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Kylväjän kolehtipyhää vietetään 24.4.
ja tätä lehteä jaetaan silloin seurakunnissa.
Kolehtivarat käytetään kumppanikirkkojemme
missionaalisuuden vahvistamiseen.

Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua
oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun
kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.”
Ps.23:3–4
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Mongoliassa juhlittiin FLOM in Mongolia
-järjestön 20-vuotista taivalta.

Jukka Kääriäinen kehottaa ottamaan
Jeesuksen esikuvaksi.

24–29 Kuvareportaasi
Mielikuvia moni-ilmeisempi
Pyhä maa on kirjavampi kuin uutiskuvat tai
matkaoppaat kertovat.

18–19 Raamattusivu
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32–37 Henkilökuva
Tyhjän päälle
Magnus Riska tietää, että Jumala sallii
vaikeuksia, jotta menisimme polvillemme.

30–31 Urapolku

Järisyttävä kohtaaminen

Kutsuun sitoutunut

Hanna Räsänen ui Pietarin nahkoihin.

Lea Lukka palveli lähetystyöntekijänä
40 vuotta.
Kannen kuva: Pixabay
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Koonnut: Kylväjän viestintä

Lähettiliikennettä
Kylväjä käynnistää työn Pohjois-Intiassa

P

ohjois-Intia on eräs tärkeimmistä saavuttamattomien
kansojen keskittymistä koko maailmassa. Kylväjän kehittämistiimi on neuvotellut lähetysyhteistyöstä Pohjois-Intiassa toimivan pienen Manipurin evankelis-luterilaisen
kirkon kanssa vuoden ajan. Neuvottelujen tuloksena ollaan
valmiita allekirjoittamaan yhteistyösopimus, jonka Kylväjän
johtoryhmä vahvisti vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.
– Tuemme kirkon etnisiä rajoja ylittävää työtä oman osavaltionsa ulkopuolella, Kylväjän erityisasiantuntija kuvaa.
Lisäksi Manipurin kirkko vastaa sille osoitettuun pyyntöön
laajentaa jo aiemmin käynnistämänsä koulun työtä naapuriosavaltiossa Tripurassa. Kylväjä tukee kirkkoa opettajain
koulutuksen ja lisärekrytoinnin osalta sillä aikaa kun kirkko
aikoo kerätä omilta jäseniltään lahjoituksia koulurakennuksen
ja kirkkotilan laajentamiseen. Kuluvana vuonna Kylväjä tukee
kirkon muissa osavaltioissa tapahtuvaa työtä runsaan 10 000
euron avustuksella.
Vaikka joillakin alueilla Intiassa toimii suuriakin kirkkoja,
maassa on osavaltioita, joissa kristittyjä on alle yksi promille
väestöstä.
– Tämän vuoksi haluamme tukea luterilaisia kirkkoja heidän
etnisiä rajoja ylittävässä työssään, erityisasiantuntija toteaa.
Manipurin kirkolla on noin 11 000 jäsentä.

Pikku Kylväjän uudet oppimateriaalit

L

astenohjelma Pikku Kylväjän tuoreimmat jaksot avaavat
ikkunoita kehitysyhteistyöhön. Nyt näitä näkymiä voidaan tutkia helposti myös koululuokissa.
– Halusimme palvella opettajia ja kokosimme ohjelmien
ympärille oppimateriaalin. Videoiden, kuvien, maafaktojen
ja keskustelukysymysten avulla oppitunnin muokkaaminen
omalle ryhmälle käy helposti, verkostotyöntekijä Minna Maria
Lenfeldova vinkkaa.
Oppimateriaali on parhaillaan testikäytössä kouluissa eri
puolilla maata.

K
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lähtemään kotimaahan suunniteltua aiemmin. Tilannetta
helpottamaan Kylväjä lähettää pastori Jari ja diakoni Leena
Honkakarin kolmen kuukauden työkaudelle helmikuussa.
Ennen eläköitymistään he työskentelivät Israelissa vuosina 2013-2017 ja Immanuel-seurakunnassa 2015-2017.
- Olemme kiitollisia ja iloisia siitä, että meillä on vielä
mahdollisuus lähteä ja olla käytettävissä, Honkakarit kuvaavat.
Liikennettä on Etiopiaankin, sillä marraskuussa Suomeen
evakuoidut Magnus ja Gunilla Riska palasivat Etiopiaan 28.
tammikuuta.

Naiset mukaan päättämään perheen asioista

L

uoteis-Bangladeshissa käynnistettiin uusi hanke, jolla
vahvistetaan haavoittuvassa asemassa olevien naisten
sosio-ekonomista osallistumista. Kolmivuotinen hanke
jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Hankkeessa pyritään
vahvistamaan naisten perhe-elämää koskevaa päätöksentekoa ja heidän taloudellista itsenäisyyttään.
- Naisia tuetaan säästöryhmien perustamisessa sekä koulutetaan heitä muun muassa kotitarveviljelyyn ja mikroyritysten perustamiseen. Vammaisille henkilöille tarjotaan amma-

40

– Maailmankoulu.fi -sivusto ottaa globaalikasvatusmateriaalimme esittelyyn heidän teemapäiviinsä, Lenfeldova iloitsee.
Maailmankoulu on globaalikasvatuksen resurssikeskus,
joka toimii opettajilta opettajille, ja se on osa Rauhankasvatusinstituuttia.
Bangladeshin ja Mongolian globaalin kasvatuksen materiaalit löytyvät Kylväjän kotisivuilta, kehitysyhteistyön
sivulta sekä materiaalipankista.

tillista koulutusta ja heitä koulutetaan edunvalvonta-asioissa,
Kylväjän asiantuntija Saara Pekkola kertoo.
Erityisesti äärimmäisessä köyhyydessä elävät ja etnisiin
vähemmistöihin kuuluvat naiset sekä vammaiset naiset ovat
haavoittuvassa asemassa. Hanke pyrkii ottamaan mukaan
koko yhteisön kestävien ratkaisujen aikaansaamiseksi. Hanke toteutetaan Kylväjän pitkäaikaisen kumppanin Bangladesh
Lutheran Mission - Finnish (BLM-F) kanssa, ja hanketta tuetaan Suomen Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.

Lea Lukka on palvellut lähetystyöntekijänä
Japanissa 40 vuotta. Lue lisää sivuilta 30–31.
BL
M
-F

BLM-F:ssa pitkään palvellut
kehitysyhteistyön konkari eläkkeelle

Nimityksiä
ylväjän verkostotyöntekijäksi on valittu T. Koistinen. Hän
on perheineen valmistautunut lähtemään työalueelle,
mutta lähtö on lykkääntynyt eri syistä. Yhdessä esimies
Mikko Puhalaisen kanssa on sovittu, että perhe jää Suomeen
ainakin elokuuhun saakka.
– Ryhdyn innolla tekemään verkostotyötä ja palvelen siinä
niin kauan kuin Suomessa olemme. Toiveissa on jossain vai-

K

eski-Aasiassa virallisesti toimivia järjestöjä on palaamassa maahan ja niiden mukana Kylväjän yhteistyöjärjestön työntekijöitä palaa Keski-Aasiaan helmikuussa.
Myös Kylväjässä valmistaudutaan työntekijän palaamiseen
maahan myöhemmin keväällä.
– Meillä on tarkka kriteeristö, jonka on täytyttävä, ennen
kuin paluu on mahdollinen. Selvitettäviä asioita on paljon,
työaluevastaava Mikko Puhalainen kertoo.
Immanuel-kirkossa Tel Avivissa Israelissa on eletty haasteellisia kuukausia ilman pastoria tai muita kokoaikaisia
työntekijöitä, kun Robert ”Bob” ja Kristi Roegner joutuivat

heessa päästä myös työalueelle ja sieltä aikanaan tulla taas
jatkamaan verkostotyötä, Koistinen kertoo.
Ilkka Koivisto aloitti tammikuussa vuoden määräaikaisessa työsuhteessa suunnittelijana. Hän toimii verkosto- ja
kumppanuusyksikössä pakolaistyön, kumppanuuksien ja varainhankinnan kehittämisessä., jotta työtä voidaan tehdä entistä vaikuttavammin.

V

uodenvaihteessa eläköitynyt Motilal Murmu palveli
Bangladeshissa Kylväjän työn yhteydessä syntyneessä
kehitysyhteistyöjärjestössä (Bangladesh Lutheran Mission - Finnish) peräti kolmekymmentäyhdeksän vuotta.
– Olen oppinut näiden vuosien aikana muun muassa kuinka yhteisön kehittämiseksi tehdään strategia ja kuinka se laitetaan käytäntöön. Ja miten voimme kouluttaa ihmisiä viljelemään kestävillä tavoilla ja säästämään rahaa.
Murmu toimi viime vuodet ruokaturvahankkeessa kehittä-

mispäällikkönä. Vuosien
aikana hän perehtyi henkilöstöjohtamisen lisäksi
kehitysyhteistyön projektien arviointiin ja niistä
raportoimiseen paikalliselle hallinnolle sekä Suomen Ulkoministeriölle ja Kylväjälle.
Nyt eläkepäivistään nauttiva Motilal Murmu aloitti järjestön
palveluksessa 12.12.1982.
Lisää ajankohtaisia uutisia www.kylvaja.fi
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Työaluematka
Kaukasiaan

S

T

uomen lähetysneuvoston joulukuussa julkaiseman tilaston mukaan vuonna 2020 suomalaisissa lähetysjärjestöissä työskenteli 560 lähetystyöntekijää. Tilasto
paljastaa laskevan trendin, jota pandemiavuosi ei muuttanut. Kymmenessä vuodessa lähettien määrä on supistunut
noin 30 prosenttia. Keskimääräistä suurempi pudotus on
ollut Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen, Suomen Vapaakirkon

yöaluevastaava Janne Aitta teki vierailumatkan Kaukasiaan joulukuussa. Matkan hän koki rukousvastauksena.
– Olin varautunut siihen, että kohtaisin Kaukasiassa pandemian vuoksi vaikeuksissa ja alla päin olevia ihmisiä. Yllätys
olikin suuri, kun ihmiset vaikuttivat iloisilta ja tavallinen elämänmeno tuntui jatkuvan, hän toteaa.
– Monilla kristityillä ystävillä oli hyvä työtilanne, ja seurakuntien toiminta oli voinut jatkua jossakin muodossa. Kuulin
myös hengellisen etsinnän lisääntyneen pandemian aikana.
Matka oli hyvin rohkaiseva.
Työaluevierailu tuli mahdolliseksi Kaukasian koronatilanteen hellittäessä ja viisumien myöntämisen käynnistyttyä uudelleen. Kevään 2021 jälkeen Kylväjällä ei ole ollut työntekijöitä Kaukasiassa, mutta työ jatkuu paikallisten toimesta. Myös
suomalaisia työntekijöitä pyritään lähettämään seurakunnan
tueksi. Toistaiseksi yhteydenpito paikallisiin kristittyihin ja
seurakunnan evankelistaan on nojautunut etäyhteyksiin.

”

Suomalaisten järjestöjen lähettimäärät tippuneet
kolmanneksen kymmenessä vuodessa
ja Suomen Lähetysseuran lähettimäärissä. Lähetysyhdistys
Kylväjä, Operaatio Mobilisaatio, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen ovat
säilyttäneet lähettimääränsä lähes ennallaan ja YWAM Finland
on onnistunut kasvattamaan lähettien määrää. Lähetystyöntekijöiden määrässä kärkipaikkaa pitää helluntaiseurakuntien
Fida International.

Hyväksytty väitöskirja kielentutkimuksesta

K

ylväjän Nepalin-työntekijä on opiskellut työnsä ohessa
kielentutkimuksen tohtoriohjelmassa Helsingin yliopistossa ja hän väitteli joulukuussa.
– Tämä on iloinen uutinen. Onnittelemme tuoretta tohtoria. Kylväjä on koulutusmyönteinen organisaatio ja arvostam-

petri javanainen

Hengellinen etsintä
on lisääntynyt
pandemian aikana.”

me myös akateemista kouluttautumista, apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg toteaa.
Työntekijäpariskunta on toistaiseksi Suomessa, eikä Nepalissa näin ollen ole Kylväjän työntekijöitä.

Flom in Mongolia juhli 20-vuotistaivaltaan

Y

hteistyöjärjestömme FLOM in Mongolia (FLOM-M) juhli
joulukuussa 20-vuotistaivaltaan. Kahden vuoden ajan
FLOM-M:n toimintaa on siirretty paikalliselle itsenäiselle
järjestölle Tegsh Tusgalille.
- Kun Kylväjä siellä aloitti työtään, maan lainsäädäntö oli
vielä kehittymätön, olihan kommunistivallan päättymisestä
kulunut vasta kymmenisen vuotta. Silloin helpoin tapa käynnistää Kylväjän työ Mongoliassa oli rekisteröidä maahan eu-

rooppalaisen järjestön toimisto. Nyt aika on jo toinen ja on
siirryttävä eteenpäin.
- Uudet kehitysyhteistyöhankkeemme hoituvat jo Tegsh
Tusgalin kautta. Pyrimme vahvistamaan mongolialaisia toimimaan itsenäisesti ja kuitenkin läheisessä kumppanuudessa
meihin, hankevastaava Eero Horstia kuvaa.
FLOM-M nimissä on vielä yksi hanke, joka loppuu ensi vuoden vaihteessa. Järjestön historiasta julkaistiin juhlakirja.

Eläköityviä

Suru-uutinen

E

V

ri tehtävissä Kylväjässä toiminut Marjaana Kotilainen jäi
eläkkeelle 1. tammikuuta. Verkostotyöntekijä Outi Paukkusen työsuhde Kylväjässä päättyy 1. huhtikuuta ja hän
aloittaa Mäntsälän seurakunnassa lähetyssihteerinä maaliskuussa. Verkostotyöntekijä Jarmo Mäki-Mikola jää eläkkeelle 1. kesäkuuta. Kirjanpitäjä Irene Malinen puolestaan siirtyy
eläkkeelle 1. heinäkuuta.

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

uosikymmeniä Kylväjän lähettirenkaan sihteerinä ja kotiseutulähettinä toiminut Elvi Vehniäinen siunattiin 16.
tammikuuta haudan lepoon. Siunauksen suoritti Äänekosken seurakunnan kirkkoherra Elina Tourunen.
Kylväjän pitkäaikainen Japanin-lähetti Anita Ström sai taivaskutsun 28. tammikuuta 81-vuotiaana. Hän toimi Japanissa 1972-1997 seurakuntatyössä ja päiväkodin johtajana sekä
Suomeen palattuaan japanilaisten parissa.

Jukka Norvannon elämäntyöjuhlassa sankarin rinnalla iloitsivat entiset kollegat ja ystävät. Kuvassa vasemmalta: Arto Antturi (vas.) Sansasta, Lauri Vartiainen SRO:lta, Jukka Kääriäinen Kylväjästä, muusikko Heikki Kärhä, yrittäjä Kalle Sorsa
sekä Marja-Kaarina Marttila SRO:lta. Jumalanpalvelusta ja striimiä seurattiin 23. tammikuuta suorana 900 laitteella. Tallenteita on katsottu lehden painon mennessä yli 2300 kertaa.

Lisää ajankohtaisia uutisia www.kylvaja.fi
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Kuva: Jani Laukkanen

EVANKELIUMIN VUOKSI
jUKKA KÄÄRIÄINEN
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Mihin olisit valmis
evankeliumin
vuoksi?”
LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

andemian aikana tietyt ilmaisut
ovat yleistyneet: koronan vuoksi,
terveyden vuoksi. Jo ennen koronaa
omat oikeudet ja yksilön valinnanvapaus nähtiin tärkeinä. Nyt rokotukseen velvoittavan keskustelun myötä
valinnanvapautta ja omia oikeuksia
nostetaan vahvemmin esiin.
Vaikka Raamatusta ei löydy nykyhetken yleisiä termejä, sieltä löytyy
samankuuloinen ilmaus: evankeliumin vuoksi. Paavali kehottaa Timoteusta: ”Älä siis häpeä todistaa Herrastamme… vaan kärsi sinäkin vaivaa
evankeliumin vuoksi. Siihen saat voimaa Jumalalta (2 Tim. 1:8).” Paavali
oli ”evankeliumin vuoksi vankina” (Fil.
1:13). Evankeliumin vuoksi meidän tulisi myös nähdä vaivaa ja kärsiä. Evankeliumin näkökulmasta, ja sen vuoksi,
oikeudet ja vapaudet näyttäytyvät
uudessa valossa.
Miten Paavali suhtautui omiin oikeuksiinsa, millä asenteella? “Vaikka
olen vapaa ja kaikista riippumaton,
olen ruvennut kaikkien orjaksi voittaakseni Kristukselle mahdollisimman
monia… Kaikille olen ollut kaikkea, jotta pelastaisin edes muutamia. Kaiken
tämän teen evankeliumin vuoksi, jotta olisin itsekin siitä osallinen.” (1. Kor.
9: 19, 22–23.) Evankeliumin eteenpäin
vieminen johti myös Pietarin asenteen muutokseen. Aluksi Pietarilla

oli kielteinen asenne ei-juutalaisia
kohtaan. Evankeliumin vuoksi hänen
muutti mielensä ja lähti julistamaan
ilosanomaa Korneliuksen kotiin (Apt.
10:34).

