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PÄÄKIRJOITUS

• Usko, että Jumala on.
• Tunnusta, että tarvitset Jeesusta.
• Kadu tekojasi ja tee tietoinen 
   parannus.
• Usko Jeesuksen  ristinkuolemaan.

•Jos tunnustat uskosi suullasi ja 
  uskot  sydämessäsi Jeesuksen  
  ylösnousemukseen, sinä  pelastut  
  (Room.10:9).
•Rukoile Jeesusta tulemaan elämääsi.

Jotta voisit syventää alkanutta uutta 
elämääsi Jeesuksen kanssa tee seu-
raavasti: 

•Lue Raamattua, jotta oppisit tunte-
  maan Kristuksen. Aloita  Uudesta
  testamentista.
•Rukoile.
•Ota yhteyttä  muihin uskoviin.
•Osallistu jumalanpalveluksiin ja
  palvo Jumalaa muiden kristittyjen
  kanssa.
•Toteuta uskoasi myös käytännössä
  sanoissasi ja teoissasi.
•Kerro Jeesuksesta muillekin.
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Keijo Niskala

Ilmestyskirjan aikaan

Hän vastasi heille: ”Te te-
kopyhät! Oikein on Jesaja 
teistä ennustanut. Onhan 
kirjoitettu:
– Tämä kansa kunnioittaa 

minua huulillaan, mutta 
sen sydän on kaukana mi-
nusta. Turhaan he minua 
palvelevat, kun opettavat 
oppejaan, ihmisten tekemiä 
käskyjä. Te olette hylänneet 
Jumalan käskyn ja nouda-
tatte ihmisten perinnäis-
sääntöjä.”
Tekst i  on Raamatusta  

(KR38/ Mark. 7:6-8)    

Nuo olivat Jeesuksen sa-
noja. Näin oli Jeesuksen 
maanpäällisen elämän ai-
kana, Miten on nyt ? Onko 
olemassa taivas ja helvetti? 
Mitä mieltä Jeesus tästä oli,? 
Seuraavassa eräs Jeesuksen 
tilannekatsaus, -  ei vertaus, 
josta ilmenee Jeesuksen kan-
nanotto tähän asiaan:

”Oli rikas mies, joka pu-
keutui purppuraan ja hie-
noihin pellavavaatteisiin ja 
eli joka päivä ilossa loiste-
liaasti.  Mutta eräs köyhä, 
nimeltä Lasarus, makasi 
hänen ovensa edessä … 
Niin tapahtui, että köyhä 
kuoli, ja enkelit veivät hä-
net Aabrahamin helmaan. 
Ja rikaskin kuoli, ja hä-
net haudattiin. Ja kun hän 
nosti silmänsä tuonelassa, 
vaivoissa ollessaan, näki 
hän kaukana Aabraha-
min ja Lasaruksen hänen 
helmassaan. Ja hän huusi 
sanoen: ’Isä Aabraham, ar-
mahda minua ja lähetä La-
sarus kastamaan sormensa 
pää veteen ja jäähdyttä-
mään minun kieltäni, sillä 
minulla on kova tuska tässä 
liekissä! Mutta Aabraham 

sanoi: ’Poikani, muista, 
että sinä eläessäsi sait hy-
väsi, ja Lasarus samoin 
sai pahaa; mutta nyt hän 
täällä saa lohdutusta, sinä 
taas kärsit tuskaa. Ja kai-
ken tämän lisäksi on mei-
dän välillemme ja teidän,  
vahvistettu suuri juopa, että 
ne, jotka tahtovat mennä 
täältä teidän luoksenne, ei-
vät voisi, eivätkä ne, jotka 
siellä ovat, pääsisi yli mei-
dän luoksemme.’ (Luuk. 16: 
19.26 ) 

 Pääsevätkö kaikki taivaa-
seen?  Mitä Jeesus tästä asi-
asta sanoi, Nikodeemuksen 
tiedustellessa tätä:

Jeesus vastasi ja sanoi hä-
nelle: ”Totisesti, totisesti 
minä sanon sinulle: joka ei 
synny uudesti, ylhäältä, se 
ei voi nähdä Jumalan val-
takuntaa”.  ( Joh. 3.3 )

Mitä Jeesus sanoi taivaasta 
ja takaisintulostaan: 

 ”Minun Isäni kodissa on 
monta asuinsijaa. Jos ei 
niin olisi, sanoisinko minä 
teille, että minä menen val-
mistamaan teille sijaa? Ja 
vaikka minä menen val-
mistamaan teille sijaa, tu-
len minä takaisin ja otan 
teidät tyköni, että tekin oli-
sitte siellä, missä minä olen.  
Ja mihin minä menen -tien 
sinne te tiedätte.”  Tuomas 
sanoi hänelle: ”Herra, me 
emme tiedä, mihin sinä 
menet; kuinka sitten tietäi-
simme tien?”  Jeesus sanoi 
hänelle: ”Minä olen tie ja 
totuus ja elämä; ei kukaan 
tule Isän tykö muutoin kuin 
minun kauttani.”  (Joh.14 
luku, 1-6 jakeet)

Mutta minä sanon teille: 
jokaisen, joka tunnustaa 
minut ihmisten edessä, 
myös Ihmisen Poika tun-
nustaa Jumalan enkelien 
edessä.   ( Luuk. 12:8)  

Jeesuksen esimerkki omasta 
ajastaan, sekä viittaus takai-
sin tulonsa aikaan:
 

Hän sanoi: ”Eräässä kau-
pungissa oli tuomari, joka 
ei peljännyt Jumalaa eikä 
hävennyt ihmisiä... Onko 
tässä nyt jotain  outoa? Ker-
tomus jatkuu: …Kuitenkin, 
kun Ihmisen Poika tulee, 
löytäneekö hän uskoa maan 
päältä?” ( Luuk.18:1-8)
 
Sillä totisesti minä sanon 

teille: kunnes taivas ja 
maa katoavat, ei  laista ka-
toa pieninkään kirjain, ei ai-
noakaan piirto, ennen-
kuin kaikki on tapahtunut.  
(Matt. 5: 8 ) 

Raamatussa sanotaan myös: 
Ja Abraham  uskoi  Juma-
laa, ja se luettiin hänelle 
vanhurskaudeksi.  (Room. 
4:3) 
Omaa  iankaikkisuuttamme 

ajatellen, on hyvin merki-
tyksellistä, toimimmeko 
Abrahamin tavoin, vai  seu-
raammeko yleistä  mielipi-
dettä ja aikamme mediaa, vai 
luotammeko Jeesuksen sa-
noihin ja Raamattuun. Tällä 
vaihtoehdolla on suuri ja 
iankaikkinen merkitys siihen 
missä vietämme ikuisuuden.

Keijo Niskala

Kuka  sanoi,  - ja mitä

Suorat lähetykset 
helluntaiseurakunnista

netissä!
Myös video-arkisto!

Ihmiselle on annattu 
ajat ja asumisen 

rajat, että he 
etsisivät Jumalaa.

Mitä tänäpäivänä etsitään. 
Rajoja ylitetään siellä sun 
tällä ja etsinnän fokuksessa 
on aivan muuta kuin Ju-
mala. Hallitsematon maa-
hanmuutto tuo nuoria mie-
hiä Lähi-idästä ja Afrikasta 
paremman elämän toivossa 
Suomeen rajojen yli. Sa-
maan aikaan lapset ja nai-
set taistelevat hengestään 
Syyriassa. Meniköhän jo-
tain pieleen? Henkilökoh-
taisesti uskon, että tilanne 
pitkittyessään tulee niin 
kalliiksi meidän yhteiskun-
nallemme, että oman väes-
tömme elinolot omien ra-
jojemme sisällä heikkenee 
entisestään ja tiedä vaikka 
jonain päivänä itse olemme 
pakolaisian omassa maas-
samme. Pitäisi kysyä päät-
täviltä, niinkuin nykyisin 
on ollut tapana: -Miten 
meni niinkuin omasta mie-
lestä?

