutunti, ”Armon kerjäläiset”, lähettikuraattori Raija Hämynen 14.00 Lähetysjuhla, ”Lähetyskenttä
keskellämme”, työaluevastaava Hans Rönnlund, Raija Hämynen
ym. 16.00 Lähtökahvi
Myytävänä hengellistä kirjallisuutta sekä tuotteita työalueilta.
Ilm. ke 15.2. mennessä kirkkoherranvirastoon p. 02-868 0021 tai
tarja.nurmio@evl.fi tai Sirpa Niemelle p. 050-339 8846.
Ruokailu ja osallistumismaksu: aikuiset 10€ ja lapset 5€.

Helsingin hiippakunta
19.1.

Vantaa, klo 18.30 Urheilutyön infoilta, Kylväjän toimisto

22.1.

Vantaa, klo 15 Korson Kylväjä-piiri Kotkansiiven kokoustilassa, Kotkansiipi 1

1.2.

Vantaa, klo 17.30 lähetyspiiri, Myyrmäen kirkko, Niko Ijäs

9.2.

Vantaa, klo 18 lähetyspiiri, Länsimäen kirkko, Niko Ijäs

11.2.

Vantaa, klo 13 Espoon ja Turun matkaporukoiden Mongoliapäivä, Kylväjän toimisto, Niko Ijäs, Janne Sironen, Erne
Hakala, Orkkuli Kuisma

14.2.

Kerava, klo 10 Lähetystuokio katupappilassa, Kauppakaari 13, Janne Sironen, Hannu Arvela

14.2.

Kerava, klo 13 Lähetyspiiri, seurakuntakeskus, Papintie
2, Jeesus tunnetuksi Itä-Aasian yliopistoissa, Paulos
Huang, Janne Sironen

22.1.

Mikkeli, klo 15 Yhteisen leivän jaamme -messu, Lähemäen seurakuntatalo, Paukkulantie 27, yhteistyössä Mikkelin tuomiokirkkosrk, Etelä-Savon Kansanlähetys, Suomen
Raamattuopisto ja Kylväjä

29.1.

Joutseno klo 18 Sanan ja rukouksen ilta, Joutsenon kirkko, Hanna Räsänen.

6.2.

Lappeenranta klo 14 Kylväjä-piiri, Lähetyssoppi, Koulukatu 10.

15.2.

Vantaa, klo 15 Kylväjän toimistolla OPKO:n Ystävien senioriseurat

12.2.

Mikkeli, klo 16 Kylväjä-piiri, srk-keskuksen aulakahvio,
”Seurakunta lähettää kaikkeen maailmaan”, koulutusvastaava Pentti Marttila

15.2.

Vantaa, klo 17.30 lähetyspiiri, Myyrmäen kirkko, Seija
Mäkelä ja lähettivieras. Viisikieliset mukaan

18.2.

Lappeenranta klo 13 Usko puhdistui - miten kävi juutalaisten juurien? Raamattu- ja lähetyspäivä, Lappeen
seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Sanna Erelä ja Hanna
Räsänen, klo 17 Juuri nyt! Jukka Leppilampi & Hanna
Räsänen, sanoja ja säveliä taivasten valtakunnan salaisuudesta, Lappeen Marian kirkko

20.2.

Vantaa, klo 18 lähetyspiiri, Hakunilan kirkko, Niko Ijäs

22.2.

Helsinki, klo 14 lähetyksen tietoisku Itä-Aasiasta, Pitäjänmäen kirkko, Janne Sironen

Lähetysretriitti Eurajoella sunnuntaina 19.2.2017

”Lähetyskenttä keskellämme”

Lapuan hiippakunta

Tampere, klo 10 Kalevan kirkko, jp ja lähetystilaisuus,
Ijästen tulojuhla

Päivien juontajana Risto Torpo.

Lauantaina 28.1.
Klo 16 raamattuluento, Voinko minäkin saada armon?, Jukka
Norvanto
Kahvitarjoilu
Klo 17.30 lähetystilaisuus: Usko puhdistui – miten kävi juutalaisten juurien? Sanna Erelä, Liedenpohjien terveiset Odessasta, Sirpa ja Reino Niemi, kolehti Liedenpohjien työlle Ukrainassa, Auringonsäteet-lapsikuoro.
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19.2.

Kouvola klo 17 Kylväjä-piiri, Sarkolan seurakuntatalo,
Suomenkatu 3.

Kuopion hiippakunta
5.2.

Sotkamo, Sotkamon kirkko, klo 10, messu, saarna Jukka
Norvanto.

Tuoreimmat tiedot ja tarkennukset tilaisuuksista löytyvät Kylväjän netti
sivuilta www.kylvaja.fi. Tilaisuudet järjestetään yhdessä paikallisten
seurakuntien ja Agricola-opintokeskuksen kanssa.

Espoon hiippakunta
19.1.

Espoo, klo 13 Israel-rukouspiiri, Tapiolan kirkko, pieni
nuorisotila, piiri kokoontuu joka torstai

7.2.

Järvenpää, klo 18.30 Raamattu- ja lähetysilta, Loutin kerhotalo, Harjutie 2, Kaukasian ilta

8.2.

Espoo, klo 18 lähetysraamattupiiri Tapiolan kirkolla, Kirkkopolku 6, Lähetystyö evankeliumeissa, Janne Sironen

12.2.