O

leellisin esimerkki omista oikeuksista ja vapaudesta luopumisesta on Herramme Jeesus. ”Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella
Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan
muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni
oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti
orjan muodon ja alensi itsensä ja oli
kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.” (Fil. 2: 5–8.) Evankeliumin vuoksi Kristus ei pitänyt kiinni
asemastaan vaan luopui siitä, alensi
itsensä, ja oli kuuliainen.

Mihin me olemme valmiita evankeliumin vuoksi? Tätä kysymystä Kylväjän uusi strategia Evankeliumin ilo
innostaa pyrkii avaamaan. Strategiset painopisteet sanoittavat, mihin
haluamme panostaa evankeliumin
vuoksi. Identiteettiämme sanoitamme näin: ”Olemme vieraanvaraisesti
luterilainen, mutta emme tunnustuksellisesti poissulkeva.” ”Kokoamme
lähetyksen äärelle sitomatta toissijaisilla asioilla.” Muutosten keskellä
joudumme hahmottamaan, mikä on
oleellista, ensisijaista, tärkeintä ja
pysyvää juuri evankeliumin vuoksi,
ja mikä on toissijaista, missä asioissa tulisi evankeliumin vuoksi joustaa.
Evankeliumin valossa omat oikeudet,
perinteet ja toimintatavat voivat tulla
haastetuksi.
Miten rukoilet, mitä lahjoitat, ketä
tuet ja mihin suostut evankeliumin
vuoksi? Kun pyrimme Paavalin tapaan tekemään kaiken evankeliumin
vuoksi, tulemme varmasti yllätetyiksi.
Koronan vuoksi? Kenties. Terveyden
vuoksi? Voi olla. Evankeliumin vuoksi?
Varmasti! Juuri tätä on kirkon missionaalisuus.
Osallistumalla Kylväjän kolehtipyhän
keräykseen 24.4. olet kanssamme
vahvistamassa
kumppanikirkkojen
missionaalisuutta. Lue lisää sivulta
53.
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Kuvat: Pexels

Kolme ateriaa
päivässä
Kädestä suuhun eläneet
perheet ovat alkaneet
saada varoja myös
säästöön.”

Bangladeshissa on tehty sitkeästi työtä aliravitsemuksen
vähentämiseksi, ja tulokset ovat lupaavia. Kylväjän viisi vuotta
kestänyt kehitysyhteistyöhanke kyläyhteisöjen ruokaturvan
parantamiseksi on onnistunut erinomaisesti. Monet perheet
syövät nyt yhden aterian sijaan kolme ateriaa päivässä.

12

K

ylväjän
kehitysyhteistyön
asiantuntija Saara Pekkola
luettelee valoisia numeroita.
Ne kertovat, kuinka huikeita
kehitysloikkia
Bangladesh
on viime vuosina ottanut. Maa on kirinyt viidessä vuodessa inhimillisen
kehityksen kilpajuoksussa sijalta 139
sijalle 133. Kymmenessä vuodessa
bruttokansantuote on kasvanut yli
150 prosenttia. Bangladesh on siirtymässä pois maailman kaikkein kehittymättömimpien maiden joukosta.
Hyvistä uutisista huolimatta työtä
riittää. Viime kesänä julkistetussa 113
valtion ruokaturvavertailussa Bangladesh oli sijalla 84. Kärkipaikkaa piti
Suomi ja viimeistä sijaa Jemen.
Kylväjä on parantanut Lounais-Bangladeshin maaseudulla asuvien köyhien perheiden ruokaturvaa
viisi vuotta kestäneellä kehitysyhteistyöhankkeella. Suomen ulkoministeriö on rahoittanut hanketta ja
se on toteutettu yhdessä paikallisen
kumppanijärjestön kanssa (Bangladesh Lutheran Mission – Finnish).
Kolmannes hankkeen hyödynsaajista ilmoitti eläneensä aiemmin
täysin vailla tuloja. Neljännes oli päivätyöläisiä, joiden tulot olivat kausittaisia ja riippuvaisia esimerkiksi satojen onnistumisesta ja siitä kuinka
päiväpalkkaisia töitä onnistuu löytämään.

Päivätyöläiset sadon
armoilla

Jotta aliravitsemus vähenee pysyvästi, on ymmärrettävä syvällisesti köyhyyttä aiheuttavia tekijöitä.
Saara Pekkola luettelee esimerkkejä
haasteista, joihin olisi tartuttava: On
vahvistettava yhteiskunnan rakenteita. On poistettava eriarvoisuutta
valtioiden, etnisten ryhmien ja sukupuolten väliltä. On tehtävä maailmankaupasta oikeudenmukaisempaa. On tarjottava tietoa hyvästä
ravinnosta, kestävällä tavalla tehokkaasta viljelystä sekä älykkäästä logistiikasta.
LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ
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– Maaseudun köyhät ihmiset ovat
ruokaturvan kannalta hyvin haastavassa asemassa. Sadonkorjuun aikana päivätyöläisten perheillä voi olla
hetkellisesti paljon ruokaa, mutta satokauden lopussa ei mitään, Pekkola
kertoo.
Aliravitsemus johtaa huonoon
kierteeseen yhteiskunnassa, perheissä ja yksilöiden elämässä. Se saa
aikaan sairauksia, lapsikuolleisuutta
ja varhaislapsuuden vammautumisia. Köyhyys on usein taustalla rikollisuudessa sekä perheiden ja muiden
yhteisöjen konflikteissa. Joskus nälkä
johtaa kaiken omaisuuden myymiseen ja täydelliseen epätoivoon.
Kehitysyhteistyön tavoitteena on
katkaista huono kierre. Bangladeshin
kehitysyhteistyöhankkeen loppuraporttia lukiessaan Pekkola on tyytyväinen. Apua ovat saaneet erityisesti
haavoittuvimmissa asemassa olevat
ihmiset: naiset, lapset ja vammaiset
henkilöt.

”

Oman tilanteen
parantuessa
naisten rohkeus
unelmoida
kasvaa.”

Kehityspolitiikan
mallihanke

Suomen kehityspolitiikan painopisteitä ovat naisten ja tyttöjen aseman
sekä oikeuksien parantaminen, kehitysmaiden talouden perustan vahvistaminen, työpaikkojen luominen,
koulutus, demokratian vahvistaminen
ja ilmastonmuutoksen torjuminen.
Pekkola toteaa, että Bangladeshin
maaseudun ruokaturvahankkeessa
on otettu hyvin huomioon nämä näkökulmat.

Entä mitä konkreettista on saanut
aikaan? Pekkola luettelee esimerkkejä: Tuhannet naiset ovat saaneet
säästöryhmistä lainaa kohentaakseen perheidensä taloudellista asemaa. Lainoilla naiset ovat voineet
esimerkiksi vuokrata viljelymaata ja
ostaa vuohia, kanoja tai kyyhkyisiä.
Naisia on myös koulutettu viljelemään maata ja hoitamaan karjaa.
– Ennen hankkeen aloittamista
avun piiriin tulleista perheistä vain
joka kolmannella oli varaa syödä kolme ateriaa päivässä. Nyt luku on 75
prosenttia, Saara Pekkola kertoo.
Perheet saavat nyt tuloja aiempaa useammista lähteistä, minkä
vuoksi ilmastonmuutoksen aiheuttamat luonnonkatastrofit, pandemiat ja
globaalin talouden heilahtelut eivät
romahduta ruokaturvaa yhtä helposti
kuin aikaisemmin.

Kannustajat jalkautuivat

Parhaimmillaan lainalla ostettu ompelukone hyrrää, kasvimaalla kasvaa
ravitsevia vihanneksia, kyyhkyset
hautovat poikasia ja bisneskoulutus on opettanut, miten vaatteet ja
ruoka-aineet saa kaupaksi. Kädestä
suuhun eläneet perheet ovat alkaneet saada varoja myös säästöön.
Ravitsemusneuvontaa saaneet
naiset ovat ryhtyneet tuomaan
lapsiaan punnittaviksi, minkä vuoksi aliravitsemus on monen lapsen
kohdalla ehditty todeta ajoissa. Ravintolisät ovat auttaneet vammaisia
lapsia kehittymään ikätasonsa mukaisesti.
Hankkeen koulutetut työntekijät ovat kiertäneet kylissä säästöryhmien kokouksissa kannustamassa, auttamassa ongelmien
ratkaisemisessa ja luomassa yhteishenkeä. Koronan aikana neuvontaa on tarjottu puhelimitse.
Hankkeen loputtua ammatillinen koulutus, pienkarja ja kotipuutarhat jatkavat elinmahdollisuuksien parantamista. Osa tuloista
palautuu korkoineen säästöryhmi-

Kylväjä Bangladeshissa
Ensimmäinen ulkoministeriön tukema kehitysyhteistyöhanke alkoi 1979. Hankkeet ovat keskittyneet terveydenhuoltoon, koulutukseen ja kyläyhteisöjen kehittämiseen.
Hyödynsaajina ovat muun muassa Lounais-Bangladeshin köyhät naiset, tytöt ja vammaiset ihmiset sekä etniset vähemmistöt.

lle, joista uudet naiset voivat saada lainaa perheensä elämän kohentamiseen.

Itseä isompia unelmia

Lounais-Bangladeshissa Kylväjän kehitysyhteistyön kumppanijärjestössä työskentelevä Gonesh Murmu on nähnyt työn
vaikutukset läheltä. Perheen isän menehtyessä tai sairastuessa äidit joutuvat ahtaalle. Säästöryhmien ja koulutuksen avulla monet ovat kuitenkin pystyneet paitsi
ruokkimaan perheensä myös maksamaan
lastensa koulumaksut.
Oman tilanteen parantuessa naisten
rohkeus unelmoida kasvaa. Yksi maata
säästölainalla vuokrannut ja vuohen hankkeelta lahjaksi saanut perheenäiti haaveilee sosiaalityöstä ja naisten järjestön
perustamisesta. Eräs leskiäiti puolestaan
innostui poliittisesta vaikuttamisesta saatuaan koulutusta ja paremman kodin perheelleen.
Hankkeen ravitsemustyötä johtanut
Gonesh Murmu muistuttaa, että Bangladeshin lähes 170 miljoonasta asukkaasta
peräti viidennes elää edelleen absoluuttisessa köyhyydessä.
Gonesh Murmu on kiitollinen Kylväjälle erityisesti siitä, että se on nostanut erityishuomion kohteeksi köyhät vammaiset
lapset. Tulevaisuudelta hän toivoo kumppaneita, joiden kanssa voisi kehittää heille fysioterapiaa ja tehdä asennetyötä vammaismyönteisemmän yhteiskunnan puolesta.

Mitä saimme aikaan?
Esimerkkejä Ruokaturvaa Bangladeshiin -hankkeen
tuloksista 2017–2021

3 000
1 600

naista tuli mukaan säästöryhmiin,
joiden avulla parannetaan
perheiden toimeentuloa.

alle viisivuotiasta lasta sai terveen
kehityksen mahdollistavia
ravintolisiä, ja heidän äitejään
koulutettiin valmistamaan
ravitsevaa ruokaa.
Karjanlannan kompostointi
lisäsi kotipuutarhojen
tuottavuutta.

”
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Kirjeistä poimittua
Koonti: Kirsti Alèn

ja sydämeni.” ”Minä kiitän sinua näistä opetuksista. Kaipaamme sinua. Toivottavasti pääset pian
tulemaan ja opettamaan meitä kasvoista kasvoihin, sillä opetuksesi ovat niin siunattuja.” ”Kiitos
rakas pastorimme! Kiitos Jumalalle, joka on vapauttanut meidät ajatuksista, jotka veivät meitä harhaan. Olimme todellakin vankilassa. Kiitos
Jeesukselle uskosta ja pelastuksesta, jonka hän
antoi meille. Hänen johdossaan voimme tehdä
asioita oikein.” ”Kiitos tästä sanomasta. Rukoilen,
että Jumala muuttaa minut, jotta voisin heijastaa
hänen valoaan ja rakkauttaan jokaiselle.”
Meidän perheellämme on alkanut tänä syksynä uusi vaihe, sillä pojat voivat itsenäisesti kulkea koulumatkat bussilla. On suuri helpotus, kun
ei tarvitse kuljettaa heitä. Daniel on seitsemännellä luokalla, ja hän hoitaa kouluhommat melko
itsenäisesti, mutta Samuel tarvitsee vielä tukeamme ja rukouksiamme erityisesti lukemisen
sujuvuuteen kaikilla kielillä.

lähetystyössä
jokaisen osa
on tärkeä,
olemmepa taustajoukoissa
tai eturintamassa.”

Kumppanien vaikeat
tilanteet

Aika kuluu nopeasti

Anteeksiantoa kaivataan

Japani Viisi vuotta on meille aikuisille melko lyhyt aika,
mutta lapsillemme koko elämä. Välillä havahdumme siihen, että tämä Okayaman kotimme on lastemme lapsuudenkoti. Heille Suomi on ”kesäloma”. Suomen talvea Niilo
ei ole koskaan nähnyt ja Toukokin lähinnä vain vauvana.
Lähetystyössä perheen kanssa vietetään aikaa tosi tiiviisti. On suuri kiitosaihe, että lapsillamme on mahdollisuus
viettää paljon aikaa molempien vanhempien kanssa, kun
he ovat pieniä. Niilo rakastaa naapuritalon työmaan seuraamista. Hän voi istua ikkunassa vaikka tuntikausia katsomassa koneita. Touko tykkää lukea jo itsekin hiraganoilla
kirjoitettuja kirjoja. Hiraganat ovat tavumerkkejä, ja niinpä
niiden lukeminen on helpompaa kuin suomen. Suomen
kirjainten yhdistäminen sanoiksi on vielä vähän vaikeaa.
Molemmat pojat tykkäävät rakentaa majoja ja leikkiä
legoilla. Vääntöä vanhempien kanssa tulee ruutuihin liittyen: kumpikin poika haluaisi katsoa milloin mitäkin ruutua
enemmän kuin on vanhempien mielestä hyväksi.

Itä-Aasia Yliopisto-opinnoissa olemme keskittyneet anteeksiannon teemaan ja saaneet kuulla hieman enemmän
alueen vaikeasta tilanteesta. Monet paikalliset kirkot ovat
syntyneet sotien jälkeen. Naapurimaassa oli 1900-luvun
alkupuolella kristillistä herätystä, ja sotien jälkeen monet
kristityt joutuivat pakenemaan etelään. Monet paikalliset
kirkot täällä ovatkin noiden aikojen perintöä. Sodan aikaiset traumat ja vainot selittävät osittain sitä, miksi monet
paikalliset ihmiset ja kirkot suhtautuvat edelleenkin vihamielisesti naapurivaltioon.

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ
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”Opetuksesi vapautti meidät”
Israel Iloitsemme siitä rohkaisusta, jota Elias on saanut
maahanmuuttajilta Suomesta viikoittain lähettämistään
saarnoista. ”Kiitos sinulle sanoista, joilla ilahdutat henkeni

Keski-Aasia/suomi Yhteydenpito työalueelle on jatkunut koko ajan. Yksi paikallinen ihminen sanoi, että hän
ei tiedä ketään, kuka ehdottomasti haluaisi jäädä kotimaahansa. Joidenkin muiden järjestöjen palveluksessa
olleiden ”helppo” pääsy ulkomaille on luonut epäoikeudenmukaisuuden tuntua kollegoissa: miksi heitä ei auteta
ulkomaille ja palkata uusia työntekijöitä tilalle?
Yksi näkee itsensä olevan onnellisessa asemassa, sillä
palkantulo ei ole loppunut. Monet ovat paljon hankalammassa asemassa työpaikan menettämisen takia. Tämän
vuoden työsuunnitelmat täytyy tehdä joustaviksi. Tällä
hetkellä mahdottomat työt saattavat mahdollistua soveltaen, totesi työkaveri.

Ljudan lisäkysymykset
Itä-Siperia Ystävälläni Ljudalla on ollut paljon kysyttävää kristinuskosta: ”Onko Jeesus todella noussut kuolleista?” ”Voiko Jeesus vielä tänäänkin ilmestyä ihmisille?” Hän
on jo ehtinyt miettiä kenen puoleen voisi kääntyä. Kerran
Ljuda sanoi haluavansa tutustuttaa minut sisarensa tyttä-

reen Katjaan, joka on myös kristitty ja palvelee miehensä kanssa eräässä Irkutskin seurakunnassa. Ljuda soitti
Katjalle ja ehdotti, että me tapaisimme Irkutskissa. Parin
päivän kuluttua Ljuda soitti minulle ja kertoi olleensa uudestaan yhteydessä Katjaan ja kertoneensa, että oli ollut
raamattupiirissä. Puhelun aikana kävi ilmi, että Ljuda lähtisi seuraavallakin kerralla mukaani.
Katja vieraili eilen luonani. Hän oli ihmeissään siitä, että
Ljuda oli ollut niin innostunut raamattupiiristä. Tämä oli oikeastaan malliesimerkki siitä, miten ilosanomapiiri toimii.
Ljudalle olivat sukulaiset monta kertaa puhuneet ja houkutelleet häntä kristinuskoon ilman tulosta. Mutta kun hän
sai tutustua Jeesukseen Raamatun tekstiin syventyessämme, hän kiinnostuikin kristinuskosta. Kiitos Jeesukselle! Pyydän, että rukoilette Ljudan puolesta.