Pandoran lipas 
on avattu

Heprealaisille 13:4
”Avioliitto pidettäköön 

kunniassa kaikkien kes-
ken, ja aviovuode saas-
tuttamatonna; sillä hau-
reelliset ja avionrikkojat 
Jumala tuomitsee.”

Ajat ja asumisen rajat eivät 
välttämättä aina ole maan-
tieteellisiä. On olemassa 
Jumalan asettamia rajoja 
joiden ylittäminen tuo yksi-
löille ja yhteiskunnalle suu-
ria ongelmia. Tämän kuun 
alussa ylitettiin yksi tärkeä 
raja, ja se oli sukupuoli-
neutraali avioliitto. Tämä 
aukaisi Pandoran lippaan, 
sillä tämä hullutus ei lopu 
tähän, vaan jokainen voi 
muka itse määritellä suku-
puolensa. Nyt eräät tahot 
ajavat jo moniavioista avio-
liiton hyväksymistä Suo-
messa Setan rummuttaessa 

tahtia edellä. Kristillisen si-
vistysvaltion perusyksikköä, 
perhettä, ollaan ajamassa 
alas kovaa vauhtia. Tilalle 
tarjotaan luonnotonta ja per-
heen ja lasten kannalta va-
hingollista oppia ja elämän-
muotoa. Ehkä perusajatuk-
sena näissä onkin kapina itse 
Jumalaa vastaan, sillä Hänen 
tahdossaan näitä päätöksiä 
ei tehdä, se on varma. Sääli 
vain, että tulevat sukupolvet 
tulevat maksamaan kovan 
hinnan näistä hullutuksista. 
Aivopesu kouluissa on jo 
aloitettu Setan toimesta.

Olemme tu l lee t  maa-
i lman aikakel lossa I l -
mestyskirjan lukuihin. 
Ilmestyskirja 22:11
”Vääryyden tekijä tehköön 

edelleen vääryyttä, ja joka 
on saastainen, saastukoon 
edelleen, ja joka on van-
hurskas, tehköön edelleen 
vanhurskautta, ja joka on 
pyhä, pyhittyköön edel-
leen.”

Rajat on 
olemassa.

Johannes 3:16 
”Sillä niin on Jumala maa-

ilmaa rakastanut, että hän 
antoi ainokaisen Poikansa, 
ettei yksikään, joka häneen 
uskoo, hukkuisi, vaan hä-
nellä olisi iankaikkinen 
elämä.”

Jokaisen ihmisen elämä on 
Jumalan tiedossa. Jokaisen 
ihmisen elämällä on mer-
kitys. Oli ihminen sitten 
uskossa Jeesukseen tai ei, 
hänen elämänsä on arvokas. 
Jos ei näin olisi, ei Jumala 
olisi lähettänyt Poikaansa 
Jeesusta syntiesi vuoksi 
ristille. Niin Hän kuitenkin 
teki. Hän halajaa sieluasi 
iankaikkiseen elämään aivan 
käsittämättömällä rakkau-
della ja armolla. Uudesti-
syntyminen on ihme. Jumala 
itse synnyttää jokaisen uu-
desti ylhäältä, joka haluaa 
tavaaseen. Jumalan lain oi-
keudenmukaisuus vaatisi, 
että me syntiset saisimme 
tuomion kapinastamme. 

Sillä hän vihaa syntiä ja 
tuomitsee sen. Kuitenkin, 
hänen armonsa on vielä 
väkevämpi. Jumala ei ole 
oikeudenmukainen, vaan 
äärettömän armollinen. 
Hänen armonsa koskettaa 
meitä kaikkia ja on tul-
lut osaksemme. Jokainen 
omalla kohdallaan päättää 
hyväksyykö omalle koh-
dalleen tämän äärettömän 
armon, vai hylkääkö sen 
jatkaen tietään tuomiolle. 
Jokaiselle se on Jeesuk-
sessa tarjolla. Hyväksy 
ystävä Jumalan pelastus-
suunnitelma kohdallesi ja 
pelasta sielusi.

Psalmit 86:15 
”Mutta sinä, Herra, olet 

laupias ja armahtavainen 
Jumala, pitkämielinen, 
suuri armossa ja totuu-
dessa.”

Vaalit

Kunnallisvaalit on jälleen 
käsillä. Nyt on aika kristit-
tyinä vaikuttaa sillä aino-
allaan, -äänellään, mihin 
päin kuntia viedään. Siksi 
olisi tärkeää, että kristilli-
set arvot ja arvomaailma 
olisi vahva kriteeri pää-
tettäessä äänen antamista 
ehdokkaalle. On hyvä, kun 
eri puolueissa on kristit-
tyjä, elävässä uskossa ole-
via ehdokkaita, jotka aset-
tavat Jumalan sanalle sen 
ansaitseman painoarvon. 
Joku on joskus sanonut 

ettei uskoa ja politiikkaa 
voi sekoittaa, voi olla näin, 
mutta paras pohja se on 
päätöksentekoon.
Kristilliset arvot päätösten 

keskiöön ja ei kun uurnille!

Reijo Ruotsalainen
evankelista
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Koti, Usko, Isänmaa!
 

Lapsuutensa Tuula Ketola 
vietti Kortesjärven maise-
missa. Maalaistalossa oli 
paljon puuhaa, ja vanhem-
mat arvostivat työntekoa yli 
kaiken. Lapsuus oli perus-
turvallinen, ja  hengellisiä 
asioita kunnioitettiin lute-
rilaisen tunnustuksen poh-
jalta. Tuohon aikaan kova 
työ vaati veronsa, ja lasten 
tunnemaailma jäi köyhäksi.

Teini-ikäisena Tuula kai-
pasi Jumalaa. Hän osallistui 
Vaasassa luterilaisen kirkon 
nuorteniltaan ja toivoi, että 
pappi kertoisi, miten tullaan 
uskoon. Nuoret veisasivat 
virsiä, ja pappi puhui, mutta 
kysymys jäi vaille vastausta.
Pääsiäisen aikana kirkossa 

osallistuttiin ehtoolliselle. 
Kiirastorstaina myös Tuula, 
rippikoulun käynyt, asteli 
kohti ehtoollispöytää. Kui-
tenkin hänen mieleensä tuli 
voimakkaana ajatus: Ehtool-
linen ei kuulu minulle, koska 
en ole uskossa. 

Vaasassa,  Tuulan ol -
lessa 19-vuotias, hän roh-
keni osallistua Helluntai-
seurakunnan nuorten ko-
koukseen. Joulukuinen lau-
antai-ilta oli puhutteleva 
nuorelle, joka etsi elämäänsä 
sisältöä. Uskovat nuoret lau-
loivat, ja Matti Rajamäki 
puhui. Mielessään Tuula 
huokaili: Kunpa voisin olla 
yksi noista nuorista! Kun 
ohjelmassa oli rukouksen 
vuoro, tilaisuuden juon-
taja kysyi, haluavatko nuo-
ret polvistua rukoukseen. 
Vastaus tuli epäröimättä: 
”Käymme mieluusti polvi-
rukoukseen.” 
Tuulakin päätti polvistua 

muiden mukana. Monet 
ajatukset risteilivät hänen 
mielessään. Mikä minussa 
on vikana, kun en saa rauhaa 
sydämeeni? Vierellä oleva 
nuori huomasi kysyä Tuu-
lalta: ”Oletko sinä uskossa?” 
”En ole”, oli selittelemätön 
vastaus.