Järvenpää, klo 17.30 Raamattutunti; Rakkauden palkka
- kiittämättömyys, Hoos. 4:1-7:2, Jukka Norvanto, seurakuntasali, Kirkkotie 1, kahvitarjoilu lähetyksen hyväksi ja
tarvittaessa lastenhoito

Pääsiäisleiri 12.-17.4. Tunturi-Lapissa
Ohjelmassa päivittäiset hiihto- ja lasketteluretket Pallakselle, Ylläkselle ja Olokselle, hiljentymistä pääsiäisen sanoman äärellä ja
tuokioita lähetystyön näköalojen äärellä. Majoitus Muoniossa 2-4
hengen huoneissa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset erkki.puhalainen@gmail.com 0400-545128.

Virkistys-ja koulutuspäivä Varsinais-Suomen Kylväjä-väelle

la 11.3.2017 klo 9.30 - noin 15.30 Martin seurakuntatalolla
(Temppelinkatu 1, Turku). Ilmoittaudu viimeistään 3.3. joko jarmo.maki-mikola@kylvaja.fi tai 040 521 5964. Tarkempi ohjelma
helmikuun Kylväjä-lehdessä.

Kylväjä PL 188, 01301 Vantaa. Osoitteenmuutokset sähköpostilla: osoitteenmuutokset@kylvaja.fi.

Menoa maailmalla
Työntekijöiden kirjeistä ja blogista
poiminut Outi Rajala

Paimentolaiskansan
raamattukurssi
Alkujuhlan jälkeen otettiin yhteiskuva kaikista
osallistujista. Sen jälkeen kirkkosali muuttui nopeasti opiskelutilaksi, kun penkkejä siirrettiin ja
opiskelijoiden eteen kannettiin pöydät. Kirkkosalin
seinällä olevassa julisteessa luki suomennettuna:
”Paimentolaiskansan raamattukurssi”. Saatoinkin
puheessani viitata siihen, että liikkeellä oleminen
on hyvin raamatullinen periaate, sillä Jeesuskin
kehotti omiaan lähtemään liikkeelle ja kertomaan
yhä uusille ihmisille siitä, mitä hän on tehnyt ihmiskunnan puolesta.
Lue lisää Jukka Norvannon opetusmatkasta Mongoliaan Kylväjä-blogista www.kylvajablogi.fi ja Jukan kirjeistä.

Pyhäinpäivänä
Pyhäinpäivänä osa rouva Hirotanin tomumajasta
(= luista) laskettiin kirkon yhteishautaan. Suurimman osan luista ei-kristitty perhe vei perheen
buddhalaiseen sukuhautaan. Ylijäämä tuhka
luineen, joka ei mahtunut kahteen varattuun astiaan, jäi krematorioon, joka lupasi toimittaa sen
johonkin buddhalaiseen temppeliin palvottavaksi
asianmukaisella tavalla. Tällainen vainajan tuhkan
jaottelu sinne tänne on varsin yleistä Japanissa.
Hautamuistomerkissä lukee: ”Jumalan armolahja
on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa,
meidän Herrassamme.” Rukoilemme, että puoliso
ja kaksi tytärtä perheineen vielä alkaisivat seurata
perheen äidin ja isoäidin uskoa.

Kohtaa pelkosi
Joku pelkää sairastuvansa lähetyskentällä. Toinen
ei voi sietää uuden kulttuurin tapoja esimerkiksi
ruokailun tai siisteyden suhteen. Kolmas huolehtii Suomeen jäävistä läheisistään ja heidän hyvinvoinnistaan. Lähetystyöhön lähteminen ei ole aina
helppoa. Jokaisella meistä on pelkoja – älä siis
pelkää katsoa niitä silmästä silmään. Tiedostamalla omat pelkosi ja keskustelemalla niistä jonkun
toisen kanssa ymmärrät paremmin itseäsi ja voit
varautua tuleviin tilanteisiin jo etukäteen.
Lue 10 kohdan muistilista Ella Henrikssonin kirjoituksesta Kylväjä-blogista www.kylvajablogi.fi

Joulun välähdyksiä
pimeässä maassa
Ostoskeskukset on koristeltu jouluvaloin ja niissä soi ihanat joululaulut. Laulut ovat englanniksi, joten kansa ei ymmärrä sitä ilosanomaa, jota
laulut julistavat. Länsimaiset kauppaketjut ovat
onnistuneet tuomaan ”joulun” tähänkin maahan.
Ihmiset ostavat koristeet ja lahjat uuden vuoden
kunniaksi. Silti pysähdyn ihmettelemään, mitä
muslimiasiakkaat tekevät adventtikynttilöillä tai
mitä he miettivät availlessaan joulukalenterin
24 luukkua. Riemuitsemme kuitenkin jokaisesta
joulun väläyksestä tämän pimeän maan keskellä.
Hissiä odottaessa luemme naapurin ulko-oven joulukoristetta, joka koko joulukuun toivottaa meille
riemullista Kristus-messua (Merry Christmas). Koristeen t-kirjain on vieläpä ihan ristinmuotoinen.
Samalla se muistuttaa meitä siitä, miksi olemme
täällä. Jospa mahdollisimman moni tästä kansasta,
jossa on niin äärimmäisen vähän kristittyjä, saisi
riemuita Kristusmessusta nyt ja kerran taivaassa.