Pitkästä aikaa kasvotusten
Suomi Kylväjän toimistotiimi on tehnyt töitä aika paljon etänä, eikä toimistopäivinämme useinkaan olla oltu
samaan aikaan paikalla. Kävimme loppuvuodesta virkistäytymässä Helsingissä koko toimiston väen voimin. Oli
mukava jutella kaikessa rauhassa ja tavata kasvotusten
pitkästä aikaa kaikki yhdessä.
Hienoa tässä työssä on se, että ei ole kahta samanlaista päivää. On vaihtelua, kohtaamisia ja se ilo, että saamme
olla osana suurempaa kokonaisuutta. Lähetystyössä jokaisen osa on tärkeä, olemmepa taustajoukoissa tai eturintamassa.

Tasokoe messuhallissa
Japani Työmme osalta kielen opiskelu on jatkunut aktiivisena. Joulukuussa kävimme kummatkin suuressa ulkomaalaisille tarkoitetussa japanin kielen JLPT (Japanese
language proficiency test) tasokokeessa. Tuomas teki
tason N3 ja Mari-Kaisa yhtä ylemmän, N2 -tason. Koronaviruksesta ja Japanin valtion uudelleen asettamasta
maahantulokiellosta huolimatta kielikokeen tekijöitä oli
pelkästään Kobessa useita satoja. Tuomas teki kokeen
valtavassa messuhallissa arviolta 500 muun kokelaan
kanssa. Lopullinen tavoitteemme on korkein, N1-taso. Sen
saavuttaminen vaatii kuitenkin vuosien opiskelua ja perehtymistä niin kieleen kuin kulttuuriinkin. Kielen opiskelun
lisäksi olemme saaneet olla mukana useissa kiinnostavissa projekteissa eri Länsi-Japanin kirkon seurakunnissa.
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Koulu, jolla on suuri sydän
erityislapsille

Viihdymme kaupungissamme
ja yhteisössämme

Bangladesh Joka kerta, kun matkustan slummikouluun,
menen erään kävelysillan yli. Huomasin jo heinäkuussa,
että hyvin usein eräs nainen CP-vammaisen poikansa
kanssa istui ylhäällä sillalla kerjäämässä. Aloin puhumaan
äidin kanssa kankealla bengalilla joka kerta, kun kävelin ohi.
Samalla annoin heille pienen roposen. Liikuntarajoitteisille
tarkoitettu erikoiskoulu on vain noin 700 metrin päässä
kävelysillalta! Yksi koulun fysioterapeuteista oli ottanut
yhteyttä äitiin jo viime vuonna, mutta äiti ei halunnut pojan käyvän koulua, koska poika on hänen tulonlähteensä.
Joitain viikkoja myöhemmin kysyin kuitenkin häneltä, tietääkö hän tätä koulua. Hän vastasi kieltävästi ja selitti suoraan, että hän haluaa meidän menevän kouluun yhdessä.
Lupasin järjestää tapaamisen koulun kanssa.
Eräänä päivänä tämä 13-vuotias Mubarok, hänen äitinsä ja minä menimme riksalla kouluun. Fysioterapeutti
tunsi heidät heti ja kertoi puhuneensa äidin kanssa aiemmin pitkään. Pyysin häntä puhumaan äidin kanssa vielä
kerran. Lopputuloksena poika saa tulla kouluun fysioterapiaa varten joka tiistaiaamupäivä. Ensimmäiset kaksi viikkoa Mubarokin äiti vei hänet kouluun tiistaisin. Huomasin
heti, että niinä tiistai-iltapäivinä, kun kuljin kävelysillan yli,
Mubarok oli siististi pukeutunut ja näytti epätavallisen iloiselta. Sen jälkeen jatko on ollut vähän niin ja näin.
Toivon ja rukoilen, että äidillä on motivaatiota viedä
poikansa kouluun joka tiistai. Mubarokin jalat ovat jo liian
epämuodostuneet kävelemään oppimista varten, mutta
fysioterapeutti on työskennellyt hänen käsiensä kanssa.
Toivottavasti hän oppisi ainakin syömään itsenäisesti.

Itä-Aasia Arkemme täällä on jatkunut hyvin. Viihdymme molemmat edelleen kielikoulussamme ja etenemme
tasaista tahtia. Maisteriopinnot ovat vieneet paljon aikaa
näin lukukauden lopussa, mutta pian niissä tulee kahden kuukauden tauko, jolloin on enemmän aikaa keskittyä kieliopintoihin. Maisteriopintoihin liittyvät kurssit ovat
kuitenkin olleet todella mielenkiintoisia ja tärkeä osa työalueelle menoon valmistautumista.

Pakolaisnuorten rinnalla
Kreikka Urheilutoimintamme on jatkunut ja kehittynyt
mukavasti. Pelaajia on normaalisti 15–20 per kerta. Monilla on hyvin haastava tausta. Valitettavasti myös monella
nuorella, jotka pelaavat kanssamme, on huoltajia, jotka eivät anna positiivista esimerkkiä vanhemmuudesta ja rakkaudesta.
Koulussakäynti jää monesti vähintäänkin riman alitukseksi, eikä mahdollisuuksia kunnon jatkokoulutukseen
tai työpaikkaan oikein ole. Se minne moni suuntaa, kun
täyttää 18 vuotta, on iso rukousaihe. Juuri tällä hetkellä
on kuitenkin hyvin arvokasta, että voimme tarjota nuorille
mahdollisuuden tulla pelaamaan ohjatussa ja välittävässä
ympäristössä. Toivottavasti tällä on positiivinen vaikutus
heidän elämäänsä myös tulevaisuudessa. Suunnittelemme tällä hetkellä myös ilmoittautumista paikalliseen sarjaan. Tämä olisi monelle hieno mahdollisuus ja nyt katsotaankin, miten voisimme olla tarjoamassa tätä heille.

Lahja, joka ilahdutti
Japani Menin kirkon ulko-ovelle sytyttääkseni valot pihapuuhun. Portin edustalla oli leikkimässä kymmenkunta lasta, alakoululaisia. Alettiin jutella. Joku lapsista mainitsi sanan
kamishibai. Kysyin, tykkäättekö kamishibaista, joka on sarja
isoja kuvia, joiden avulla kerrotaan jokin satu tai kertomus.
Jokaisen kuvan takaa voi lukea seuraavan kuvan selostuksen. ”Joo!”, kuului vastaus. Kävin nopeasti hakemassa sisältä
jouluevankeliumista tehdyn kamishibain. Sitten siirryttiin kirkon edessä olevaan puistoon. Sen penkillä istuen sain kertoa
lapsille Jeesuksen syntymästä. Kun tuli aika näyttää viereinen kuva, lapsijoukosta kuului kohahdus ”Wau!”. Yksi lapsista
kysyi esityksen loputtua: ”Miksi enkelit ilmoittivat Jeesuksen
syntymästä ensimmäiseksi paimenille? Olivatko he erityisen
kilttejä ja hyviä ihmisiä?” Mikä kysymys! Se osoittaa, että
lapset elivät heti todeksi kertomusta ja että heidän mielestään jouluyönä tapahtui jotakin suurenmoista.

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

Tulevat päivät
Itä-Siperia Työ Jakutskissa Sahan Tasavallassa itäisessä
Siperiassa jatkuu. Jos Jumala suo niin tulevinakin päivinä
kylvämme sanaa ja rukoilemme Herralta viisautta kaikkeen, tietoisina siitä, että Hän on lähetyksen Herra.
Iloitsemme siitä, että Samuel pääsi palaamaan Jakutskiin. Joel taas palasi Suomeen, koska viisumiaika oli menossa umpeen. Pieni seurakunta-alku jäi Jakutskiin, mutta
hengessä voimme olla mukana kantamassa heitä Jumalan
eteen. Muistakaamme mekin, että Jakutiassa asuu kansa,
josta suurin osa elävät hengellisessä pimeydessä. Muistetaan heitä ja rukoilkaamme, että Jeesus-valo syttyisi heidän sydämeensä, moni saisi syntyä uudesti ja että moni
olisi kerran perillä Karitsan hääaterialla taivaassa!

Leirillä sattuu ja
tapahtuu
Kreikka Leirimme alkoi yhteisellä rukouksella ja
aamiaisella. Aikuisten opiskellessa Raamattua leirillä olevilla 11 lapsella oli omaa ohjelmaan. Lounas
syötiin yhdessä ja sen jälkeen oli vielä opetusta.
Evankelistamme toimi koko ajan opettajana. Pakolaiset olivat hyvin innokkaita kuuntelemaan ja
keskustelemaan Raamatusta. Leirimme pääkeittiönä toimii vanhan kirkon yläkerrassa oleva keittokomero. Keittäjämme oli tyytyväinen keittiöön,
koska se oli pienuudestaan huolimatta aika näppärä. Heti leirimme alussa tuli kuitenkin ongelmia
hellan kanssa: keittäjämme sai siitä sähköiskun.
Matti meni tutkimaan hellaa ja huomasi siitä vuotavan sähköä. Hän kutsui sähkömiehen paikalle,
joka huomasi maadoitusjohdon olevan irti! Viat
eivät päättyneet tähän. Hellan isointa levyä käytettäessä meni sähköt koko talosta. Mutta kaikista
kommelluksista huolimatta joka päivä saimme hyvää persialaista ruokaa.

Siunauksia haasteiden
keskellä
Israel Ebenezer-koti on kärsinyt vapaaehtoistyöntekijöiden puutteesta. Ennen pandemian
puhkeamista siellä oli jatkuvasti 6 - 7 ulkomaalaista vapaaehtoista auttamassa keittiöllä ja vanhusten hoidossa. Epidemian alettua kaikkien muiden,
paitsi yhden, oli poistuttava maasta. Floridasta
kotoisin oleva kolmikymppinen Katie pystyi jäämään. Hän on toisten tavoin joutunut käymään
viikoittain koronatestissä, sopeutumaan nopeisiin muutoksiin työtavoissa ja aikatauluissa sekä
kestämään stressiä. Kuitenkin Katie korostaa, että
haasteiden kanssa eläminen ja työskentely on ollut siunaus. Yksi niistä on ollut heprealaisten laulujen oppiminen Juanin kanssa. Selloa soittava Katie
on ilahduttanut Ebenezerin väkeä kodin asukkaan
Juanin, entisen ammattimuusikon, kanssa pitämillään torstaikonserteilla.
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Pietari palasi lähtöpisteeseen katastrofaalisen epäonnistumisensa
jälkeen.

”Jeesuksen seurassa
uskomukseni uudistuvat”

V

allitsi arvokkaan hiljainen tunnelma. Tapahtumat Jerusalemissa ja nyt täällä järvellä olivat
olleet niin häkellyttäviä, että sanat olivat kaikilta vähissä. Järki yritti käsittää uutta todellisuutta, josta kuulemamme ja näkemämme to-

distivat.  
On se todella Jeesus, joka tässä nuotiolla syö kalaa kanssamme. Niin tavallisena, niin rauhallisena, kuin mitään ihmeellistä ei olisi tapahtunutkaan. Kalaakin oli hänellä hiilloksella valmiiksi paistumassa omasta takaa.
Siihen hänen eväidensä viereen saimme laittaa omamme.
Häneltä saatuna nekin, mykistävän ihmeen kautta.  
Tässä Jeesus on nyt seurassamme tietäen kaiken sen,
mikä on takana. Miten karvaasti olimmekaan kaikki hänet
pettäneet. Toisin kuin ennen, ei tee nyt mieli avautua ajatuksistani. Ei ole mitään sanottavaa. Tulin tänne järvelle kalaan, minkä varmuudella tiesin osaavani kaiken sen
katastrofaalisen epäonnistumisen jälkeenkin. Ja sitten tälläkin Jeesus näytti, että ilman hänen neuvoaan vaivannäköni ei tuota tulosta.
Vaitonaisena istun nuotiolla, pää painuksissa ja kepillä maahan piirrellen. Vilkuilen syrjäsilmällä Jeesusta.
Miten tästä on oikein tarkoitus jatkaa elämää eteenpäin? Entiseen ei ole enää paluuta ja tulevasta en osaa
mitään ajatella. On tyhjä olo ja outo tunne, että tähän neuvottomuuden tilaan minun oli tarkoitus tullakin.
Kaipaan Jeesuksen ystävyyttä ja läheisyyttä, mutta en
tohdi sanoa hänelle mitään.  
Sitten Jeesus kutsuu minut luokseen. Nytkö se moittiminen alkaa, ajattelen.  
Ensin tulee vertaileva kysymys minun ja toisten rakkaudesta häntä kohtaan. Yllätyn. Samalla huomaan hänen
käyttävän syntymänimeäni, ei häneltä saamaani arvonimeä kallio. Oliko tämä kaikki siksi, että ehdin aiemmin vaLÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

kuuttaa Jeesukselle, että jos muut pettäisivätkin hänet,
minä en niin tekisi? En osaa kuin kuiskata vastaukseni hänen suureen kysymykseensä kaiken uhraavasta, jumalallisesta rakkaudesta, että ei ole minusta siihen. Vain ystävän
rakkaudella kykenen häntä rakastamaan. Tämä tuntuu riittävän Jeesukselle, sillä hän sanoo silloinkin tarvitsevansa
minua toisten ruokkimiseen. Sitten kuulen saman kysymyksen uudestaan. En vieläkään voi luvata hänelle muuta kuin ystävän rakkautta. Mutta sekin tuntui käyvän: voisin paimentaa toisia.  
Lopulta Jeesus kysyy minulta, rakastanko häntä ystävän rakkaudella. Tulen surulliseksi, sillä tiedän kipeän
tarkasti, että muutama päivä aiemmin kielsin hänet. Pystyn vain sanomaan, että hän tietää jo kaiken. Ei minusta
ole muuhun kuin ystävän rakkauteen. Hämmästyttävää on,
että silloin saan tehtäväksi ruokkia niitä, jotka synnyttävät
ja kasvattavat seuraavaa polvea.  
Vasta nyt ymmärrän, että en voi enkä enää edes halua
laskea mitään itseni varaan. Kaikki on kiinni Jeesuksen rakkaudesta ja sitoutumisesta minuun ja näihin muihin. Hänelle riittää se, mitä minä olen. Ainoa mahdollisuuteni
palvella häntä on laskea suojamuurini ja antaa Jeesuksen
uudistaa uskomukseni hänestä, itsestäni, näistä toisista ja tehtävästäni. Jeesus rakastaa minua loppuun asti ja
armahtaa minut. Tämä lupaus on se järkkymätön kallio,
joka luo minuun rohkeuden seurata Jeesusta sinne, minne hän vie minut toisia rakastamaan.
Maanmuuttajat-johtajakoulutuksen keskeinen osa on
raamattureflektiot, joissa lukija asettuu tekstin puhutteluun. Tiedollisen selittämisen sijaan tavoitteena on aito ja
rehellinen kokemus tekstin äärellä sen henkilöihin samastuen. Tässä reflektiossa tekstinä on Joh. 21:15–19.

”

Tämä lupaus on se
järkkymätön kallio,
joka luo minuun
rohkeuden seurata
Jeesusta sinne, minne
hän vie minut toisia
rakastamaan.”
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					 T e k s t i j a k u v a : E t i o p i a n - t y ö n t e k i j ä ,
				

nuorten aikuisten verkostotyö

Ajankohtaista ja ajatonta
Mitä valitset seuraksesi lukunurkkaukseen: antikvariaatin
helmen, Jeesuksen seuraan sukeltavan sarjan vai
oppaan islamin kohtaamiseen?

Martti Ahvenainen: Islamin haaste (Perussanoma 2021)

T

ämä kirja tuli luettavakseni samaan aikaan, kun yritimme auttaa Suomeen paennutta turvapaikanhakijaa, jota isä ja sukulaiset
etsivät tappaakseen, koska hän
oli kääntynyt kristityksi.
Kirjoittajan mukaan länsimaat
ovat varustautuneet heikosti tai
ei lainkaan islamin varalle, eivätkä ymmärrä sen väkivaltaista luonnetta. Otteeltaan kirja

muistuttaa islamilaisten kirjakauppojen julkaisuja, joissa
varoitetaan muslimeja kristinuskon harhoista ja vaarallisuudesta. Erotuksena on, että Ahvenainen perustelee
näkemyksensä islamin omilla lähteillä. Toinen tärkeä ero
on, että Ahvenainen tekee eron islamin ja muslimien välillä. Hän korostaa seurakunnan ja yksittäisten kristittyjen
velvollisuutta kohdata heitä rakkaudellisesti ja ymmärtäen. Kirjan loppuosan neuvot kohtaamiseen ovat hyviä ja
konkreettisia.
Turvapaikanetsijämme sai käännytyspäätöksen Suomesta. pekka mäkipää

Peter Halldorf: Koskematon maa, nykyajan pyhiinvaeltajan matka juurilleen
(Karas-Sana 1995)

”J

umala asuu vain siinä, missä hänet päästetään sisään”
Koskematon maa -kirja on Raamatun jälkeen eniten lukemani kirja, johon palaan aina uudestaan.  
”Kaiken tämän jakautuneisuuden ja pessimismin keskellä voisi vaellus läpi kirkkohistorian vahvistaa monen
sellaisen rohkeutta, joka on kadottamassa uskon kirkkoon
ja kristinuskoon”, Halldorf kirjoittaa.  Kirja suuntaa kirkon
historian henkilöiden kautta ajatukset ja teot Kristukseen.   
Halldorfin teksti muistutti levosta, rukouksesta, hiljai-

suudesta, mietiskelyn merkityksestä ja läsnäolosta jo ennen kuin
niistä tuli trendituotteita.
Peter Halldorf on ruotsalainen
helluntaipastori,
ekumeenisen
liikkeen keskeinen hahmo Ruotsissa ja nykyisin myös ev.lut. kirkon jäsen. Kirjaa voi etsiä antikvariaateista. raija Hämynen

The Chosen (puhelimeen ladattava applikaatio)

M

iltä Jeesus näytti aikalaistensa silmin? Millaista valtapeliä karskien kalastajien kesken
käytiin Rooman rautaisen nyrkin
alla? Mitä kohtaaminen Jeesuksen kanssa muutti Magdalan
Marian tai Nikodemoksen elämässä? The Chosen on tv-sarjamainen tuotanto, joka ei kuvita suoraan Raamatun tekstiä,
vaan eläytyy evankeliumien

tapahtumiin ja henkilöihin. The Chosen on
katsottavissa ilmaiseksi appina, ja peräti 350
miljoonaa katsojaa 50 maassa on löytänyt jo
sarjan. Innovatiivista on myös The Chosenin
rahoittaminen, sillä se on tehty joukkorahoituksella.
Elokuvien ja tv-sarjojen katsojat ilahtuvat
sarjasta, ja se voi antaa uutta intoa myös Raamatun lukemiseen. Olen katsonut sarjaa kouluikäisten lasteni kanssa, ja myös heihin nykyaikainen tuotanto puree. mari turunen

Ystävyyttä
Ystäviensä rinnalla elänyt Kylväjän työntekijä on nähnyt uskoontuloja,
mutta joidenkin kohdalla hengelliset asiat ovat edelleen tabuja. ”Tässä
ei kysytä eheyttä ja vahvuutta vaan nöyryyttä ja uskollisuutta”.