Seurakunnan nuoristyöstä 
vastaava  riensi apuun. It-
kevälle Tuulalle vakuutet-
tiin Jumalan sanasta, Jee-
suksen sanoin: ”Sitä, joka 
minun  tyköni tulee, minä 
en heitä ulos.” (Joh 6:37) 
Tuntui kuin mitään ei olisi 

tapahtunut. Jotenkin olotila 
oli kuitenkin helpottunut. 
Tuula oli jättänyt itsensä Ju-
malalle, ja tilaisuudesta jäi 
todella hyvä mieli.

Jatkossa hänestä pidettiin 
seurakunnan taholta huolta. 
Erikoisesti Osmo ja Ritva 
Koivisto opastivat Tuulaa 
Raamatun lukemisessa ja 
rukouksessa. Myöhemmin 
hän ymmärsi, että se tietty 
nuortenkokousilta oli se, 
jolloin hän syntyi uudesti, 
ylhäältä, Jumalan lapseksi. 
Kysymyksessä ei ollutkaan 
tunnekokemus.
Siitä alkoi Tuulan elämässä 

halu viedä hyvää sanomaa 
eteenpäin. Ihan vapaaehtoi-
sesti, kenenkään pakotta-
matta. Hänen mottonaan on 
aina ollut ajatus, että ihmi-
set eivät tiedä, miten tullaan 
uskoon! Tuota lausetta hän 
lähti kyselemään kaduilla 
tapaamiltaan ihmisiltä nuor-
ten mukana teetupatyössä. 
– Nautin kaduilla kulkemi-
sesta, totetaa Tuula vieläkin 

vuosikymmenten jälkeen. 

Israelissa  Tuula koh-
tasi  elämänsä miehen. 
”Jokke”, Jouko Ketola Ala-
vudelta, astui kuvioon ul-
komaan matkalla. Hotellin 
aulassa nuoret juttelivat ja 
tutustuivat toisiinsa niin, että 
kahden kuukauden kuluttua 
ostettiin kihlat. Naimisiin 
he menivät parin kuukauden 
kuluttua kihlauksesta. Per-
heeseen syntyi kaksi lasta ja 
Tuula jäi kotiäidiksi.

Hoitaessaan lapsia ko-
tona 10 vuotta hän rukoili 
samalla Jumalalta jotain 
hommaa itselleen. Sellaista, 
joka sopisi juuri hänelle. 
Silloinen seurakunnan pas-
tori, Jussi Jokisaari, saikin 
sydämelleen pyytää Tuulaa 
paikalliseen radiotyöhön. 
Työpesti on jatkunut yli 30 
vuotta! Seuraavaksi Vaasan 
Helluntaiseurakunta aloitti 
työn Botnia TV:ssä. 
Tuula oli käytettävissä 

myös TV-ohjelmiin. Kun 
sitten Suomeen perustet-
tiin kristillinen TV7, Vaasan 
Helluntaiseurakunta jatkoi 
rohkeasti mediatyötä Ko-
putus-nimisellä ohjelmalla, 
jossa Tuula on saanut toimia 
haastattelijana.

Jumala kuuli rukouksen, ja 
hommia on Tuulalla riittä-
nyt. Radio-, TV- ja naisten-
työ ovat työllistäneet Tuulaa 
Suomessa ja Espanjassa. 
– Haluan olla avustaja, 

joka avaa oven TV-ohjelman 
kautta suomalaisiin koteihin, 
ja sitten vieraani saa kertoa 
katselijoille, miten tullaan 
uskoon. 
Koputus-ohjelmassa Tuula 

yleensä esittää vieraalleen 
viimeisenä kysymyksenä: 
– Millä perusteella aiot 

mennä eräänä päivänä tai-
vaaseen? 
– Jeesuksen sovintotyön 

ansiosta. Hän kuoli minun 
syntieni tähden ristillä ja 
valmisti minulle täydellisen 
pelastuksen. Näin Tuula 
Ketola vastaa  omaan kysy-
mykseensä.

TUULAN MATKASSA
Marja Toukola

Sepon Kulta Rantakatu 8 ja Anttila Center, KOKKOLA
Prismacenter, PIETARSAARI

Kauppakeskus Kärkkäinen, YLIVIESKA    Paletti, KYYJÄRVI
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Uusi Toyota C-HR muuttaa käsityksesi
katumaastureista näytävällä muotoilulla ja hybridin voimalla.

Latojankatu 2, 67700 KOKKOLA

AVOINNA: AUTOMYYNTI MA-PE 9-17, LA 10-15
                        HUOLTO MA-PE 8-17, LA 9-15
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– Fysioterapia – OMT – Toimintaterapia 
– Hieronta – Kuntosali – Ryhmäliikunta 

- Testaukset – Työhyvinvointipalvelut 

www.medirex.fi

Tervetuloa meille – Liike on lääke!

Vuoden 2016 lopulla, hie-
man ennen joulua saimme 
Kälviän Helluntaiseura-
kunnassa kuulla terveisiä 
mongoliasta, ja siitä,  miten  
evankeliumin sanoma etenee 
tuossa maassa, joka vielä va-
jaa 30 vuotta sitten oli täysin 
suljettu kristilliseltä sano-
malta. Vieraana olivat mon-
golialaissyntyinen Odnoo 
Munkhtur joka on kokosy-
dämisesti antautunut  lasten 
ja nuorten parissa tehtävälle 
kristilliselle työlle, joka si-
sältää myös monimuotoista 
terveyskasvatusta. Ehkä 
tärkein työmuoto hänen 
sarallaan ovat kesäaikaan 
pidettävät lastenleirit, joita 
Odnoo suunnittelee ja jär-
jestää yhdessä paikallisten 
seurakuntien kanssa. Näin 
leireille osallistuneille lap-
sille jää yhteys paikallisen 
seurakuntaan. ja siellä pidet-
tävään muuhun toimintaan, 
kuten esim. pyhäkouluun ja 
nuorisotyöhön. 

Odnoo itse kertoo tulleensa 
uskoon isoäitinsä kautta, 
joka oli kääntynyt budd-
halaisuudesta kristityksi ja 
jolle rukous oli hyvin tärkeä 
uskon elinvoima. Hän ker-
toi Odnoolle Jeesuksesta, ja 
sitä kautta myös kristillinen 
seurakunta tuli Odnoolle 
tutuksi ja hän luovutti oman 
elämänsä Jeesukselle. Od-
noo pitää suurena siunauk-
sena sitä, että sai kasvaa jo 
lapsesta alkaen seurakunnan 
yhteydessä. Nyt hän tahtoo 
jakaa tätä siunausta muille, 
jotta mahdollisimman moni 
lapsi ja nuori tulisi tunte-
maan Kristuksen. 

Mongolian ystävien  vierailu

Toinen Mongoliasta oleva 
vieraamme oli Etelä-Korea-
laissyntyinen Janice Ghill, 
joka on miehensä John’in 
kanssa tekemässä kristilli-
sen perheradion kehitystyötä 
Sainshandin kaupungissa, 
mutta ovat vahvasti mukana 
myös lasten leirityössä, sekä 
seurakuntien perustamis-
työssä, jotka he näkevät suu-
rena haasteena Mongolian 
evankelioimisessa. He toi-
mivat yhteistyössä suoma-
laisvoimin rakennetun Wind 
FM-radioaseman kanssa 
joka toimii Ulan Batorissa. 
— Oman asemamme kautta 

me tavoitamme n. 30.000 
ihmistä, mutta maa on har-
vaan asuttu, ja siksi uusia 
radioasemia tarvitsemme 
koko ajan lisää. — näin Ja-

nice kertoo alueensa tavoit-
teista.   Kälviällä vieraat 
pitivät yksipäiväisen koulu-
tusseminaarin, sekä sunnun-
tain jumalanpalveluksessa 
he jakoivat lähetysintoa 
seurakuntalaisille sanoin ja 
sävelin.   