O

lin rukoillut pitkään uskovaista
kumppania. Lopulta eräs Aalto-yliopiston kanssaopiskelija sai
sydämeni sykkimään. Muutaman
kerran tavattuamme ymmärsin, ettei
hän tuntenutkaan Jeesusta. Minua
harmitti ja päätin avoimesti kertoa,
mihin uskon ja mitä se elämässäni
tarkoittaa. Tämä mullisti hänen pitkään jatkuneen hengellisen etsintänsä ja pani alulle prosessin. Hän
tuli uskoon, aloimme sen jälkeen
seurustella ja lopulta sukelsimme
avioliiton upeaan seikkailuun.
Asuessamme myöhemmin Genevessä tutustuimme vaimoni kanssaopiskelijaan. Hän oli ensikohtaamisesta alkaen utelias uskoamme
kohtaan. Sitä ennen hän oli käyttänyt paljon aikaa erilaisiin henkisiin suuntauksiin tutustuen. Ystävyytemme kasvaessa myös hänen
kiinnostuksensa Jeesusta kohtaan
syveni. Lopulta Herra johdatti hänet
luottamaan elämänsä Vapahtajan
haltuun.
Mitä olen oppinut Herran työstä
ystävyyssuhteissani?
Jumala on tarkoittanut meidät
suhteeseen itsensä ja toinen toisemme kanssa. Ystävyys on lahjaa,
jota saamme pyytää ja josta olla
kiitollisia. Toivon, että suhteessa lähimmäiseeni Kristus saisi kirkastua
ja Hänen ristintyönsä tähden ystäväni suhde Jumalaan korjautua.

L

ähimmäisen uskon puolesta ei
kuitenkaan tarvitse hermoilla, sillä
uskonratkaisu tai siinä eläminen on
lopulta hänen ja Jeesuksen välinen
asia. Ystävämme eivät saa olla ”käännytyksen kohteita”. Voimme kuitenkin rukoilla elämäämme annettujen
ihmisten puolesta – rukoustyön merkitys on suunnaton.

”

mutta sitäkin antoisampi – molemmat saavat kasvaa elävän Jumalan
tuntemisessa.
Varo asettumasta ystäväsi yläpuolelle hänen uskonasioihin liittyvissä pohdinnoissaan. Kysymyksiä on
hyvä selvittää yhdessä nöyrästi Raamattua tutkien. Myös seurakunnasta
ja teologisista lähteistä saa apua.

E
Kutsussa on
voimaa.”

Olemme luonnostamme todistajia.
Pysyminen Jeesuksessa näkyy itsestään tavassamme olla ja elää (Joh.
15:5). Se puhuttelee. Jos ystävämme
on hengellisesti auki, keskustelut alkavat usein kuin itsestään. Sellaisiin
kysymyksiin kuten voinko rukoilla tämän asian puolesta, haluaisitko tutkia
yhdessä Raamattua tai tulisitko seurakunnan tilaisuuteen mukaan ystävämme saattaa vastata positiivisesti.
Kutsussa on voimaa.
Jos ystäväsi on etsikko, panosta
tähän ihmissuhteeseen erityisellä
tavalla. Uskonprosessi tarvitsee vierellä kulkemista ennen uskoontuloa ja
eritoten sen jälkeen. Siinä ollaan yhteisellä matkalla, joka ei ole helppo,

lävän seurakunnan löytäminen
Jeesuksen kutsumalle on todella
tärkeää, jotta hän saa uskonprosessiinsa tukea koko seurakuntaruumiilta. Monien uskovien vierellä kasvaminen auttaa näkemään kristittyjen
erilaisuutta persoonissa, lahjoissa ja
kutsumuksissa mutta yhtäläisyyden
uskon kohteessa ja luottamuksessa
Jumalan Sanaan.
On myös hyvä todeta, että suurin
osa lähimmäisistäni, jotka eivät vielä
tunne Jeesusta, ovat olleet rukouksissani vuosia, mutta ovet vain tuntuvat olevan kiinni ja hengelliset asiat
jopa tabuja. Jonkun kohdalla lähelläkin on oltu tai jopa uskoon tultu, mutta alkuinto on hiipunut pois – Kristuksen sovitustyön täytyy kirkastua,
jotta seistään kestävällä pohjalla.
Isämme kutsuu ihmisiä eri tavoin
ja eri aikatauluilla. Hän käyttää meitä
prosessin eri vaiheissa. Tässä ei kysytä eheyttä ja vahvuutta vaan nöyryyttä ja uskollisuutta. On lahjaa olla
Herran ja lähimmäisen ystävä.

pexels
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VI E R A S KYN Ä
Te ks t i j a k u va : Ve g a rd S o l t ve i t

Joskus on mentävä kauas
nähdäkseen lähelle
Omri asui Nasaretissa uskoen, että Uusi testamentti kertoo Italiasta ja
paavista.

T

oisinaan minulta kysytään,
miksi olen mukana juutalaislähetyksessä. Minulla on
siihen kaksi syytä. Ensimmäinen on teologinen, sillä
uskon vahvasti, että evankeliumin jakaminen juutalaisten kanssa on Jumalan sydämenasia.
Toinen syy on henkilökohtainen ja
perustuu tuntemieni Jeesukseen uskovien juutalaisten todistuksiin. Heidän tarinansa tekevät minuun aina
vaikutuksen.
Jokainen kertomus pelastumisesta on omalla tavallaan ainutlaatuinen
ihmekertomus. Samaan aikaan niissä on havaittavissa samoja piirteitä.
Erityisesti kolme tekijää nousee esiin
lähes kaikissa tuntemieni juutalaisten uskoontulotarinoissa. Israelilaisen
ystäväni Omrin tarina on tästä hyvä
esimerkki.
Omri on Israelin juutalainen, joka
kasvoi kibbutsissa lähellä Nasaretia.
Armeijan jälkeen hän lähti nuorten
israelilaisten tapaan reppureissulle
ympäri maailmaa. Vuonna 1997 hän
saapui Uuteen-Seelantiin, jossa hän
yöpyi hostellissa Christ Church -nimisessä kaupungissa. Paikan omistaja ja Omri ystävystyivät ja keskustelivat uskosta ja uskonnosta. Nainen
haastoi Omria vierailemaan kaupungin kristillisessä kirjakaupassa ja tutustumaan Uuteen testamenttiin.
Siihen mennessä Omri ei ollut
koskaan lukenut Uutta testamenttia.
Kaikki, mitä hän tiesi kristinuskosta ja
Uudesta testamentista, oli oletuksia
ja matkustaessa syntyneitä vaikutelmia. Hänellä oli kolme ennakkokäsitystä: Hän luuli, että Uusi testamentti
kertoo Italiasta ja paavista, sillä nämä
olivat erittäin tärkeitä monelle kristitylle. Toiseksi hän oletti kirjan kertovan joulupukista, kristinuskon tärkeimmän juhlan, joulun, ilmiselvästä
LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

keskushahmosta. Kolmanneksi Omri
luuli Uuden testamentin olevan kristittyjen käsikirja juutalaisvihalle ja
vainolle. Hän odotti Uuden testamentin olevan juutalaisvastainen, antisemitistinen kirja.
Kristillisessä kirjakaupassa Uudessa-Seelannissa Omri luki ensimmäistä kertaa elämässään Uutta testamenttia. Luonnollisesti hän aloitti
ensimmäiseltä sivulta. Ehkä muistat,
miten Uusi testamentti ja Matteuksen
evankeliumi alkavat – Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin
pojan sukuluettelolla. Omri oli vähällä
kysyä, oliko hän saanut väärän kirjan!
Hän ei ollut koskaan lukenut juutalaisempaa tekstiä. Mitä Daavid, Abraham
ja Messias tekivät kristittyjen kirjassa?
Omri jatkoi lukemista ja ymmärsi
pian Uuden testamentin kertovan Israelin Messiaasta. Kristityt kaikkialla
maailmassa uskoivat hänen Jumalaansa, Israelin Jumalaan. Kristittyjen
Jeesus olikin itse asiassa luvattu juutalaisten Messias ja maailman Vapahtaja.
Olen miettinyt, miltä itsestäni tuntuisi, jos yllättäen saisin selville, että
maailman kuuluisin henkilö olisi lähtöisin kotikaupungistani, enkä olisi sitä
tiennyt. Omri on kotoisin Nasaretista,
mutta ei ollut kuullut Jeesus Nasaretilaisesta ennen kuin vuonna 1997 kristillisessä kirjakaupassa Uudessa-Seelannissa. Moni asia on muuttunut sen
jälkeen, mutta edelleen hyvin monet
juutalaiset eivät ole kuulleet juutalaisesta Messiaasta.
Mielestäni yksi syy siihen, miksi
monet juutalaiset pitävät Uutta testamenttia länsimaisena ja kristillisenä muttei juutalaisena kirjana, on se,
että me kristityt olemme kadottaneet yhteyden uskomme juutalaisiin
juuriin. On paljon kristittyjä, jotka eivät tiedosta uskovansa Abrahamin,
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Iisakin ja Jaakobin Jumalaan, Israelin Jumalaan. He eivät tiedosta, että
Jeesus on juutalaisten Messias.
Tämän tähden yksi tärkeimmistä
tehtävistämme on opettaa ja auttaa
toinen toistamme löytämään jälleen
yhteys uskomme juuriin.
Tätä Norjan Israel-lähetys yhdessä Kylväjän ja muiden kumppaniensa
kanssa pyrkii tekemään. Tahdomme
nähdä ei-juutalaisten löytävän jälleen
uskonsa juuret ja paikkansa juutalaisten evankelioinnissa. Haluamme
nähdä juutalaisen kansan uskovan
Messiaaseensa Jeesus Nasaretilaiseen. Haluamme viedä evankeliumin
juutalaisten pariin ja jakaa sen heidän
kanssaan.
Tänään näemme Jeesukseen uskovien juutalaisten liikkeen kasvavan
globaalisti. Israelissa heidän määränsä on kolminkertaistunut sitten
vuoden 1999. Jotain on tapahtumassa, ja näemme, että Jumala herättää
kansaansa. Haluamme olla mukana
Jumalan lähetyksessä ja on aivan
erityisen innostavaa saada nähdä ja
olla mukana siinä, mitä Jumala tekee
Israelissa!

Ve g ar d S o l t v e i t
Norjan Israel-lähetyksen
pääsihteeri
(Norwegian Church Ministry
to Israel, NCMI)

Norjan Israel-lähetys on perustettu vuonna 1844. Aluksi järjestö
toimi Itä-Euroopassa, erityisesti Romaniassa ja Unkarissa, mutta työ katkesi toiseen maailmansotaan ja kommunistien valtaannousuun.
Järjestö käynnisti työn vastaperustetussa Israelin valtiossa
vuonna 1949, erityisesti Romaniasta muuttaneiden Jeesukseen
uskovien juutalaisten parissa. Noihin aikoihin Luterilainen maailmanliitto luovutti luterilaiset kiinteistöt Tel-Aviv – Jaffossa ja
Haifassa NCMI:n vastuulle 1955. Monet suomalaiset juutalaistyötä Israelissa tekevät lähetysjärjestöt ovat historian aikana tehneet läheistä yhteistyötä NCMI:n kanssa.
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KUVAREPORTA ASI

Te ks t i : M a r i Tu r u n e n

Kuvat: Eitan Bar
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Moniulotteinen
Israel
Kansainvälisen median huomio kiinnittyy yhä uudestaan Israeliin,
Kainuun maakunnan kokoiseen maa-alueeseen Lähi-idässä. Siellä
sijaitsee kolmen monoteistisen uskonnon pyhänä pitämä kaupunki,
Jerusalem, mutta raketti- ja puukkoiskujen värittämä mielikuva
maasta on kaukana harmonisesta. Kuvareportaasimme avaa Israelin
moni-ilmeisyyttä, sen pyhyyttä ja pahuutta sekä maahan kohdistuvaa
kaipausta ja täyttymystä.
Juutalaisen kansan palaaminen maan ääriltä
Lähi-itään, pyhänä pidetyn heprean elpyminen puhekieleksi ja Israelin valtio – näistä vasta unelmoitiin 1800-luvulla. Raamatun lukijalle
ne ovat Jumalan muinaisten lupausten täyttymyksiä silmiemme edessä ja rohkaisevat odottamaan lupauksista suurinta, Messiaan paluuta.

Tiesitkö, että Pyhällä maallakin voi nähdä
lunta? Vuoristossa sijaitsevassa Jerusalemissakin lunta voi sataa tammikuussa.
Mutta maan pohjoisosassa sijaitsevalla
Hermon-vuorella pääsee laskettelemaan.
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Arabiväestön osuus on 21 prosenttia. Heistä suurin osa on muslimeja,
mutta kristittyjä arabeja arvioidaan
olevan 138 000. Suurin osa heistä kuuluu vanhoihin kirkkokuntiin.
Evankelikaalisia on pieni vähemmistö. Kylväjä työskentelee arabiankielisten parissa Haifassa.

Israelissa on ollut vuosikymmeniä siirtotyöläisiä,
jotka tekevät fyysisesti raskaita maatalous- ja
rakennustöitä. Myös näiden, pääasiassa Aasiasta
lähtöisin olevien, ei-kristityistä maista tulevien
ihmisten parissa evankeliumi leviää.

leikattu hiuknikauden aimiseksi. Asunsten vuoksi
oksi 37 miljoodeshissa kesi puolentoista
ttiin 12.9.2021.
lmea koulua.
Sosiaaliset ongelmat eivät ole vieraita Pyhällä maalla. Suurkaupunkien kaduilla törmää kerjäläisiin. Muita ongelmia ovat muun
muassa ihmiskauppa, huumerikollisuus ja
harmaa talous.
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Ortodoksijuutalainen pariskunta on matkalla
juutalaisuuden keskukseen, Länsimuurille.
Ultraortodoksit eli haredit ovat evankeliumilla
erittäin vaikeasti tavoitettava kansanryhmä.
Heitä on Israelin juutalaisesta aikuisväestöstä
kaksikymmentä prosenttia.

Maailman suurimmat yritykset ovat huomanneet, että Israelissa perustetaan innokkaasti start-up yrityksiä ja kehitetään teknologiaa. Muun muassa Googlella,
Facebookilla ja Paypalilla on Israelissa tytäryhtiöitä. Tel Aviv on maailman toiseksi merkittävin teknologiakeskus Piilaakson jälkeen. Kristityille Israel on ennen
kaikkea hengellisen odotuksen keskipiste ja Kuninkaan paluun näyttämö.

eitan bar

”Isäni oli yksi pääteknikoista Nikonin Israelin yhtiössä. Se oli maailma, jonka keskellä vartuin ja jo nuorena halusin ilmaista itseäni valokuvaamalla.
Olen opiskellut valokuvaamista ja työskennellyt sen parissa, mutta nyt
se on rakas harrastus. Nautin eniten ihmisten ja kasvojen kuvaamisesta.”
Eitan Bar vastaa mediaevankeliointia tekevässä One for Israel -järjestössä apologeettisesta eli uskoa puolustavasta ja perustelevasta työstä.
Hän on syntynyt Tel Avivissa ja väitellyt tohtoriksi Lähi-idän tutkimuksesta Dallasin teologisessa seminaarissa Yhdysvalloissa. Eitan Baria voi seurata Instagramissa.

Jerusalemin vanhassa kaupungissa sijaitseva Pyhän haudan kirkko on kristittyjen pyhiinvaeltajien suosikkikohde.
Siellä sijaitsee kivi, jolle perimätiedon mukaan Jeesuksen
ruumis laskettiin ristiltä. Jeesuksen toista tulemista odottava nostaa katseensa kuitenkin ylemmäs, Öljymäelle.