Vieraiden matkaisäntänä 
Kälviällä ja muissakin lä-
hiseurakunnissa, mm. Kok-
kolassa, Lohtajalla ja Toho-
lammilla, jossa vieraamme 
kävivät, oli mukana Sipe-
rian, Mongolian ja monien 
entisen Neuvostoliiton alu-
een maissa lasten leirityötä 
organisoiva, Salossa asuva 
lähetyspastori Kari Halonen. 
Hänellä on pitkäaikainen ja 
laaja kokemus erinäisistä 
työmuodoista noilla alueilla. 

Karin työ alkoi 1997 Ve-
näjän Karjalasta, ja on laa-
jentunut koko ajan alueille, 
jossa kristillistä lasten työtä 
ei ole aiemmin ollut, tai 
se on ollut hyvin vähäistä. 
Kari Halonen korostaa että 
rukous on erittäin tärkeä työ-
muoto kotijoukoille, jotka 
eivät ole työssä paikan-
päällä, ja tietenkin myös ta-
loudellista tukea tarvitaan, 
ja sitä varten Salon hellun-
taiseurakunnalla on oma tili 
tälle työlle.  Vieraiden mu-
kana oli myös aikaisemmin 
Kylväjä lähetysyhdistys ry:n 
lähettinä Mongoliassa toimi-
nut Sanna Rantanen, joka 
sujuvasti tulkkasi vieraita 
heidän kotikielestään. 

Keijo Niskala

 Keijo Niskala

”Ohi kiitää nimi ja synty-
mäaika, on runo ja risti ja 
kehyskin kaita”

Kuuntelin hiljattain  vanhan 
trubaduurin, Tapani Suon-
non tekemää  ja esittämää 
laulua ”Tuhannet haavet” 
Youtubesta.  Se pysäytti ajat-
telemaan,  jopa miettimään  
ihmiselämän kulkua, lap-
suutta, kouluaikoja, työelä-
män kiireitä, ikääntymistä 
ja eläkevuosia… Kaikki 
tuo on kuin seuraisi ohitse 
kiitävä pikajunaa,  jota si-
vusta seuraten katselemme. 
Me olemme jokainen tämän 
elämän junan matkustajia. 
Alkutaipaleella tuntuu, että 
matkaa on vielä pitkästi jäl-
jellä. Keski-iässä koemme jo 
kuin vauhti olisi kiihtynyt, 
ja kun olemme saavuttaneet 
eläkevuodet huomaamme-
kin, että matka meni aivan 
liian nopeasti.

Tapani Suonto laulaa mai-
nitsemassani laulussa  siitä 

kohdasta matkaa, jolloin on 
tultu  ajallisen matkan pää-
tepysäkille, - jolloin läheiset 
ovat niitä elämämme junan 
sivusta seuraajia.
Moni availee aamun sano-

malehteä, katsoo pika-pikaa 
otsikot ja kuolinilmoitukset. 
”Ohi kiitää nimi ja syntymä-
aika..” On pieni runo, useim-
milla  myös risti siinä asia-
tietojen sivussa tai päällä.  
Kaikilla ei sitäkään tuon kai-
taisen kehyksen sisällä.  Het-
keksi pysähdyttävä ilmoitus 
kertoo  jotain siitä, miten  
yksi kanssamatkaaja on jäl-
leen jättänyt tämän ajallisen 
asuntonsa ja hänellä on al-
kanut iankaikkisuus matka. 
Job7:10 sanoo osuvasti: ”Ei 
hän enää palaja taloonsa, 
eikä hänen asuinpaikkansa 
häntä enää tunne.” 

Tapani Suonto laulaa Jobin 
ajatuksin laulussaan, johon 

viittasin: ”Tuo uutinen pieni 
pian unohdetaan, siinä vii-
meisen kerran sun nimes 
mainitaan. Jos silloin on 
nimesi kirjoissa taivaan, - 
et joudu sä vaivaan.  Silloin 
sä viimeinkin ymmärrät sen. 
On voittosi ristissä täydelli-
nen. Vaikka tuhannet haa-
veesi haudattiin multaan, 
olet perillä siellä missä  ka-
dut on kultaa….”

Tätä on kristinusko:  ”Sil-
loin sä viimeinkin ymmär-
rät sen. On voittosi ristissä 
täydellinen. ” Silloin kaikki 
muu menettää merkityk-
sensä.

Voimme sanoa että Usko 
Jeesukseen  kristallisoituu 
silloin kun olemme kuole-
man äärellä.  Jeesukseen us-
kovalla on toivo silloinkin,  
kun inhimillisesti ajatellen 
kaikki elämän haaveet hau-

dataan multaan.  Tämänkin 
lehden tarkoitus on muis-
tuttaa lukijaansa  elämän 
rajallisuudesta ja iankaik-
kisuuden  loppumattomuu-
desta. Itse olen viime aikoina 
menettänyt monia rakkaita  
läheisiä, täysin yllättäen,  
inhimillisesti ajatellen liian 
aikaisin. Jäljellä on vain 
muistot, ja Tapanin laulun 
sanoin muistojen lisäksi 
täällä: ” vain kivi, jossa risti 
on kultaa”. 
Mutta jos lähtijä, sukulai-

nen  ystävä tai työtoveri oli 
rakentanut elämänsä Juma-
lan iäti kestävän Sanan poh-
jalle,  tiedämme että hänellä 
oli tallennettuna perintöosa 
Jumalan luona. Tällaista pe-
rintöä ei tämän ajan inflaatio 
syö, ja uskon että korkoakin 
se on tuottanut.  
Mihin sinä sijoitat!

  

Tuhannet haaveet
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Pastorin palsta

Rami Kaakinen

Mongolian ystävien  vierailu

”Heihei mutsi, mä en oo 
syöny mun lääkkeitä” lau-
laa Pariisin Kevät –yhtye 
oivaltavasti tekstitetyssä 
radiohitissään, jossa kerto-
jaminä harhailee vaihtele-
vanvointisena maailmalla. 
Ei tarvitse kovinkaan ak-
tiivisesti seurata ympä-
ristöään ja mediavirtaa 
havaitakseen monenlaisia 
pahoinvoinnin oireita ja 
niiden seurauksia. Lähellä 
ja kaukana. Maailma sai-
rastaa. Vakavasti.  

Eri puolilla tapahtuu kä-
sittämättömiä väkivaltai-
suuksia. Veriset terrori-
iskut, kouluampumiset ja 

Unohtuuko lääke?

surmateot pulpahtelevat jat-
kuvasti esiin uutisotsikoissa. 
Seksuaalirikokset ja mitä 
kammottavimmat kaltoin-
kohtelutapaukset järkyttävät 
julmuudellaan. Ääriesimerk-
kien lisäksi myös pienem-
män mittakaavan oireilu on 
ilmeistä niin yleisellä kuin 
yksilöidenkin tasolla. Kou-
lukiusaaminen on saanut 
uudet puitteet sosiaalisessa 
mediassa. Apatia, masennus 
ja päihteet vaativat omaa 
raskasta veroaan kaiken ai-
kaa, näin muutamia maini-
takseni. 