Lähde työntekijämme Sanna Erelän kanssa
kuvamatkalle Jerusalemiin QR-koodin kautta.
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U R A P OL K U

Te ks t i : H e i k k i S a l m e l a

Kuva: Johanna Perendi

Etapit
•
•
•
•

Kun jokainen kääntynyt
on erityinen voitto

•
•

1974 ylioppilaaksi
Kankaanpään lukiosta
1980 englannin ja saksan
kielen opettajaksi Tampereen
yliopistosta
1980–1981 lähetyskirjekurssi
1981 Tampereen Opiskelijalähetyksen koululaistyössä ja
kiertävänä englannin opettajana
Vetelissä
1982– lähetystyössä Japanissa
1994 teologian maisterin
tutkinto Helsingin yliopistosta ja
lehtoriksi vihkimys

”
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Japanissa ei ole
kateissa yksi lammas
vaan 99..”

Lähetysompeluseuroissa omaksuttu lähetysrakkaus vei maalaistalon
tyttären 40 vuodeksi Japaniin.

J

ännittävää ja haikeaa.
Näin tämän kevään suurta elämänmuutostaan
– Suomeen paluuta – luonnehtii lähetystyöntekijä
Lea Lukka.
Maaliskuussa 1982 Japaniin muuttanut Lea on
lopettamassa kuusivuotiseksi venynyttä viimeistä työkauttaan. Japanin-työssä vierähti muutaman viikon tarkkuudella tasan 40 vuotta.
Asunto Mikin kaupungissa Midorigaokan luterilaisen
seurakunnan kirkkorakennuksessa vaihtuu omaan kerrostalokotiin Vantaalla.
Miki sijaitsee Japanin pääsaaren länsiosassa. Kevät
kirsikankukkineen on siellä vuoden kauneinta aikaa.
– Kyllä se tuntuu oudolta. Vielä sitä ei tajuakaan, että
jään pysyvästi Suomeen, Lea toteaa.

Lähihistorian tapahtumista suurin vaikutus seurakuntien toimintaan oli vuoden 1995 terrori-iskuilla. Uususkonnollisen Aum Shinrikyo (Korkein totuus) -kultin myrkkykaasuhyökkäykset Tokion metroon johtivat 14 henkilön
kuolemaan ja tuhansien loukkaantumiseen.
Moni japanilainen alkoi pelätä kaikkea shintolaisuudesta ja buddhalaisuudesta poikkeavaa uskonnollisuutta.
– Kun lasten elämä aiemmin ei ollut niin kiireistä, pyhäkouluihin tuli paljon myös ei-kristittyjen perheiden lapsia.
Iskujen myötä vanhemmat tulivat hyvin varovaisiksi.
– Onneksi yhä on yksittäisiä ihmisiä, jotka kyselevät
elämänsä tarkoitusta ja ilmaisevat suurta kiitollisuutta, kun
saavat kuulla evankeliumia elävästä Jumalasta ja Jeesuksesta. Japanissa ei ole kateissa yksi lammas vaan 99.

Japanilaisten kiireinen arki

Oman lapsuutensa Lea vietti maalaistalossa Pohjois-Satakunnan Karvialla. Lähiseudun kodeissa pidettiin lähetysompeluseuroja. Niissä alle kouluikäinen Lea ymmärsi,
etteivät kaikki olleet kuulleet Jeesuksesta.
– Kävin myös pyhäkoulua. Minulle oli itsestään selvää,
että Jeesus on olemassa ja että hän on tärkein henkilö
maailmassa. Halusin jo silloin lähetystyöhön.
Lukion jälkeen Lea hakeutui opiskelemaan englannin
ja saksan opettajaksi Tampereelle. Hengellinen koti löytyi
Opiskelijalähetyksestä. Niinä vuosina hänen uskonsa sai
uutta syvyyttä.
– Olin 16-vuotiaasta lähtien lukenut Raamattua päivittäin,
mutta vasta opiskeluaikana ymmärsin Jeesuksen ristin merkityksen. Sitä edeltävä aika oli ahdistavaa. Pyhä Henki näytti,
että minäkin olen syntinen. Ajattelin, että jos kuolisin, joutuisin kadotukseen.
– Sitten eräänä päivänä Raamattua lukiessani tajusin,
että Jeesus oli jo kantanut kaikki syntini ristinpuulle ja eivätkä ne ole enää minun päälläni. Olin vapaa! Koin, että nyt
minulla on, mitä kertoa lähetyskentällä.

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

Esirukousten kannattamana

Japaniin Lea päätyi Kylväjän ehdotuksesta. 1980-luvulla maan kouluissa oli
nykyistä vähemmän englannin opetusta, ja japanilaiset olivat innokkaita
opiskelemaan vapaa-ajalla englantia
ulkomaalaisen johdolla. Oppituntien
päätteeksi oli 15 minuuttia raamatunopetusta japaniksi.
Vähitellen kielenopetuksen kysyntä väheni, ja tilalle tuli enemmän raamattupiirejä, diakoniaa, saarnoja sekä
seurakunnan lapsi- ja nuorisotyötä.
Vuosina 2000–2010 Lea opetti päätoimisesti Koben raamattukoulussa ja
pappisseminaarissa.

Asuinkaupunki ja kohdeseurakunta vaihtuivat lähes työkausittain.
Se, että lähetysura jatkuu 40
vuotta ja vieläpä Japanin kaltaisella
erityisen niukasti voittoja tarjoavalla
kentällä, on harvinaista. Oman jaksamisensa yhtenä salaisuutena Lea pitää lähettäjien esirukouksia. Lisäksi
Jumala on antanut rohkaisevia kokemuksia pettymysten vastapainoksi.
Edellisellä työkaudella Lea sai
opettaa kolmea kristinuskosta aikuisena kiinnostunutta henkilöä, ja
kaikki heistä myös kastettiin.
Viime keväänä Leaan otti yllättäen yhteyttä hänen englannin tun-

neilleen 30 vuotta sitten osallistunut
nainen.
– Hän ei kääntynyt kristityksi silloin, mutta halusi nyt tavata. Annoin
hänelle japaniksi kääntämäni C. O.
Roseniuksen kirjasen. Myöhemmin
hän kertoi lukeneensa sen kolmesti ja tehneensä muistiinpanoja. Nyt
hän on ollut aktiivisesti mukana videoyhteydellä kokoontuvassa etäpiirissämme ja on selvästi etsintävaiheessa. Jospa asia kirkastuisi
hänelle.
– Täytyy miettiä, että josko Suomesta voisin vielä tukea häntä jotenkin.

Lea lukan kotialbumi

Lean Japanin-vuosina maa kävi läpi monta murrosta. Toisen maailmansodan jälkeinen voimakas talouskasvu hiipui, ja vuoden 1995 terrori-iskut ja vuoden 2011 tsunami
ravistelivat ihmisten turvallisuudentunnetta. Tokion vuoden 2020 kesäolympialaiset päästiin pitämään vuoden
myöhässä tiukkojen koronatoimien ympäröimänä.
Kaiken keskellä tavallisten japanilaisten arjesta on tullut
entistä hektisempää. Lapsia on vähemmän, ja joka neljäs
on yli 65-vuotias. Yksinäisyys on yleistynyt.
Jos joku kokee syvempää kiinnostusta hengellisiä
asioita kohtaan, se suuntautuu lähes aina perinteiseen
animismiin tai uushenkisyyteen.
Kaikki tämä näkyy maan kristillisissä seurakunnissa:
uusia tulijoita on vähän, jäsenet ikääntyvät ja työntekijöistä on pulaa. Se koskee myös Länsi-Japanin evankelisluterilaista kirkkoa, jonka yhteydessä Kylväjän lähetit työskentelevät. Kristittyjen osuus väestöstä on vajaa prosentti.
– Yläkoulussa myös lapsista tulee täystyöllistettyjä
koulun ja puolipakollisten harrastusten vuoksi. Pyhäkoulut
on lopetettu tai kituvat, Lea suree.

Pyhä Henki, synti ja vanhurskaus
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”Tästä kirjeestä
tuli toisenlainen”
Magnus Riska sai Suomen ulkoministeriöstä viime pyhäinpäivänä
tekstiviestin, jossa luki: ”Poistu välittömästi maasta”. Etiopian hallitus
oli muutamaa päivää aiemmin julistanut taistelujen vuoksi hätätilan.
Lähetystyöntekijän oli astuttava jälleen kerran tyhjän päälle.
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M

arraskuun alussa Kylväjän Etiopian lähetystyöntekijät Magnus ja Gunilla Riska
rukoilivat jälleen kerran askelmerkkejä,
kun edessä oli tuntematon tulevaisuus.
Tigrayn vapautusrintaman TPLF:n ja
Etiopian hallituksen väliset taistelut olivat kiristäneet
hermoja. Kapinalliset työntyivät aina vain lähemmäksi
pääkaupunkia Addis Abebaa. Laukut oli käsketty pitää koko ajan lähtövalmiina.
Riskojen kotikaupungissa Hawassassa oli toistaiseksi ollut rauhallista. Pariskunta oli kuitenkin todennut, että Gunillan olisi parempi palata Suomeen, sillä
rintamalinjat liikkuivat arvaamattomasti, eikä kaupallisen lentoliikenteen jatkumisesta ollut varmuutta.
Gunilla pääsi lennolle kohti Helsinkiä, mutta Magnus päätti jäädä jatkamaan työtään. Tabor Evangelical College oli kutsunut hänet opettamaan evankelistoille Vanhaa testamenttia, ja sitä hän halusi tehdä.

Hallitus julisti hätätilan

hyvä kielitaito auttaa ymmärtämään Vanhan testamentin maailmaa syvällisesti.
Etäyhteyksien avulla opettaminen on onnistunut
jollakin tavalla myös Suomesta käsin. Kerran viikossa
Magnus on lähettänyt evankelistaopiskelijoille verkon
välityksellä luennon ja rukoillut, että netti toimisi sen
verran kuin sanoman vastaanottaminen vaatii.
Meneillään olevan lukuvuoden Magnus on opettanut psalmeja. Toisille luentoja valmistellessaan dosentti nauttii Raamatun kyvystä koskettaa sydäntä
juuri niin, kuin kulloinkin on tarpeen. Jopa tuttu Paimenpsalmi avautui uudesta kulmasta.
Ensimmäisissä jakeissa paimenpoika puhuu Hyvästä Paimenesta yksikön kolmannessa persoonassa:
Paimen johdattaa, ohjaa ja virvoittaa. Mutta kun tulee
oikein vaikeaa, suhde muuttuu.
– Kuoleman varjon laaksossa Daavid elää minä-sinä-suhteessa Jumalan kanssa. Jumala sallii meille
vaikeuksia, että menisimme kunnolla polvillemme.

Myöhään illalla Suomen ulkoministeriö lähetti MagHuonoja uutisia
nukselle viestin, jossa luki ”Poistu välittömästi maasLokakuussa 2003 Magnus Riska istui Jerusalemissa
olohuoneessaan katsomassa draamasarjaa 24. Yhta”. Hallitus oli julistanut Etiopiaan hätätilan. Ulkona
dysvaltain terrorisminvastaisen yksikön agentti Jack
liikkuminen oli vaarallista ja öiseen aikaan kiellettyä.
Bauer ratkoi ruudulla isänmaata uhkaavaa kriisiä.
Magnus ryhtyi kirjoittamaan marraskuun ystäväkirjettä ”Tästä kirjeestä tuli toisenKesken kaiken Magnuksen
lainen.”
silloinen vaimo Gunlög tuli häLentolipun osto onnisnen luokseen ja kertoi löytätui, mutta matkustamiseen
neensä rinnastaan kyhmyn.
Jumala sallii meille
tarvittavat asiapaperit olivat
Israelin terveydenhuolto ei
vaikeuksia, että
ulkomaalaistoimistossa uusiaikaillut, vaan vaimo leikattiin
mista varten. Suomessa kännopeasti kahteen otteeseen.
menisimme
nyköihin alkoi kilahdella esiruKeväällä Magnus alkoi ihkunnolla
kouspyyntöjä. Eräs esirukoilija
metellä, miksi urheilua paljon
kertoi jälkeenpäin, että taisteharrastava Gunlög ei saa voipolvillemme.”
lu oli ollut kovaa, mutta ”Jeemiaan takaisin.
sus Kristus on voittaja”.
– Kesällä saimme huonoEvakuoidut lähetystyönja uutisia. Syöpä oli uusiutunut.
Nyt se oli vatsassa, eikä sitä voinut leikata, Magnus
tekijät olivat lentokoneissa ihmeissään kuin Mooses
muistelee.
Punaisen meren pohjalla. Kukaan ei tiennyt, mitä tapahtuisi seuraavaksi.
Lääkäri kehotti perhettä palaamaan Suomeen.
Yhdeksän, seitsemän ja neljävuotiaat lapset ryhtyivät hämmentyneinä pakkaamaan tavaroitaan.
Kunnolla polvilleen
Helsingin Meilahden sairaalan syöpäosasto tuli
Magnus Riska on Vanhan testamentin dosentti, joka
Magnukselle
tutuksi.
ehti ennen Etiopiaa palvella kuusi vuotta Kylväjän lä– Kävin siellä melkein joka päivä.
hettinä Israelissa. Heprean kieli on hänelle rakas, ja

”
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Triathlonia eli uintia, juoksua ja pyöräilyä harrastava
Magnus Riska tietää, kuinka hauras ihminen lopulta
on. – Minä en ole teräsmies, mutta Jeesus on.

Pari päivää ennen Gunlögin kuolemaa Magnus sai
pienen toivonkipinän. Vaimon vointi koheni, ja hän
jaksoi jopa hiukan kävellä käytävällä. Pysyvää käännettä parempaan ei kuitenkaan tullut.

Laskutoimituksia tiskialtaalla

Surun ja avuttomuuden lisäksi Magnus tunsi välillä
myös vihaa. Miten Jeesus saattoi sallia tämän? Elämästä katosivat värit. Päivät olivat mustaa ja valkoista
kuin lapsuuden televisiolähetyksessä.
Lesken uskontunnustukseksi muodostui Johanneksen evankeliumista katkelma, jossa monet loukkaantuivat Jeesukseen. Mestari kysyi silloin opetuslapsiltaan, että halusivatko nämäkin lähteä pois.
Pietari vastasi: ”Mihin me menisimme? Sinulla on
ikuisen elämän sanat.”
– Tiesin, että jos lähtisin pois, joutuisin pimeyteen.
Lapset pitivät isän kiinni arjen rutiineissa, heidän
vuokseen hän ei voinut liukua pois. Nuorinta päiväkodista hakiessaan Magnus nojasi hissin seinään epävarmana siitä, riittäisivätkö voimat kahteen seuraavaan askeleeseen.
– Tiskatessani aloin laskea vuosia. Hoitaisinko
perhettä yksin seuraavat 15 vuotta siihen asti, että
nuorin muuttaisi pois kotoa.

Tammikuussa Magnuksen syntymäpäivä sattui
sunnuntaille. Hän vei lapsensa tavalliseen tapaan
Helsingin Matteuksen kirkkoon. Kun kuolleille sytytettiin kuorissa kynttilöitä, nainen hänen takanaan alkoi
itkeä. Messun jälkeen Magnus ilmaisi hänelle lämpimän osanottonsa.

Uusia alkuja

Silloin tapahtui käänne. Värit ja voimat alkoivat palata.
Ennen kuolemaansa Gunlög oli sanonut miehelleen,
että tämän ei pitäisi jäädä yksin.
– Se oli viisaasti sanottu.
Pian eräs Riskan perheelle tuttu diakonissa alkoi
tuntua uudella tavalla läheiseltä. Vuonna 2005 Gunilla Meinander ja Magnus menivät naimisiin. 15 vuotta
vierähti Kylväjän palveluksessa, seurakuntatyössä ja
Porvoon hiippakunnan dekaanina ennen kuin pariskunta lähti yhdessä lähetystyöhön. Oli odotettava,
että lapset nousisivat siivilleen.
Gunilla sai Taborin Evangelical Collegesta työn
englannin tukiopettajana, ja lisäksi hän huolehtii yhteyksistä lähettäjiin ja Kylväjään.
– Mutta nyt asumme Helsingissä. Olemme viikoittain yhteydessä Etiopiaan ja jos hyvin käy, palaamme
sinne tammikuun lopussa uuden lukukauden alkaessa.

Hannu Tenhunen Photography
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Kriisivalmius koetteilla

E

”

Jumala on suuri,
ja kaikki on hänen
käsissään.”

Ulkomaan uutisten valossa Magnuksen toive tuntuu rohkealta. Hän on kuitenkin varma, että Jeesuksen tahto toteutuu.
– Jos Herramme haluaa, että palaamme, me palaamme. Mutta Suomessakin on hyvä olla. Saamme
joka päivä vettä, ruokaa, sähköä ja internetyhteyden.
Sellainen on hyvä päivä.

Oikea aika

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

Luotettavan tiedon jäljillä

Kriiseissä ei ole helppoa erottaa, mikä on konflikteihin
liittyvää mediavaikuttamista ja mikä on luotettavaa

tietoa. Oikean tilannekuvan saamisessa asiantuntevat
kumppanit ovat keskeinen apu, Lindberg kertoo.
Huolestuttavien uutisten ilmaantuessa mediaan
lähettien tilanteesta on kerrottava nopeasti myös työn
tukijoille ja lähettäviin seurakuntiin Suomessa. Tämän
tekevät lähetit itse ja työaluevastaavat. Suoran yhteydenpidon lisäksi kanavina ovat ystäväkirjeet, sosiaalinen media ja Kylväjän muut viestintävälineet.
– On hienoa tietää, että Etiopialla ja läheteillämme
on paljon esirukoilijoita.
Tällä hetkellä suurin osa Kylväjän Etiopian-läheteistä on Suomessa. Ensimmäiset palasivat työalueelle tammikuun lopulla. Joitakin työtehtäviä, kuten
opettamista ja koulutusmateriaalin valmistamista, on
voinut tehdä myös etänä.
Lindberg muistuttaa, että paikalliset työntekijät
jatkavat Etiopiassa elämää ja työtään.
– Tuemme edelleen kumppaneitamme, kun he
auttavat ihmisiä Etiopiassa kehitysyhteistyöprojektien kautta.
Lindberg toteaa, että suunnitelmien muuttuminen
on kuin sisäänkirjoitettu lähetystyöhön. Lähetyshistoria on täynnä yllättäviä, jopa katastrofaalisia käänteitä.
– Niiden kautta Jumala on kuitenkin vienyt valtakuntaansa eteenpäin, usein aivan ainutlaatuisella tavalla. Lähetyskäskyyn sisältyy Jeesuksen lupaus olla
meidän kanssamme kaikki päivät loppuun asti. Epävarmuuden keskellä tämä näyttäytyy erityisesti.

tävien opintojen jälkeen he palaavat kotiseuduilleen
kertomaan Jumalasta, joka antoi ainoan Poikansa, ettei yksikään, joka uskoo häneen, joutuisi kadotukseen.
Opinnoissa on lähetystyöhön innostava ja varustava ote.
– Kymmenen miljoonan jäsenen Mekane Yesus
-kirkko kasvaa kovaa vauhtia. Tavoitteena on, että jokainen jäsen todistaa joka vuosi Jeesuksesta neljälle
uudelle ihmiselle.
Kirkko katsoo myös oman maan rajojen ulkopuolelle. Vuonna 2007 se perusti lähetysseuran (International Mission Society), jonka visiona on lähettää
ulkomaille 500 lähetystyöntekijää. Triathlonia harrastava Magnus Riska ei pidä haavetta ollenkaan hulluna. Jos näky on syntynyt Jumalan sydämellä, se voi
toteutua. Ja hän haluaa olla vaimonsa kanssa siinä
mukana.
Riskat palasivat Etiopiaan 28.1.

sofi valkealintu

Vuoden pimeimpään aikaan psalmikommentaarit
loistavat kirkkaina Magnuksen tietokoneen ruudulla.
Etiopiassa pimeys ei johdu auringonvalon puutteesta, vaan rauhattomuudesta ihmisryhmien välillä. Dosentti uskoo, että tämä on juuri oikea aika tutkia sodan keskellä elävien evankelistojen kanssa psalmeja.
– Psalmit ovat rehellisiä. Joskus ne alkavat hysteerisellä hätähuudolla, mutta lopussa kaikuu kiitos.
Jumala on suuri, ja kaikki on hänen käsissään.
Magnuksen opiskelijat ovat evankelistoja, jotka
tekevät työtä eri puolilla Etiopiaa. Neljä vuotta kes-

tiopian sisällissota mullisti järjestön suunnitelmat ja lähetystyöntekijöiden henkilökohtaisen elämän.
Syyskuussa Kylväjä kertoi, että se aikoo
kaksinkertaistaa työntekijämääränsä Etiopiassa. Kehitysyhteistyöhankkeet, sairaala ja tavoittava työ
odottivat kovasti tekijöitä. Maassa oli jo kolme työntekijää, ja tarkoituksena oli lähettää kaksi perhettä lisää.
Marraskuussa Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna
Lindberg seurasi huolissaan Etiopian etnisten ryhmien
välistä konfliktia, joka kiihtyi sisällissodaksi. Kylväjästä
oltiin jatkuvasti yhteydessä maassa työskenteleviin lähetteihin ja norjalaiseen kumppanijärjestöön, jonka paikallistuntemusta hän kehuu erinomaiseksi.
– Työaluevastaava Mikko Puhalainen oli koko ajan
yhteydessä lähetteihin ja kumppanijärjestön kriisijohtoon. Arvioimme tilannetta jatkuvasti.
Kriisitilanteissa ihmiset reagoivat uhkiin eri tavoin.
Lindberg piti tärkeänä, että jokaiselle lähetillä oli mahdollisuus tulla kuulluksi, kertoa avoimesti tuntemuksiaan
ja toiveensa muun muassa omasta evakuoinnistaan.
– Lähettihuollon tuki oli akuutissa vaiheessa tärkeää, ja tukea tarjotaan tarvittaessa myöhemminkin
jälkihoitona.
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Miten
suunnitelmasi muuttuivat?

V

aimoni Bella, minä ja poikamme Josh tulimme Ateenaan lähetystyöhön vuonna 2018. Meidän oli tarkoitus työskennellä
pakolaisten parissa Helping Hands -nimisessä kristillisessä järjestössä. Tutustuimme puolin ja toisin, mutta yhdessä huomasimme, että palaset eivät loksahtaneet paikoilleen. Olimme ymmällämme ja kyselimme Jumalalta hänen tahtoaan. Eräs nainen
Helping Handista suositteli meille Crossroads -nimistä järjestöä,
joka myös työskentelee pakolaisten parissa. Menimme käymään
siellä ja tutustuimme johtajaan sekä hänen vaimoonsa. He toivottivat meidät lämpimästi tervetulleiksi. Työ Crossroadsissa on ollut
todella antoisaa ja siunattua. Emme olisi voineet Helping Handissa
työskennellä näin kokonaisvaltaisesti kuin täällä. Olemme saaneet
perustaa ryhmiä ja projekteja, joista olemme itse täysin vastuussa.
Herra käänsi ahdistuksen voitoksi! Faisal, pakolaistyöntekijä

L

ukiolaisena sain lähetyskutsun ja sydämelleni Etiopian. Ensin piti saada ammatti, jolla pääsisin lähtemään. Mielestäni se oli lastentarhanopettajan tehtävä. Jumala oli kuitenkin ajatellut toisin ja minusta tuli
diakonissa sekä kätilö. Yritin itse löytää lähetysjärjestöä, kun yllättäen Kylväjästä tuli soitto ja kysyttiin,
että lähtisinkö Etiopiaan. Sain työskennellä Etiopiassa
kaksi työkautta. Kolmannelle kaudelle valmistautuessani lääkärini sanoikin, etten saisi enää lähteä silmieni takia. Oli kuin pommi olisi jysähtänyt päähäni.
Olin lähtenyt lähetystyöhön lopputyöelämäkseni ja
nyt jouduin jäämään Suomeen. En voinut ymmärtää
asiaa ja kamppailin sen kanssa kovasti. Lähetys kuitenkin paloi sydämessäni. Pääsin Kylväjän toimistolle tekemään vapaaehtoisena erilaisia tehtäviä. Olin
taas lähetyksessä mukana, nyt kotimaan päässä.

Tuula, vapaaehtoistyöntekijä

K

orona-aika on opettanut paljon siitä, miten omat suunnitelmat voivat hyvinkin äkisti mennä täysin uusiksi. Vuoden 2019 talvella palasimme kentältä lyhyelle lomalle Suomeen. Pakkasimme kaksi matkalaukullista tavaroita
mukaamme ajatuksena, että joidenkin viikkojen päästä palaisimme takaisin
kentälle ja työt jatkuisivat normaalisti. Nuo muutamat viikot vaihtuivatkin
koronatilanteen pahentuessa vuoden mittaiseksi etäopetusjaksoksi Suomesta käsin. Tuona aikana viisumimme umpeutui ja hiljalleen selvisi, että paluu
maahan, josta lähdimme, olisi mahdotonta. Kun Jumala sulkee oven, jossain
toisaalla kuitenkin avautuu ikkuna. Meille avautuikin mahdollisuus valmistautua uuteen työhön maassa, joka on pitkään ollut sydämellämme. Oli kipeää
jättää äkisti koti ja ystävät kentällä, mutta samalla se oli selvä merkki meille
siitä, että joistain asioista on luovuttava, jotta mahdollisuus voi avautua uusille
haasteille. Itä-Aasian pioneerityöntekijä

”J

atkan matkaani tietämättä, minne saavun”, oli
mottoni parikymmentä vuotta sitten, kun heittäydyin
silloisesta työstäni tyhjän päälle. Mieheni oli jo jäänyt vuorotteluvapaalle. Aavistin sisimmässäni, että jotain uutta oli
idullaan. Kun kalenteri oli tyhjä, aamupäivät kuluivat Raamatun äärellä ja rukoushiljaisuudessa. Päivällä reppu selkään ja
samoamaan metsiin sekä soille. Siellä Luojan suuressa sylissä
ainoa pyyntömme oli: tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon
sinun tahtosi! Muutaman kuukauden kuluttua vapaaehtoistyö
jossain päin maailmaa alkoi kiinnostaa. Siispä soitto Lähetysseuraan. ”Haluaisitteko kuitenkin lähteä pitempiaikaiseen
työhön? ”, kysyttiin luurin toisesta päästä. Halusimme sanoa
kyllä, vaikka välillä olimme kauhun partaalla, kun oma pienuus
ja mitättömyys painoi maahan. Jumala ei kuitenkaan kysynyt,
mihin sinä kykenet, vaan haluatko jatkaa matkaa. Halusimme
edelleen ja tien päässä löysimme itsemme lähetystyöstä Israelista Kylväjän palkollisina. Oma mielikuvitukseni ei olisi ikinä
tällaiseen matkaan riittänyt! Leena, Päivän rukousten

kirjoittaja ja keikkalähetti keväällä 2022
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Israelin messiaaninen liike
kolminkertaistunut 20 vuodessa
Monet messiaaniset seurakunnat ovat edelleen
maahanmuuttajayhteisöjä – lähes puolet ovat
venäjänkielisiä, hepreankieliset tulevat kakkosena.

C

aspari-keskuksen kansainvälisten opintojen
johtaja David Sernerin ja Israelin-työn johtaja Alec Goldbergin Israelin messiaanisia
seurakuntia analysoiva tutkimus julkaistiin
tammikuussa. He lähestyivät kaikkia yhteisöjen johtajia, joiden tiedot he saivat käsiinsä - se tarkoitti
kaikkiaan 280 yhteydenottoa.
– Maaliskuuhun 2020 mennessä olimme soittaneet
lähes kaikki pastorit läpi kysymyksinemme. Sitten maailma sulkeutui ja kalenterimme tyhjeni. Saatoimme keskittyä työstämään keräämäämme tietoa, David Serner
kuvaa.
– Tutkimuksemme ja sen luvut ovat aivan ensikäden
tietoa. Olemme kiitollisia luottamuksesta, jota johtajat
osoittivat meille.

Herätyskristillisyyttä juutalaisin
kulttuurimaustein?

Edellinen messiaanista liikettä kartoittanut tutkimus on
vuodelta 1999, ja siinä todetaan, että messiaanisen liikkeen teologiaa voidaan luonnehtia ”kristilliseksi” tai evankelikaaliseksi.
– Yleisvaikutelma yli 20 vuoden ajalta on, että tilanne
ei ole olennaisesti muuttunut, David Serner toteaa.
– Tämä ei tarkoita, etteikö teologista keskustelua
käytäisi tai ettei mitään muutoksia olisi tapahtunut. Joidenkin seurakuntien teologia on vaihtunut selkeästä
evankelikaalisuudesta juutalaisempaan suuntaan. Näissä
seurakunnissa ajatellaan, että juutalaisuskovien kohdalla
Mooseksen liitto on edelleen voimassa. Yhteisöt, joissa
myös rabbiinista juutalaisuutta pidetään auktoriteettina,
ovat kuitenkin pieni vähemmistö, Alec Goldberg selvittää
ja jatkaa:
– Useimmissa seurakunnissa juutalaiset vaikutteet
jäävät lähinnä kulttuurisiksi. Vietetään juutalaisia juhlia

ja omaksutaan osia juutalaisesta liturgiasta, mutta uskon
evankelikaalinen ydin säilyy muuttumattomana.

Liikkeen näkymättömämpi puoli

– Vaikka messiaanisten uskovien lukumäärä ei näytä erityisen suurelta, liikkeen kasvu on silti ollut väestönkasvua
suurempaa. Vuonna 1999 messiaanisissa seurakunnissa
oli 5000 jäsentä, nyt luku on 3,1 kertaa suurempi, Goldberg tiivistää.
Ilmeisiä syitä kasvulle ovat maahanmuutto ja messiaanisten perheiden luonnollinen kasvu. Evankelioinnin vaikutukseen tutkimus ei antanut selkeitä vastauksia. Evankeliointi on arka aihe Israelissa. Seurakunnat ja niiden jäsenet
kohtaavat yhteiskunnassa diskriminointia ja painostusta
erityisesti lähetystyötä vastustavien järjestöjen taholta.
Näin siitäkin huolimatta, että yleinen mielipide on entistä
enemmän kääntynyt puolustamaan messiaanisten laillisia
oikeuksia.
Kätketyin juutalaisuskovien ryhmä ovat he, jotka elävät keskellä ortodoksijuutalaista yhteisöä ja käyvät synagogassa. Goldberg ja Serner tavoittivat heistä muutaman.
On mahdotonta arvioida, kuinka paljon näitä salaa uskovia
on, koska heillä on hyvin rajalliset kontaktit muihin Jeesuksen seuraajiin. Luku saattaa olla sadan paikkeilla, mutta
toisaalta se voi olla huomattavasti suurempikin. Goldberg
selittää:
– He pitävät synagogaa paikkana, jonka Jumala on tarkoittanut juutalaisten jumalanpalveluspaikaksi. Rabbeilla
on määräysvaltaa heidän uskonsa ja elämänsä suhteen,
mutta se ei kuitenkaan ylitä Uuden testamentin auktoriteettia.

Innostavia tulevaisuudenkuvia

– Keskustelut pastorien kanssa heijastelivat yleistä käsitystä, jonka mukaan messiaaninen liike on osa Jumalan

”

Alec Goldberg (vas.) ja
David Serner työn touhussa.

Messiaaninen liike on osa Jumalan
tarkoitusta rakentaa uudelleen
Apostolien tekojen juutalaisuskovien
yhteisö.”

tarkoitusta rakentaa uudelleen Apostolien tekojen juutalaisuskovien yhteisö. Vaikka emme sitä suoranaisesti
kysyneet, tämä kiehtova ajatus tuli esiin toistuvasti. Se
näyttää olevan osa monien messiaanisten seurakuntien
itseymmärrystä, David Serner kertoo.
Tutkimuksessaan Alec Goldberg ja David Serner kuvailevat Israelin messiaanista liikettä käsitteellä eskatologinen restorationismi, joka on uskoa lopunajalliseen ennalleen palauttamiseen. Vaikka tämän päivän Israelin valtio
ei ole virheetön, se nähdään kuitenkin raamatullisten profetioiden täyttymyksenä. Jumala tulee viemään työnsä
päätökseen Israelin kohdalla.
Caspari-keskuksen uusi kirja “Jesus-Believing Israelis:
Exploring Messianic Fellowships” ilmestyi tammikuussa ja
on tilattavissa Amazon-verkkokaupasta.
Artikkeli on julkaistu Elämä-lehden numerossa 1/2022

Israelin messiaaninen liike vuonna
2020:
· 15 323 jäsentä 280 seurakunnassa
tai kotiryhmässä
· 136 venäjänkielistä seurakuntaa
· 83 hepreankielistä seurakuntaa
· 30 amharaa, 16 englantia, 6 espanjaa ja 2 romaniaa käyttävää seurakuntaa
· Yhteisön johtaja syntyperäinen israelilainen vain 17 prosentissa tapauksista.
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EVANKELIUMIN ILO
INNOSTAA
Kylväjän perustehtävä on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä eri kansojen
keskuuteen Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan erityisesti siellä, missä
kristillistä todistusta ei vielä ole tai kristillinen yhteisö on pieni.

Miksi ilo on Kylväjän strategian perustana?

MAINOKSET

SAVE TH

E DATES

Agora-tap
aamis
keväällä 20 et
2
to 17.2., ke 2:
16.3.,
ke 13.4. ja
ke 18.5.
Mu

!

utokset ma

hdollisia.

Yrittäjä,
Liity Agora-verkostoon!