Yhteiskunnallisiin ja glo-
baaleihin ongelmiin etsitään 
syitä ja ratkaisuja monessa 
kerroksessa, monissa työ-
ryhmissä, monien asiantun-
tijoiden voimin. Etsitään va-
semmalta ja oikealta, idästä 
ja lännestä, pörsseistä ja 
kursseista. Keinoiksi maa-
ilman hyvinvoinnin takaa-
miseen tarjotaan niin suur-
valtojen ydintekniikalla va-
rustettuja asevoimia kuin 
rauhanomaisin toimin ope-

roivia ihmisoikeusjärjestö-
jäkin. Lähempää löytyvinä 
esimerkkeinä tuloksia hae-
taan esimerkiksi kiusaami-
sen kitkemiseen tähtäävällä 
hankkeella, ennaltaehkäise-
vällä päihdetyöllä ja mie-
lenterveyttä tukevalla hy-
vinvointiohjelmalla. Kaiken 
keskellä tuntuu kuitenkin, 
etteivät tulokset ole aina sitä 
mitä toivotaan. Pahoinvointi 
jatkuu, laajemman mitta-
kaavan oireet pahenevat ja 
muuttavat muotoaan. 

Mitä tehdään väärin? 
Unohtuuko jotain olen-
naista? Samaan aikaan ylei-
nen mielipideilmasto ja jopa 
yhteiskunnallinen lainsää-
däntö etääntyy perintei-
sistä kristillisistä arvoista. 
Kristillinen sanoma pyri-
tään määrätietoisesti poista-
maan koulujen ohjelmasta. 
Raamatun ohjeisiin perus-
tuva argumentointi tehdään 
poliittisessa keskustelussa 
usein suorastaan naurun-
alaiseksi. Seurakunnat ja 
yksilöuskovat joutuvat ta-

sapainoilemaan suvaitsevai-
suutta vaativan valtavirran 
hyväksynnän ja suvaitsemat-
tomiksi fundamentalisteiksi 
leimaamisen pelon välillä. 
Harva uskaltaa sanoa mieli-
pidettään ääneen. 

Jeesus kuitenkin haas-
taa seuraajiaan vuorisaar-
nassaan. ”Te olette maan 
suola. Mutta jos suola me-
nettää makunsa, millä se 
saadaan suolaiseksi? Ei se 
kelpaa enää mihinkään: 
se heitetään menemään, 
ja ihmiset tallaavat sen 
jalkoihinsa.” (Matt.5:13) 
Myös tässä ajassa tarvitaan 
rohkeita Jumalan miehiä ja 
naisia. Heitä jotka nousevat 
pitämään esillä niitä arvoja, 
jotka saavat aikaan todellista 
hyvinvointia.  Sitä sanomaa, 
joka muuttaa ihmisen. Sano-
maa Jeesuksesta ristiinnau-
littuna ja ylös nousseena Va-
pahtajana tarvitaan kaikilla 
yhteiskunnan sektoreilla. 
Jeesuksen seuraamisen mu-
kanaan tuomat luontaisedut 
ovat asioita, jotka saavat 

aikaan todellista, hyvään 
suuntaan vievää kestävää 
kehitystä. 

Jumalalla on ollut tarjota 
jo 2000 vuoden ajan lääke 
maailman pahoinvointiin. 
Hän lähetti oman poikansa, 
että jokainen ihminen voisi 
pelastua uskomalla Jeesuk-
seen. (Joh. 3:16) Tämän 
lääkkeen voimasta todistavat 
kiistattomat tulokset. Niitä 
nähdään täysin muuttunei-
den, rauniotilasta pelastunei-
den ihmisten elämässä sekä 
myös kristillisiksi tunnus-
tautuvien maiden kehityksen 
kaaressa. Vaikka Jumalan 
suurin lahja ihmiselle onkin 
iankaikkinen pelastus, pääsy 
taivaan valtakuntaan, kun 
aika kerran jättää, ovat us-
kovat edustamassa Jumalan 
valtakuntaa jo täällä maan-
päällä. Tämän Jumalallisen 
muutosvaikutuksen tuomaa 
siunausta voidaan nähdä 
myös 100-vuotiaan Suo-
men historiassa. Tälle siu-
naukselle ei kannata kääntää 
selkää. 

Kaiken pahoinvoinnin 
ja ajan ilmiöiden keskellä 
voimme edelleen luot-
taa Raamatun lupauksiin. 
Jeesus tarjoaa tänäänkin 
jotain, mitä ei mistään 
muualta voi löytää. ”Minä 
jätän teille rauhan. Oman 
rauhani minä annan 
teille, en sellaista jonka 
maailma antaa. Olkaa 
rohkeat, älkää vaipuko 
epätoivoon.” (Joh 14:27) 
Jeesus rakastaa meistä 
jokaista. Hän on valmis 
kohtaamaan, pelastamaan 
ja uudistamaan missä ta-
hansa tilanteessa olevan 
ihmisen. Tämä kohtaa-
minen voi muuttaa sinun 
maailmasi.  ”Jokainen, 
joka on Kristuksessa, on 
siis uusi luomus. Vanha 
on kadonnut, uusi on tul-
lut tilalle!” (2.Kor.5:17) 
Ethän jätä tätä lääkettä 
käyttämättä.

Tunnettu taiteilija Marina Abrimovic sanoi eräässä ohjel-
massa että kaikki isot sivilisaatiot on rakennettu toiston 
varaan. Toistossa on mahdollisuus löytää syvyyttä. Marina 
itse teki taideteoksen kun hän joitakin viikkoja istui tuolilla 
MOMAssa New Yorkissa ja ihmiset saivat tulla istumaan 
häntä vastapäätä, katsomaan häntä silmiin. Ihmiset nukkui-
vat jonossa saadakseen istua siinä tuolissa.
Taas on uusi kevät alkanut. Lumi sulaa ja antaa tilaa uu-

delle. Tänäkin päivänä aurinko on noussut antaen valoa tälle 
päivälle. Raamattu puhuu Jumalasta joka on armollinen. 
Niin sydänjuuria myöten että Hänen armonsa on joka aamu 
uusi. Että vaikka minä mokaan uudestaan ja uudestaan ja 
samaa läksyä tavaten niin se armo kohtaa minut joka päivä 
ja siinä aukeaa uusi mahdollisuus.
Jumala on näkemisen Jumala, joka kääntää kasvonsa meitä 

kohtaan ja antaa meille rauhansa. Silloinkin kun Hänen au-
rinkonsa loistaa elämäämme ja paljastaa meidät – silloin-
kin Jumalan katseessa on rakkautta, jopa ylpeyttä meistä 
ja iloa. Se on armollisen Isän katse joka meitä kohtaa kun 
astumme uuteen kevääseen. Ja siinä valossa, Hänen kat-
seessaan, siellä on tilaa kasvaa uutta elämää – Sinussa ja 
minussa ja siinä maailmassa jossa elämme!

Den kända konstnärinnan Marina Abrimovic sade i ett 
tvprogram för en tid sen att alla stora civilisationer har 
byggt på repetition. I repetitionen finns en möjlighet till 
djup. Själv gjorde Marina en performance av att sitta 8 
timmar om dagen i museet för modern konst i New York 
och låta folk se henne i ögonen. Människor sov i kön för 
att få chansen att sätta sig på stolen.
Igen en vår har börjat och snön smälter undan. Också 

denhär dagen har solen stigit ovanför horisonten och väckt 
oss till en ny dag. Bibeln lovar oss att Gud är nådig. Så in 
i hjärtegrunden att nåden är ny varje morgon. Att trotts att 
jag gör bort mig på nytt och på nytt och på samma lilla lat-
läxa så möts jag igen en dag av ny nåd och en ny möjlighet.
som vänder sitt ansikte till oss och ger oss av sin frid. När 

solen lyser in och avslöjar oss – då ser oss Gud med sin 
kärlek, sin stolthet och sin glädje. Det är den nådige Fa-
derns blick som möter oss när vi går in i en ny vår! Och 
där i ljuset, i hans blick, där växer nytt liv fram – I dej och 
mej och i den värld vi lever i!
 

Per Stenberg
Kyrkoherde / Kirkkoherra
Karleby svenska församling

Gud är seendets Gud
Jumala on näkemisen Jumala

Älä murhetta mukanas matkalle vie
Olen kanssasi, olen totuus ja tie
Annoin sinulle elämän iäisen
kaikki syntisi ristille jättäen

Olet vapaa kahleista maailman,
kuule tänäänkin soi kutsu Golgatan
Oi, jospa ystävä sinäkin
voisit tarttua käteen mestarin
Hän pyyhkii sun syntis ja armahtaa
pientä heikkoa maailman kulkijaa

Mirja Tähtinen

---------------------------------

Ei yksin mun tarvitse taivaltaa
kun vierelläin kulkee Hän
Jeesus minua aidosti rakastaa
saan paljon enemmän
mitä maailma minulle tarjoaa
on tuskaa ja valhetta mukanaan
kun kuulen äänen ”vieraan maan”
tartun tänäänkin käteen Jeesuksen
Hän toivoa jakaa tulevaan ja auttaa
aamuun nousevaan
silti rikottu astia olla saan
sillä Jeesus korjaa ajallaan
Hän talletti minunkin sirpaleet
korjas mukaansa kaikki mun kyyneleet
On päivä edessä ihanin
jolloin kohdata saamme Mestarin
Hän kantoi taakkaamme raskaatkin
vaikka olikin päivä pilvisin
ja kipua tunsin minä niin
olin uskoa valheisiin

Mirja Tähtinen

Soi kutsu....

Jeesus korjaa ajallaan...



Kristillinen AJAN FAKTA6   MAALISKUU 2016

Helluntaiseurakunnan 
lähetyskirpputori on 
muuttanut Kesäniemen-
tieltä laajempiin tiloi-
hin. Uusi osoite on Pa-
jakatu 2, eli Jokke-Pet 
Oy tehdaskiinteistön 
tiloissa ( Ent. Kälviän 
Kenkätehdas)

Kirpputorin myymäläpinta-
alan käyttö on toteutettu 
niin, että samassa tilassa 
on myöskin Jokke-pet Oy:n 
tehdasmyymälä,  joten myös  
laajasta koiratarvikevalikoi-
masta voi toteuttaa ostokset 
samalla käynnillä. Myös 
kahvionurkkaus sijaitsee 
näissä uusissa tiloissa ja 
matonkutojia varten on kan-
gaspuutkin liiketilan taka-
osassa. 

Lähetyskirpputori  sai 
alkunsa yli 50 vuotta sit-
ten kun Kälviän Helluntai-
seurakunnan pitkäaikainen  
Kenian lähetti Airi Mäkelä 
(nykyisin Pesu) oli Suomi-
lomallaan kotiseudullaan 
Kälviällä. Hänellä oli lo-
matavoitteena kerätä rahat 
uuden kirkon rakentamista 
varten työalueelleen. Tavoit-
teen saavuttamiseksi hän jär-
jesti tekstiilitavaran myyjäi-
set rukoushuoneen tiloissa, 
kuuluttaen että sinne voi 
tuoda ylimääräistä puhdasta 
ja hyvää tekstiiliä myyjäisiä 
varten. Tavaraa tuli ja myy-
jäiset pidettiin. Mutta kun 
tapahtuma oli ohi, todettiin 
että sievoisen rahasumman 
lisäksi jäi vielä iso määrä 
tekstiilejä myymättä.  Niinpä 
Airi toteutti vastaavan kam-
panjan vielä kahdessa muus-
sakin seurakunnassa, mm. 

YLI 50-VUOTIAS 
KÄLVIÄN LÄHETYSKIRPPUTORI 
UUSIIN TILOIHIN

Ullavassa. Kirkkorahat tu-
livat kokoon, mutta joka 
myyntipaikasta jäi myymä-
töntä tavaraa niin paljon, 
että Airi ja avustavat ystävät 
neuvottelivat myyntitilaa 

niille silloisesta Rimpiojan 
maalausliikkeestä Kälvi-
ältä.  Airi toteutti Jeesuksen 
ruokintaihmeen  yhteydessä 
antamaa neuvoa: ”Kerätkää 
tähteeksi jääneet palaset, et-
tei mitään menisi hukkaan” 
(Joh 6:12) Siitä alkoi tämän, 
nyt jo yli 50- vuotisen Lähe-
tyskirpputorin toiminta joka 
jatkuu jo neljännessä toimi-
paikassa. Väliin sopivat enti-
nen Puistokahvila, sekä tätä 
edellinen Kälviän Liiketalon 
toimitila. 

Airi kertoi hauskan tapa-
uksen  tuon ensimmäisen 
toimipaikan avausilmoitte-
lusta. Silloin kun Kirpputori 
avattiin ensikertaa yleisölle, 
täytyihän sitä mainostaa, 
ja sitä varten Airi tekstasi 
tussilla muutamia julisteita 

joita aikoi kiinnittää sähkö-
pylväisiin.  
Edeltävänä aikana oli aivan 

hiljattain ollut sirkus Käl-
viällä, ja sen mainokset oli 
jätetty pylväisiin. 
Kun Airi kiskoi niitä irti, ne 

repeilivät ja kun olivat vielä 
niin korkealla että kaikkea 
hän ei ylettynyt saamaan 
edes irti. Airi kertoi että hän 
katsoi sitä korkealla olevaa 
ilmoituksen yläosaa, jossa 
luki: Euroopan suurin … 
Sirkus oli ollut seuraava rivi, 
mutta se oli sopivasti saanut 
jäädä Airin ilmoituksen alle, 
jossa uusi ilmoitusteksti al-
koi:  Kirpputori Kälviällä.
Airi katsoi ilmoitustaan, to-

deten että olkoon!  
- Eihän tuo hullumpi mai-

nos ole noinkaan ! Ei tuo 
silloin aloitettu kirpputori 

toiminta varmaan ollut Eu-
roopan suurinta, mutta tä-
nään voidaan kysyä onko tuo 
Airin alulle panema kirppu-
tori tässä Kokkolan seudulla 
peräti vanhin jatkuvasti toi-
minut, ja vapaaehtoisvoimin 
pyörinyt kirpputori peräti 
alueen vanhin tämänmuotoi-
nen?  ”Kirppiksellä” on yksi 
ja toinen uskollinen työn-
tekijä tehnyt sydämellään 
ja käsillään hänelle rakasta 
lähetystyötä tällä tavoin, - 
ymmärtäen että työ tarvitsee 
myös varoja.  

Lähetystorin koko tuotto 
käytetään Kälviän Hellun-
taiseurakunnan tekemän 
lähetystyön hyväksi.  Ah-

keria työntekijöitä on ollut 
lukematon määrä näiden 
vuosikymmenien aikana. 
Seurakunnan johto ilmai-
seekin kiitollisuutensa  enti-
sille ja nykyisille avustajalle, 
erikseen kenenkään nimiä 
mainitsematta.  Kymmenet  
henkilöt ovat tehneet mer-
kittävän panoksen tämän 
pitkän toimintajakson  on-
nistumiselle tuolta pienten 
alkujen päivästä alkaen. 
Lähetystorin henkilökunta 

toivottaa tervetulleeksi jo-
kaisen entisen ja uuden asi-
akkaan tutustumaan ja teke-
mään löytöjä uusissa ajan-
mukaisissa tiloissa.