Lue lisää: www.kylvaja.fi/agora
Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä
nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette
häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin
kuvaamattoman, kirkastuneen
vallassa, sillä te saavutatte
uskonilon
päämäärän, sielujen pelastuksen.
1 Piet 1:8-9

Tähän asti te ette ole pyytäneet
Tekin tunnette nyt tuskaa,
mitään minun nimessäni.
mutta minä näen teidät vielä Pyytäkää,
niin te saatte, ja teidän
uudelleen, ja silloin teidän
sydämenne täyttää
ilonne on täydellinen.
,jota ei kukaan voi
ilo teiltä
riistää.
Joh 16:24
Joh 16:22

Apostolit lähtivät neuvostosta
Mutta olihan nyt täysi syy
ja riemuita. Sinun veljesi
iloisina siitä, että olivat
iloita
saaneet kunnian kärsiä häväistystä oli kuollut
mutta heräsi eloon,
Jeesuksen nimen tähden.
hän oli kadoksissa mutta on
nyt löytynyt.
Apt 5:41

Luuk 15:32

Iloitkaa aina Herrassa!
Sanon vielä kerran:
Iloitkaa!
Fil 4:4

YKSITTÄISEN KRISTITYN ELÄMÄSSÄ JA
MONISSA NYKYPÄIVÄN HAASTEISSA
EVANKELIUMISTA NOUSEVA ILO ON
VOIMAVARA JA INNOSTAJA.
LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

Oletko jo tutustunut Kylväjän strategiaan? Käy kurkkaamassa kylvaja.fi/info/

"Uudistunut Kylväjä lehti on käteen tarttuva värikäs ja
kiehtova lukupaketti. Meillä lehti säilyy pitkään
pöydällä ja siihen on kiva palata, kunnes
viimeinenkin sivu on luettu".
Saara Kinnunen, psykologi ja tietokirjailija

Ota yhteyttä: toimitussihteeri Saija Tiilikainen
saija.tiilikainen@kylvaja.fi

Kylväjää tukemassa
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AI K AMAT K A
Kuva: Kylväjän arkisto

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

NÄKYMÄ KAUPUNKIIN
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Arja Gröhn työskenteli Japanissa kaksi työkautta vuosina 1972–1981 pioneerialueella
Kakogawan yli 200 000 asukkaan kaupungissa. Hänen tehtäviinsä kuului Raamatun
opettamista, seurakuntatyötä ja tavoittavaa työtä.
Kuva on lasten kesäleiriltä 1970-luvun puolivälissä.
- Olemme palaamassa lähivuorelta kaupunkiin leikkien jälkeen. Edessä avautuu
Kakogawan kaupunkia. Kolmen päivän leiri pidettiin kirkolla. Seurakuntanuoret olivat
vastuussa ruuasta ja ohjelmasta, lapsia oli kolmisenkymmentä. Kokoonnumme päivisin
kirkkotilassa: illalla siitä tuli makuutila. Työ alueella jatkuu edelleen ja vuonna 2021 seurakunta täytti 50 vuotta, Gröhn kertoo.

2/2020
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Ku va : J u s s i Va l kea j o k i

Miten voin tukea Kylväjän
työtä taloudellisesti?
Liity renkaaseen
ja kuukausilahjoittajaksi

www.kylvaja.fi/lahjoita

LUOTTAEN UUTTA KOHTi
”Luota häneen, niin hän pitää sinusta huolen, pysy oikeilla teillä
ja pane toivosi häneen.” (Sirak 2:6).

V

uosi on vaihtunut ja on
aika katsoa hiukan taakse ja hiukan eteenpäin.
Päättynyt vuosi 2021 oli
taloudellisesti haastavin
moneen vuoteen. Useamman kuun
lopussa maksuvalmius oli hyvin alhainen, pahimmillaan vain muutaman
päivän verran. Kuitenkin tehty työ on
kantanut hedelmää ja haasteista on
selvitty.
Vuoden vaihtuessa kassa oli merkittävästi parempi kuin vuotta aiemmin, vaikka toisaalta pitkäaikaiseen
keskiarvoon nähden se oli merkittävästi alempi. Parempaan kassatilanteeseen vaikuttivat muun muassa
työn ystävien tekemien lahjoitusten
kasvu ja seurakuntien tilitysten parempi toteutuminen tilivuoden aikana. Siirtyviä eriä näyttäisi siksi tulevan tilinpäätökseen huomattavasti
aiempia vuosia vähemmän. Kaavioissa näkyvät tiedot ovat vuodelta 2021.
Niihin odotan tulevan jonkin verran
muutoksia tilinpäätöksen valmistuessa, sillä osa ulkomaisen työn kuluista puuttuu vielä.
Jos haasteita oli viime vuodessa, niin haastetta riittää kuluvanakin
vuonna. Uusia työalueita kartoittava
työ on tuottanut pioneerihankkeita
Indonesiassa ja Intiassa. Itä-Aasian

pioneerihankkeessa kaksi lähettipariskuntaa valmistautuu aloittamaan
työtä uuden kielen ja kulttuurin parissa. Pakolaistyö persiankielisten
parissa laajenee. Vuoden aikana
suunnitellaan uusia työkausia monelle lähetille. Erityisesti uuden työn
aloittamiseen tarvitaan lisää varoja.
Yksi vuoden teemoista onkin lähettäjätiimien kokoamisessa ja kumppanuuden kehittämisessä. Jos et
kuulu kenenkään Kylväjän työntekijän lähettäjärenkaaseen, niin voisitko
liittyä ja tulla mukaan työhön? Katso
tietoja verkkosivuilta tai soita Kylväjän toimistolle (p. 09 2532 5400).
Virsirunoilijaa lainaten ”yksin emme
työtä tee, toinen toista tarvitsee”
(virsi 428). Tämän vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota hyväksyttäessä päätettiin, että vuoden
aikana arvioidaan, saammeko kaiken
tekemiseen riittävän rahoituksen.
Tätä kirjoittaessani tammikuu
kääntyy vähitellen kohti loppuaan.
Vielä en tiedä tarkkaa maksuvalmiustilannetta kuun lopussa, mutta
tiedossa olevat tuotot ja kulut huomioiden se on noin 15 päivän luokkaa.
Tilanne on merkittävästi parempi
kuin vuotta aiemmin, mutta toisaalta
puskuri on kuitenkin varsin pieni. Jatkathan siksi rukousta ja uhraamista

Kylväjän tekemän Jumalan valtakunnan työn puolesta.
Työn ja haasteiden keskellä on
hyvä muistaa katsoa Häneen, jolta
viime kädessä saamme kaikki lahjat
- niin henkiset, hengelliset kuin maallisetkin. Saamme luottaa ja panna
toivomme Häneen, joka pitää meistä huolen, lupauksensa mukaisesti.
Jokainen elinpäivämme on Hänellä
tiedossaan ja siinä turvassa on hyvä
elää Hänen opetuslapsena ja seuraajanaan. Jeesus kanssasi, joka päivä!

MobilePay
18437

Lisää kommentiksi
postinumerosi kohteesi

Verkkolahjoitus

www.kylvaja.fi/lahjoita
Tekstiviesti- Lähetä viesti numeroon
16499
lahjoitus
10, 15, 30 tai 50 € esim. KYLVAJA15
postinumerosi kohteesi

Testamentti
(Kylväjälle verottomia)

www.kylvaja.fi/lahjoita

Kiinteä omaisuus
tai osakelahjoitus

ole yhteydessä talousja hallintojohtajaan

Lahjoita tilisiirtona
FI57 4405 0010 0212 96

Katsoviite:www.kylvaja.fi/lahjoita
Anna merkkipäivälahja tai lähetyslahja

www.kylvaja.fi/lahjoita
tai Kylväjän Facebook-sivuilla
petr i j a v a n a i n e n
talous- ja hallintojohtaja
petri.javanainen@kylvaja.fi

Voit myös soittaa Kylväjän toimistolle
p. 09 2532 5400 tai laittaa sähköpostia kylvaja@kylvaja.fi.
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Valo-illat ylläpitävät
lähetetyn kipinää

U

uraisilla asuva Samuli Kivelä osallistui viime
vuonna neljän järjestön yhdessä toteuttamaan Lähetetty-koulutukseen. Hänelle yhteisten asioiden pohtiminen muiden ikäistensä
kanssa oli rohkaisevaa.
- Kurssi selkeytti omaa kutsuani sekä identiteettiäni Kristuksessa ja antoi eväitä lähetettynä elämiseen Suomessa. Sain rohkeutta elää
Kristuksen omana, hän kiteyttää.
Äänekosken seurakunnassa suntiona työskentelevä Kivelä oli kiinnostunut lähetystyöstä
ennestäänkin.
- Lähetetty-kurssilaisten kanssa huomasin,
että nälkä kasvoi syödessä. Huomasin, että sillä, kenen seurassa aikaansa viettää, on vaikutusta.
Hän onkin innostunut Kylväjän tulevista Valo-illoista, joihin voi osallistua kuka vain nuori aikuinen. Illat on tarkoitettu 18–35 -vuotiaille nuorille aikuisille rohkaisupaikoiksi. Illat käynnistetään
etäyhteydellä, mutta ajatuksena on, että myös
alueellisia tai temaattisia soluja alkaa muodostua
osallistujien kutsumusten mukaisesti.
– Valo-illat tarjoavat missionaarista yhteisöllisyyttä, mielenkiintoista opetusta, kasvua Isän

LEENA KAARTINEN:
LEENA TAHTOO
MAAILMALLE
Miten minusta tuli
lumikenttien lääkäri

34 €

ILLAT
O
L
A
V
Sinulle nuori aikuinen!
10.3. Jumalan missiossa, ilolla? – Jukka Kääriäinen
24.3. Kristityn identiteetti ja kutsumus – Erkki Jokinen
7.4. Oma stoorini ja Jeesuksesta todistaminen – Mari Turunen
21.4. Pakolaisia palvelemassa – Taneli Skyttä
5.5. Lähetetty lähelle ja kaikkialle maailmaan – Hanna Lindberg
19.5. Todistajana jälkikristillisessä ajassa – Henri Hermunen
lat
2.6. Lahjani, Jumalan käytössä – Minna-Maria Lenfeldova
lo-il
a
v
/
16.6. Valo – Magnus Riska
a.fi

aj

kylv

lapsena sekä tukea oman paikan löytymiseen ja lähetettynä elämiseen. Iltoihin voi osallistua joko säännöllisesti tai yksittäiseen
teemailtaan. Toivon, että lähetyskäskyn merkitystä omassa elämässään pohtivat tulisivat rohkeasti mukaan, nuorten aikuisten
verkostotyöntekijä kuvaa.
Samuli Kivelälle Valo-illat toimivat kasvua tukevana jatkona viime vuoden koulutukselle.
- Evankeliumi on kertomisen arvoinen asia.

LÄHETETTY
JUKKA NORVANTO:
1X2
Lukujen merkitys
Raamatussa
Huom! Toimitukset alkavat kirjan
ilmestyttyä maaliskuussa.

15 €

Viikonloput 2022
(pe-ilta ja la):

4.–5.3. SRO

”Jumalan lapsena oleminen
ja kutsumukseni Hänen
suunnitelmassaan.”

1.–2.4. SRO

”Jeesuksen lähettämänä
todistajana lähimmäisilleni
Suomessa ja maailmalla.”

13.–14.5. SRO

”Jeesuksen lähettämänä
tukena uskoon tulleelle
lähimmäiselleni.”

-KOULUTUS
Nuori aikuinen!
Tule kasvamaan Jumalan
lapsena. Opettele elämään
Jeesuksen lähettämänä
Suomessa ja maailmalla.

2.–3.9. Enä-Seppä

”Lähetettynä elämisen
kokemuksia ja tulevaisuuden suuntaviivoja.”

Lähetetty-koulutuksen
hinta on 50 €,
sis. 4 viikonloppua.

LUE LISÄÄ:

www.kylvaja.fi/lahetetty

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

p. 0440 265 465 | asiakaspalvelu@palamaailmalta.fi
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Koulutus toteutetaan
yhteistyössä Kylväjän,
Sansan, SRO:n ja
OPKO:n kanssa.
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LAUSANNE

Te ks t i : M a r i Tu r u n e n Ku va : S a i j a Ti i l i k a i n e n

Kiertue rohkaisee, sytyttää & kutsuu kasvuun ja seurakunnan uudistumiseen

Kutsu nöyrtymiseen
Eurooppa on nähtävä todellisena lähetyskenttänä,
Lausanne Europe 20/21 -konferenssissa muistutettiin.

E

uroopan kirkot ovat menettäneet luottamuksensa, uskottavuutensa ja näkynsä. Näin karun tilannekuvan tarjoili maailman evankelioimiseen tähtäävän evankelikaalisen Lausannen liikkeen kansainvälinen johtaja Michael Oh
marraskuussa järjestetyssä Lausanne Europe 20/21 -konferenssissa. Suurtapahtuma kokosi 1200 kristittyä johtajaa ympäri Eurooppaa. Pandemian vuoksi tapahtumaa oli siirretty
vuodella ja se toteutettiin verkossa. Kylväjästä mukana olivat
apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg sekä hallituksen jäsen
Kristiina Nordman.

Schuman Centre for European Studies -keskuksen
perustaja Jeff Fountain kuvasi kokemustaan näin:
- Tulimme tässä konferenssissa tietoisemmiksi kulttuurisista, nationalistisista ja jopa rasistisista sokeista pisteistämme. Euroopan nykyinen tilanne ja tarpeet
lähetyskenttänä haastoivat meidät. Nämä neljä päivää
verkkokeskusteluineen, videoraportteineen, raamattutyöskentelyineen ja vuorovaikutteisine seminaareineen
muotoutuivat maamerkiksi sille, miten evankelikaalit jatkossa katsovat Eurooppaa.
Euroopalla on edelleen resursseja ja osaamista lähetystyöhön, mutta yhä enenevissä määrin maanosamme
on ymmärrettävä lähetyskenttänä.
- Nyt on hyväksyttävämpää määritellä itsensä uskonnottomaksi kuin johonkin uskontoon sitoutuneeksi.
Varsinkin nuoremmat sukupolvet ottavat etäisyyttä kristilliseen maailmankuvaan, mikä näkyy erityisesti sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvissä arvoissa ja valinnoissa, Hanna Lindberg toteaa.
Osan suhtautumista kuvaa ilmaisu ”Pidän Kristuksesta,
mutta en kristityistä”. Tämä kuultiin konferenssissa kutsuksi nöyrtymiseen ja katumukseen.

Evankeliumin dynaaminen voima

Elonmerkkejäkin löytyy. Moni maahanmuuttaja on kristitty,
ja osa heistä kääntyy kristityiksi Euroopassa. He voivat olla
katalysaattoreina sytyttämässä uudelleen seurakuntien
tavoittavaa näkyä. Myös seurakuntien istuttaminen synnyttää elämää.
- Siinä on kyse lähetystyön metodista sekä tavasta
elää seurakuntana tässä ajassa. Seurakuntien istuttamisen liikkeessä painottuu kokonaisvaltaisuus ja yhteiskunnallinen vastuu, Lindberg summaa.
Se, mikä toimi ensimmäisellä vuosisadalla kristinuskon
levittyä Eurooppaan, toimii edelleen. Evankeliumissa itsessään on yhä dynaaminen voima, ja se synnyttää uusia
yhteisöjä, tunnistettavaa etiikkaa, ulospäin näkyvän avoimuuden, vahvan todistuksen ja uhrautuvaa palvelua.
- Vaikka tilastot näyttäisivät miltä, meillä on toivo. Tästä lähetyshistoria on täynnä rohkaisevia esimerkkejä. Lähetysmotivaatiomme ei nouse tuloksista tai kontekstista.
Se nousee rakkaudesta ja halusta olla uskollinen lähetyksen Herralle.
Tutustu raporttiin: www.lausanneeurope.org/wp-content/uploads/2021/10/Europe-2021-A-Missiological-Report.pdf

N

Musiikissa: Kristiina Brask –duo
Puhujina: Taneli Skyttä, Virpi Nyman, Mervi Viuhko,
Marja Soikkeli ja Timo Pöyhönen sekä paikallisia
yhteisönrakentajia ja seurakuntalaisia
10.3. TURKU: Martinkirkko, Huovinkatu 1
7.4. JYVÄSKYLÄ: Palokan kirkko, Rovastintie 8
5.5. KUOPIO: Alavan kirkko, Keihäskatu 5b
klo 16-17:30 kasvusuunnat seurakunnassa (sis. tarjoilun)
klo 18:30-20 kasvusuunnat omassa elämässä
Varmista paikkasi ja tarjoilu: www.hengenuudistus.fi/upinout
Kuopion tilaisuus 5.5. striimataan em. verkkosivuilla.
JÄRJESTÄJÄT: PAIKALLISET SEURAKUNNAT SEKÄ KANSAN RAAMATTUSEURA, LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ,
MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT (SANSA) JA HENGEN UUDISTUS KIRKOSSAMME. VAPAA PÄÄSY.
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LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

KÄLÄINE

- Siinä kuuluu kutsu elää
kristittynä, ehyenä ja ”yksillä kasvoilla”, siis ollen sama sisäisesti ja ulkoisesti. Tämä tie voi johtaa myös kärsimykseen, mutta samalla se voi johtaa herätykseen.
Lindberg pohti tapahtuman aikana jälkikristillistä Eurooppaa erityisesti siitä näkökulmasta, mistä löydämme
tulevaisuudessa uudet lähetystyöntekijät ja lähettäjät.

Jesus in Athens -elokuvan näytöksiä
K
ylväjän suomeksi tekstittämä Jesus
in Athens -elokuva vie katsojan pakolaistyön ytimeen ja se on koskettanut
jo satojen sydämiä. Seuraavat elokuvanäytökset järjestetään pe 18.2.2022
klo 18. sekä la 14.5. klo 14. Mukaan pääsee ilmoittautumalla sivulla www.kylvaja.fi/osallistu/seurakunnille.
Seurakunnat voivat järjestää oman
elokuvanäytöksen sopimalla ajankohdasta pakolaistyön työaluevastaava
Mikko Puhalaisen kanssa, mikko.puhalainen@kylvaja.fi, p. 050 416 7543.