AF- toimitus

Puh. 045-670 1115  Indolant. 24, Karleby, Kokkola
www.nettiauto.com/yritys/autoenlund

Tervetuloa autokaupoille Indolantie 24

Ei mitään hyvää minulle
Artturi sairastui anoreksiaan kymmenvuotiaana. Tämä on kertomus kärsimyksestä, 
taistelusta, sopeutumisesta ja selviytymisestä. Tämä on kertomus toivosta

Hinta 24,90 e (Ovh 32 e)
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Pietarsaaressa asuva Mirja 
Hanhikangas kertoo mie-
lenkiintoisen elämänsä vai-
heita. Synnyin vuonna 1956 
työläisperheeseen. Silloin 
vaikutti suurlakko Suo-
messa, vaikeuttaen entuu-
destaan vähäosaisten arjen 
elämää. 
Isälläni oli alkoholion-

gelma. Tilanne oli niin vai-
kea, että äidilläni ei ollut 
muuta vaihtoehtoa, kuin 
sijoittaa minut lastenkotiin. 

Niihin aikoihin sosiaa-
lihuolto, ei juuri auttanut 
huono-osaisia. Olin vain 
viikon ikäinen joutuessani 
lastenkotiin ja noin kuuden 
vuoden, kun muutin takai-
sin kotiin. Silti minulle on 
jäänyt lämpimiä muistoja 
lastenkodista. Siellä opin ru-
koilemaan. Ruokarukoukset 
ovat jäneet eniten mieleen. 
Kaikkien piti nousta seiso-
maan ennen ruokailua, kädet 
liitettiin yhteen ja siunattiin 
ruoka. 

Alkutaival kotona oli mi-
nulle painajainen. Puhuin 
ruotsia, en ymmärtänyt va-
hempieni puhetta. Vieläkin 
muistan, kun istuin hete-
kanpäällä ja ihmettelin ou-
toa puhekieltä. Minulla oli 
suunnaton ikävä takaisin 
lastenkotiin, tuttujen ihmis-
ten luo. Äidin olin nähnyt 
lastenkodissa, kun hän tuli 
minua katsomaan. Hän toi 
aina makeisia ja ainut sana 
minkä muistan oli ”päivää”, 
sitä sanaa hoin ja kailotin, 
juosten ympäriinsä. Tein 
tiettäväksi muille, että ”päi-
vää täti” on minun äitini, ei 
kenenkään muun. Isän näin 
ensimmäisen kerran, kun 
muutin kotiin. En pystynyt 
sisäistämään, kuka hän oli. 
Silloin en vielä tiennyt, että 
minusta tulisi isän tyttö. 
Isällä oli vielä silloin alko-
holiongelmia. Muistan mi-
ten rukoilin, että auta Jeesus, 
että isä lopettaisi juomisen. 
Muutama vuosi meni ruko-
usvastaukseen.

Nuoruudessani juhlin ai-
kapaljon, kuljin tansseissa 
ja olin melko levoton sielu. 
Alle kaksikymppisenä mi-
nusta tuli yksihuoltaja. 
Yksinhuoltajan arki ei kui-

tenkaan ollut helppoa. Ra-
hahuolet painoivat mieltä 
ja poikani sairasteli paljon. 
Tein pitkiä työpäiviä ja olin 
iltaisin väsynyt. Raskas työ 
vaati raskaat huvit ja ystä-
vien kanssa käytiin viih-
teellä. Kuitenkin minulla 
oli selittämättömän paha 
olo, jolle en löytänyt nimeä. 
Etsin jotain, en vain tiennyt 
mitä. 

Tunsin yhden uskovan 
pariskunnan. Kävin heillä 
usein kylässä poikani kanssa. 
Ihmettelin sitä harmoonista 
tunnelmaa, mikä vallitsi hei-

dän kodissaan. He eivät tu-
puttaneet uskoaan minulle, 
mutta heidän elämänsä pu-
hutteli minua. Oli vuosi -81 
kevättalvea, olin hiljattain 
täyttänyt 24 vuotta. Yhtenä 
päivänä kävelin kaupungin 
kirkon ohi ja sanoin itselleni, 
milloin olen ollut viimeksi 
kirkossa. Päätin mennä seu-
raavana pyhänä kirkkoon. 
Minua hävetti menä sinne, 
vilkuilin ympärilleni, ettei 
kukaan tuttu näkisi minun 
menevän sinne. 

Pappi puhui paljon Jeesuk-
sesta, muistan, että ajattelin, 
tuossa on vastaus, jota olen 
etsinyt. Se on Jeesus! Mutta 
miten Hän tulisi minun elä-
määni? Miten Jeesukseen 
voi uskoa? Olin silti uskonut 
häneen jollain tasolla. Tiesin 
ketkä voisi auttaa minua. 
Menin samana päivänä 

näitä uskovia ystäviäni ta-
paamaan. Muistan vieläkin 
sen pullan tuoksun ja kahvit-
telu hetken. Ihmettelin sitä 
henkeä, joka vallitsi heidän 
kodissaan. Juttelimme kai-
kenlaista ja en saanut sano-
tuksi, että haluan tulla us-
koon, kuitenkin kyselin Jee-
suksesta. Olin jo lähtemässä 
pois, kun käännyin takaisin 
ja sanoin, tahdon Jeesuksen 
elämääni. Muistan, kun pol-
vistuimme heidän makuu-
huoneen sängyn viereen ja 
he julistivat minun syntini 
anteeksi Jeesuksen nimessä 
ja sovintoveressä. Valtava 
ilo täytti minun sydämeni, 
olin haljeta onnesta. Vih-
doinkin olin löytänyt vasta-
uksen! Tiesin, että elämäni 
tulisi muuttumaan. 
Vanhempani kyyditsivät 

minut kotiin, he ihmettelivät 
minun iloisuuttani ja kerroin 
heille, että olen uskossa, 
olen uudestisyntynyt ja Jee-
sus asuu sydämessäni. Van-
hempani tulivat myöhemmin 
myös uskoon, he ovat jo 
muuttaneet taivaan kotiin. 
Isäni tuli uskoon vähän yli 
vuosi, ennen kuin poistui 
keskuudestamme.

Kerron yhden joulunih-
meen. Minulla oli rahat lo-
pussa ja joulu oli tulossa. 
Murehdin asiaa ja sanoin 
pojalleni, että joulustamme 
tulisi hyvin köyhä. Ei ole va-
raa mihinkään. Jouluaattona 
kävin kaupassa ja ostin joita-
kin välttämättömiä tuotteita. 
Olin jouluaaton aamuna ru-
koillut, Jeesus anna meille 
tuhat markkaa tai enemmän. 
Tahtoisin myös uuden etei-
sen maton, entisen nujaan-
tuneen heitin pois. 
Kun olin kaupassa, näytin 

maton mielessäni Jeesuk-
selle ja sanoin; -tämän tah-
don Jeesus! Kun tulin kotiin, 
poikani veilä nukkui. Laitoin 
vähäiset ruoat jääkaappiin. 
Samassa soi ovikello, avasin 
oven. Tuntematon mies sei-
soi oven takana, iso paketti 
kädessä, jonka päällä oli kir-
jekuori. Hän varmisti henki-
löllisyyteni ja toivotti Juma-
lan rauhaa, ojentaen minulle 
paketin. Kysyin, kuka hän 
oli ja keneltä lahja on? Hän 
vastasi, joulutontulta ja toisti 

MIRJAN TARINA
useamman kerran ”Jumalan 
rauhaa”. Sitten hän poistui. 

Menin sisälle ja avasin kir-
jekuoren, kuoressa oli kolme 
viidensadan markan seteliä 
ja joulukortti, jossa tovotet-
tiin Jumalan rauhaa. Toivot-
taa jolutonttu ja mukana oli 
vielä iso Fazerin juhlakon-
vehtirasia jossa luki kultai-
sin kirjaimin GLORIA. 