PETRI KE

Tutustu alueen sporttisiin palveluihin jo nyt. Alueelta löytyvät mm.
uimahalli, luontopolut, golf-kenttä ja sisäliikuntahalli. Muista myös
ratsastusmahdollisuus ja Flow Park. Lue lisää: vierumaki.fi.

Kesäpäivien ohjelma ja lisätiedot seuraavassa Kylväjä-lehdessä.
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Olavi Peltolan, Per Wallendorffin,
Olavi Peltolan, Per Wallendorffin,
Juhani Lindgrenin ja Pekka Mäkipään opetuksia

Juhani Lindgrenin ja Pekka Mäkipään
opetuksia

janoinenlammas.fi

janoinenlammas.fi

Kylväjän arkistojen aarteet nyt kuunneltavissa!

Kylväjän arkistojen aarteet
nyt kuunneltavissa!
ainettoomat lahjat

Lähde kanssamme liikkeelle kolehtipyhänä! Ota
yhteyttä omaan seurakuntaasi ja tarjoudu jakamaan
Kylväjä-lehteä tai lukemaan
kolehtiesittely 24.4.

Kolehtipyhä su 24.4.
Lähetysyhdistys Kylväjän kumppanikirkkojen
missionaalisuuden vahvistaminen

JUSSI VALKEAJOKI

Kuule ajankohtaiset kuulumiset
7.4. klo 13–14:30 Kylväjä Bangladeshissa
5.5. klo 13–14:30 Kylväjä Mongoliassa

ehtävämme on viedä evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta niille, jotka eivät ole
vielä sitä kuulleet. Lähetysyhdistys Kylväjä vahvistaa kumppanikirkkojaan juurruttamaan
lähetystehtävän
olemuksensa ytimeen ja lähtemään rohkeasti liikkeelle viemään hyvää
sanomaa eteenpäin. Kolehdin
tuotoilla ja lahjoituksilla vahvistamme kumppanikirkkojemme
lähetystehtävän toteuttamista
Itä-Afrikassa, Itä-Aasiassa ja
Kaakkois-Aasiassa teologisen
koulutuksen, mentoroinnin ja
yhteistyöhankkeiden keinoin.

Vapaaehtoisten toimijoiden ja Kylväjän
verkoston kouluttautumishetki kolehtipyhään sekä muihin seurakuntavierailuihin on
24.3. klo 17-18.30 Teamsissa. Ilmoittaudu
23.3. mennessä ja kysy lisää: katariina.leskela@kylvaja.fi tai p. 050 415 6116.

Tee Kylväjä-lehtien tilaukset 11.4. mennessä osoitteeseen kylvaja@kylvaja.fi
Kerro tilauksen yhteydessä nimesi, tilattavien lehtien kappalemäärä, toimitusosoite sekä puhelinnumero, johon saapumisilmoitus lähetetään.

janoinenlammas.fi/audio-sarjat
Osallistu Kylväjän verkoston ja
työntekijöiden yhteiseen
aamuhetkeen!

kylvaja.fi/aineettomat-lahjat

Se onnistuu seuraavina keskiviikkoina:
26.1., 23.2., 23.3., 20.4. ja 1.6.2022. klo
9–10. Ohjelmassa on raamattuopetus,
terveisiä työalueilta sekä yhdessä
rukoilemista. Aamuhetki on tarkoitettu
kaikille työmme ystäville ja työstämme
kiinnostuneille. Olet lämpimästi
tervetullut mukaan!
Ilmoittaudu viimeistään edellisenä
päivänä klo 14 mennessä sähköpostitse
osoitteeseen kylvaja@kylvaja.fi, ja
lähetämme sinulle teams-kokouslinkin.

Niin lähellä taivas on maata
-konsertti to 24.2. klo 18

SEURAA ILMOITTELUA KYLVÄJÄN FB JA IG
SEKÄ WWW.KYLVAJA.FI

Pielisensuun kirkossa Ulan-Udeen
kirkon rakennusprojektin hyväksi.
Tapani ja Pirkko Nuutinen esiintyvät,
mukana rovasti Esko Jalkanen. Konsertissa kerätään kolehti. Olet lämpimästi tervetullut!

Tee
vaikuttava

testamentti
TAVOITTAMATTOMIEN
TAVOITTAMISEKSI

Anna lähetyselämän jatkua.
Lue lisää kylvaja.fi/testamentti
tai tilaa esite p.09 2532 5400
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Huomio! Tarkasta tapahtumat!
Tarkasta ohjelmatiedot seurakuntien paikallisesta ilmoittelusta. Koronatilanteen vuoksi osa tapahtumista voidaan
joutua perumaan, siirtämään verkkoon tai myöhempään ajankohtaan.

Turun arkkihiippakunta
05.03. PORI klo 15 Kylväjä-piirin seurat. Seurakuntakeskus,
neljännen kerroksen sali, Eteläpuisto 10 A. Aiheena ”Katumus ja paasto”, mukana Silja-Maaria Kavasto (Teljän seurakunta), Timo Rantanen (Suomen Raamattuopisto), Jarmo
Mäki-Mikola (Kylväjä), Marketta Lehto ja Pirkko Heikkilä
(Keski-Porin seurakunta).
20.03. TURKU klo 18 Tuomasmessu. Henrikinkirkko, Peltolantie 2. Mukana kehittämispäällikkö Juri Veikkola.
03.04. SALO klo 17 messu Salon kirkossa, Kirkkokatu 7, saarna Jarmo Mäki-Mikola; lähetyshetki välittömästi messun
jälkeen.

TAMPEREEN hiippakunta
22.02. NOKIA klo 17.30–19.30 Lähetysilta Kulmakivi, Härkitie
12 B. Mukana Keski-Aasian kehitysyhteistyöntekijä.
27.02. HÄMEENLINNA klo 14 Kylväjä-piiri Maarit Somervuoren kotona, p. 040 757 9902, Taimistontie 4.
20.03. TAMPERE klo 11 messu Hervannan kirkko, Lindforsinkatu 7. Messun jälkeen toiminnallinen lähetystapahtuma, jossa ovat mukana Minna Maria Lenfeldova ja Katariina
Leskelä.
22.03. TAMPERE klo 18 Kylväjän ja OM:n tilaisuus ”Lähetystyöntekijöiden tarinoita nuotion äärellä” Hervannan kirkko,
Lindforsinkatu 7. Mukana Keski-Aasian työntekijä, Hilkka
Hares.
27.03. HÄMEENLINNA klo 14 Kylväjä-piiri Maarit Somervuoren kotona, p. 040 757 9902, Taimistontie 4.
24.04. HÄMEENLINNA klo 14 Kylväjä-piiri Maarit Somervuoren kotona, p. 040 757 9902, Taimistontie 4.
24.04. KANGASALA klo 16 Eväsmessu Sahalahden srk-talo,
Kurviksenkuja 5. Saarna Petteri Tiainen.
24.04. TAMPERE klo 10 messu Kalevan kirkko, Liisapuisto 1.
Saarna ja lähetystilaisuus Katariina Leskelä.

ouluN hiippakunta
20.2. alkaen OULU sunnuntaisin klo 13 ehtoollisjumalanpalvelus, Kellonkartanon kappeli, Raamattuopistontie 93,
Kello. Kylväjän työntekijät ovat mukana herätysliike- ja järjestöyhteistyössä messujen toteuttajina.

MIKKELIN hiippakunta
13.02. KOUVOLA klo 17 Jeesus maailmalle -piiri Sarkolan
seurakuntakoti, Suomenkatu 3.
13.02. MIKKELI klo 16 Kylväjä-piiri Mikkelin seurakuntakeskuksen aulakahvio Savilahdenkatu 20. ”Tehtävä suoritettu?
– Jeesus Itä-Aasiassa”, mukana Rauniot etänä. Maski suosituksena, ei tarjoilua.
13.03. Mikkeli klo 16 Kylväjä -piiri, Mikkelin seurakuntakeskus aulakahvio, Savilahdenkatu 20, ”Menkää kaikkeen maailmaan – puhetta vai tekoja?”, Pentti Marttila.
20.03. KERIMÄKI klo 11 Lähetyslounas ja -tilaisuus, Kerimäen seurakuntakoti, Urheilukuja 2. Mukana Etiopian työstä
Korpin perhe.
20.03. KOUVOLA klo 17 Jeesus maailmalle -piiri Sarkolan
seurakuntakoti, Suomenkatu 3.
31.03. VALKEALA klo 18 Löytöretkellä-ilta Valkealan seurakuntakeskus tai kirkko riippuen vallitsevista rajoituksista,

Kalevantie 14. Raamattuopetus aiheesta ”Katso, Jumalan
asuinsija ihmisten keskellä!”, Pekka Mäkipää.
03.04. Mikkeli klo 16 Kylväjä-piiri Mikkelin seurakuntakeskuksen aulakahvio Savilahdenkatu 20. ”Tyhjältä haudalta…”,
lähetti Hilkka Kokkonen.
21.04. VALKEALA klo 18 Löytöretkellä-ilta Valkealan seurakuntakeskuksen yläsali, Kalevantie 14. Raamattuopetus
aiheesta ”Evankeliumi kaikille kansoille” (Matt. 24:14) Pentti
Marttila.
22.04. KAUSALA klo 14 Perjantaihartaus, seurakuntakeskus, Eerolantie 1. Mukana Etiopian-työntekijä.
24.04. KOUVOLA klo 17 Jeesus maailmalle -piiri Sarkolan
seurakuntakoti, Suomenkatu 3.
24.04. LAPPEENRANTA klo 10 Jumalanpalvelus ja kahvihetki Kylväjän työn äärellä, Lappeen Marian kirkko, Valtakatu 35. Saarna Hanna Räsänen.
08.05. Mikkeli klo 16 Kylväjä -piiri, Mikkelin seurakuntakeskus aulakahvio, Savilahdenkatu 20, ”Miten Jumala toimii
suljetuissa maissa?”, radiologi Sakari Kainulainen.

LAPUAN hiippakunta
21.02. SUOLAHTI klo 14 Viron työn Kohtaamispaikka Suolahden kirkon nuorisotilassa, Katvelankatu 1. Mukana Marjaana Kotilainen.
12.03. VAASA klo 10–14 Lähetyksen päivä, seurakuntakeskuksen iso seurakuntasali, Koulukatu 28. Klo 10 Aloitushetki Riitta Pohjanpalo, Jarmo Mäki-Mikola. Klo 10.30–11.20,
Arkista elämää suljetussa maassa, lähetystyön hetki Eero
Horstia. Klo 11.20–11.30 Tule liikkumaan lähetyksen hyväksi,
Timo Holmlund, Juhani Niemistö. Klo 11.30–12.15 Lounas ja
kahvit (8 €). Klo 12.15–13.00 Joona – Jumalan käytössä kaikesta huolimatta, raamattutunti, Tuuli Kela. Klo 13–14 Jumala johdattaa ihmeellisesti – elämässä ja pakolaistyössä
opittua, lähetystyön hetki Minna Aro; tilaisuudessa mukana
rippikoululaisia. Lähetyksen päivän aikana myytävänä hengellistä kirjallisuutta. Ilm. to 3.3. mennessä Timo Holmlundille, ensisijaisesti sähköpostilla timo.holmlund@netikka.fi
tai puh.040 593 0170. Ilm. yhteydessä kerro ruoka-aineallergiasi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi.
21.03. SUOLAHTI klo 14 Viron työn Kohtaamispaikka Suolahden kirkon nuorisotilassa, Katvelankatu 1.
05.04. JÄMSÄ klo 18 lähetysilta Kustaankoto, Lindemaninkatu 1.

HELSINGIN hiippakunta
27.02. KORSO klo 15 Kylväjä-piiri seurakuntakeskuksen kokoustila, Merikotkantie 4, Vantaa.
07.03. VANTAA klo 14 Kylväjä-piiri Kylväjän toimistolla, Tikkuraitti 11 A, 2. krs. Heikki Hilli.
27.03. KORSO klo 15 Kylväjä-piiri seurakuntakeskuksen kokoustila, Merikotkantie 4, Vantaa.
04.04. VANTAA klo 14 Kylväjä-piiri Kylväjän toimistolla, Tikkuraitti 11 A, 2. krs. Heikki Hilli.
24.04. VANTAA klo 10 messu & lähetystilaisuus Tikkurilan
kirkko. Asematie 12. Mukana Koistiset.
24.04. KORSO klo 15 Kylväjä-piiri seurakuntakeskuksen kokoustila, Merikotkantie 4, Vantaa.
24.04. VANTAANKOSKI klo 10 jumalanpalvelus Myyrmäen
Virtakirkko, Rajatorpantie 8. Kylväjän kolehtipyhä, saarna
Jukka Kääriäinen.
02.05. VANTAA klo 14 Kylväjä-piiri Kylväjän toimistolla, Tikkuraitti 11 A, 2. krs. Heikki Hilli.

Tuoreimmat tiedot ja tarkennukset tilaisuuksista löytyvät Kylväjän nettisivuilta www.kylvaja.fi. Tilaisuudet järjestetään yhdessä paikallisten
seurakuntien ja STEP-opintokeskuksen kanssa.

ESPOON hiippakunta
13.02. JÄRVENPÄÄ klo 16 Pyhäpäivän seurat, Jampan
seurakuntakoti, Pihkapolku 2, mukana Pentti Marttila.
16.02. KERAVA klo 13 ”Ikkuna lähetyksen maailmaan”
- Iähetystyötä Indonesiassa, Seurakuntakeskus, Papintie
6, Pentti Marttila.
02.03. JÄRVENPÄÄ klo 18:30-20 Raamattu-ja lähetysilta, Evankeliumi Indonesian saavuttamattomille kansoille, Vanhan kirkon alasali, Oliivi, Kirkkotie 2. Mukana
Pentti Marttila.
06.03. TAPIOLA klo 10 messu Tapiolan kirkossa, Kirkkopolku 6. Lounas klo 11.30–12.30; Kylväjän esittelyä klo
12.30–12.45. Polkuja lähetystyöhön klo 12.45–13.30, Minna
Aro kertoo Jumalan johdatuksesta elämässään; raamattuopetus esirukouksesta klo 13.30–14.15, Jarmo Mäki-Mikola. Kristillistä kirjallisuutta myytävänä. Tilaisuus
toteutetaan voimassa olevien rajoitusten mukaisesti
joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Ilm. 28.2. mennessä
menni.nousiainen@evl.fi.
20.03. JÄRVENPÄÄ klo 16 Pyhäpäivän seurat, Jampan
seurakuntakoti, Pihkapolku 2, mukana Pentti Marttila.
26.03. ESPOO klo 13 ”Iltapäivä Ateenassa” -tilaisuus Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6. Ohjelmassa: Taneli Skyttä kertoo pakolaistyöstä, kahvit sekä elokuva ”Jesus in Athens”.
06.04. JÄRVENPÄÄ klo 18:30–20 Raamattu-ja lähetysilta, Vanhan kirkon alasali, Oliivi, Kirkkotie 2. Mukana Kylväjän erityisasiantuntija.
20.04. NURMIJÄRVI klo 13.00–14.30 Kirkonkylän lähetyspiiri, Evankeliumi Indonesian saavuttamattomille kansoille, Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie
5–7. Pentti Marttila.
24.4. KARKKILA klo 10 messu Karkkilan kirkko, Huhdintie 6. Saarna Petri Javanainen.
24.4. VIHTI klo 10 messu Vihdin kirkko, Kirkkotie. Saarna
Taneli Skyttä.
24.04. KAUNIAINEN klo 11 Jumalanpalvelus, Suomen
Raamattuopisto, Helsingintie 10, saarna ja liturgia Pentti
Marttila.
24.04. JÄRVENPÄÄ klo 16 Pyhäpäivän seurat, Jampan
seurakuntakoti, Pihkapolku 2, mukana Pentti Marttila.
04.05. JÄRVENPÄÄ klo 18:30–20 Raamattu-ja lähetysilta
Vanhan kirkon alasali, Oliivi, Kirkkotie 2. Mukana Pekka
Mäkipää.
15.05. JÄRVENPÄÄ klo 16 Pyhäpäivän seurat, Jampan
seurakuntakoti, Pihkapolku 2, mukana Pentti Marttila.

Pyhäkoulutyön vieraita Valgan
rovastikunnasta Virosta 23.–24.4.
La 23. 4. klo 18 Suolahden seurakuntatalossa,
Pajakatu 9
rov. Vallo Ehasalun raamattutunti
Terveiset lapsi-ja pyhäkoulutyöstä
	Läsnä: rov. Vallo Ehasalu, Elvan srk
kirkkoherra Timo Svedko,
kirkkoherra Tarton Maarian srk
Imbi Tanllsoo, Laguja (Nöo)
Kristiina Löhmus (Elva)
Iltapala
Su 24.4. Messu klo 10 Suolahden kirkossa,
Katvelankatu 1
rov Vallo Ehasalu saarnaa (suomeksi)
lit khra Elina Tourunen
Lounas
Päiväjuhla
	Vieraamme Virosta ja Rautalammin srk:sta
ja oman seurakunnan väki
Järjestää Kylväjä ja Äänekosken seurakunta

Yhteystiedot
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