Olin shokissa, itkin ja kii-
tin Jeesusta, joka oli kuullut 
rukoukseni! Lähdin saman 
tien jouluostoksille. Ostin 
sen mainitsemani eteisen 
maton ja runsaasti joulu-
ruokaa, kinkkuineen. Yksi 
tuttava oli myymässä kau-
pan lähellä joulukuusia. Mi-
nut nähdessään, hän sanoi 
- Mirja, valitse yksi kuusi, 
lahjoitan sen sinulle ja tuon 
sen iltpäivällä kotiisi. Näin 
tuuhean männyn ja sanoin, 
tuo on minun näköinen, otan 
sen. Kun palasin ostoksieni 
kanssa kaupasta, poikana 
heräsi ja ihmetteli tapahtu-
nutta. Ilalla ihailtiin poikani 
kanssa kaunista koristeltua 
joulumänytä. Joulusta tuli 
tydellinen. En tiedä, kuka 
mies oli ja kenen lähettämä, 
minulle hän oli Jeesus ihmi-
sen muodossa.

Olen kokenut paljon Ju-
malan ihmeitä elämäni var-
rella. Minä olen kokenut 
vararikon ja olen nähnyt, 
miten Herra on auttanut mo-
nien vaikeuseni yli. Myös 
sairauksien parantumisia 
on tapahtunut. Pojallani oli 
vaikea laktoosi-intoleranssi, 
hän ei sietänyt yhtään mai-
totuotteita. Yhtenä iltana hän 
joi vähän maitoa, yöllä näin 
unen. Poikani kulki kirkon-
käytävää pitkin, kohti altta-
ritaulua. Hän oli peloissaan. 
Näin pahojen voimien saar-
tavan hänet. Silloin kuului 
Jumalan ääni. Poika kulje 

rohkeasti eteenpäin, Jeesus 
kulkee kanssasi. Poikani 
käveli alttaritaulun luo, ma-
lauksen Jeesus, joka riippui 
ristillä irrotti kätensä ja nosti 
poikani syliinsä. Hänen yl-
leen puettiin kirkas valkoi-
nen puku. Puku häikäisi sil-
miäni ja tunsin itseni synti-
seksi. En pystynyt kunnolla 
sitä katsomaan. Samalla 
kuului Jumalan ääni. Nyt po-
jan yllä on Jumalan täydel-
linen voima ja sielunviholli-
sella ei ole valtaa, eikä otetta 
häneen. Sitten näin poikani 
ja yhden syöpää sairastavan 
uskonsisaren istuvan tuo-
lissa, yhdessä huoneessa. 
Jeeus istui keskellä huo-

netta. Hän kutsui poikani 
luokseen ja laski haavoitetut 
kätensä hänen päälleen ja 
sanoi, minä parannan sinut. 

Kun heräsin aamulla tie-
sin, että jotain tapahtuu. 
Poikani heräsi koviin vat-
sakipuihin, hän oksensi ja 
oli tosi sairas. Soitin jopa 
yhden uskovan rukoilemaan 
hänen puolestaan. Lopuksi 
vein lapseni sairaalaan. Hä-
nestä otettiin verikokeita ja 
hänen kuntonsa heikkeni. 
Lääkäri sanoi, että poikasi 
on vakavasti sairas. Kaikki 
verikokeet ovat huonot, hä-
net siirrettiin teholle. Olin 
tyrmistynyt. Poikani oli 
vaipumassa tajuttomuuteen, 

sitten muistin uneni. Sanoin 
hänelle, muistan uneni, Jee-
sus lupasi parantaa sinut, 
jaksatko rukoilla? Hiljainen 
kuiskaus, jaksan. Meidän 
rukous oli äänetön. Poikani 
pongahti pystyyn sängystä 
ja sanoi, olen terve Jeesus 
paransi minut. Olin tyrmis-
tynyt, mitä ihmettä! Lääkärit 
riensivät sinne ja ihmetteli-
vät. He sanoivat, ettei tuo voi 
olla mahdollista, papereissa 
olevat veriarvot sen todis-
tavat. Kun olivat todenneet 
pojan terveeksi, niin pääs-
tivä kotiin. Pojaltani parani 
hänen sairautensa. Hän pys-
tyi sen jälkeen syömään mai-
tosokeria sisältäviä tuotteita, 
Vaikka lääkäri oli sanonut, 
että hänellä on pahin as-
teikko sairaudessaan. Kuulin 
myös, että unessa näkemäni 
sisaren syöpä oli paruntunt.

Pietarsaaren Helluhtaiseu-
rakunta on ollut hengellinen 
kotini yli 30 vuotta. Siellä 
olen saanut kuunnella Ju-
malan Sanaa, rukoilla sisa-
rien ja veljien kanssa. Olen 
ollut mukana Venäjän työssä 
sekä seurakunnan pyhäku-
lutyössä. Nykyisin palvelen 
seurakunnan Lähetystorin 
kahviossa. Nykyisin en eää 
murehdi, olen oppinut, että 
Taivaan Isä pitää omistaan 
huolen.

     

Sirkka Tervaskangas

Kurssit alkaa!
Kälviällä 3.4.         klo 17 B-kurssi
                               klo 18 Mopo-kurssi
Toholammilla 4.4. klo 17 B-kurssi
                               klo 18 Mopo-kurssi
Himangalla 10.4.   klo 18 MP-kurssi                                     
                     18.4.  klo 18 B-kurssi

Liikennekoulu Mikkola Oy
0500 889 565

Mirja Hanhikangas

www.liikennekoulumikkola.fi
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Peilistä katsoi tyhjä katse, 
itkun täyteiset silmät olivat 
täynnä vihaa ja katkeruutta. 
’’Et sä ole mitään, surkea 
vain’’ soimasi päässä. Ilo ja 
nauru oli kadonnut elämästä, 
se naurava elämän iloinen 
nuori tyttö, joka seitsemän 
vuotta sitten kotoa lähties-
sään sanoi isälle ’’ kyllä mä 
pärjään’’, sitä ei ollut enään 
olemassa. Kuoleman varjo 
oli tullut elämääni, enkä 
enään osannut nousta ylös. 
Halusin vain nukkua, nuk-
kua pois. 

Seitsemään vuoteen mah-
tui paljon, hetkellistä iloa ja 
suunnatonta surua. Elämässä 
oli kiire mennä eteenpäin, 
ettei vain jäisi jotain koke-
matta. Ensimmäisen kerran 
romahdus oli lähellä kesällä 
2013, kun elämä tuntui me-
nevän palasiksi pitkän pari-
suhteen eron myötä. Mutta 
jotenkin pääsin siitä eteen-
päin, ja pystyin työntämään 
kaiken pahan olon syrjään. 
Jatkoin elämää, tiesin että 
jos nyt pysähdyn niin en 
kestä sitä. 
Opiskelin ja tein töitä kah-

dessa työpaikassa, hetken 
aikaa kaikki tuntui taas ihan 
hyvältä. Kunnes elämääni 
tuli uusi parisuhde, rikkinäi-
nen onni. Jouduin irtisanou-
tumaan työstäni, vuorotyö 
oli saanut minut väsymys 
kierteeseen josta en päässyt 
enään ulos. Elämä alkoi tulla 
rytinällä alas, opinnot oli 
suoritettu ja töitä oli enään 
satunnainen vuoro viikossa. 

Ensimmäistä kertaa seit-
semään vuoteen pysähdyin 
elämässäni. Rikkinäinen 
parisuhde söi minua sisältä, 
viha, syytökset ja henkinen 
väkivalta oli tullut osaksi 
elämääni. Olin enään vain 
sylkykuppi, enkä tiennyt 
minne mennä. Kesällä 2016 

Halusin vain nukkua pois

tuli lopullinen romahdus, 
vakava masennus, näin sel-
vensi lääkäri ja psykiatri. 
Edessä kolmen vuoden psy-
koterapia ja lääkitys. Tuona 
päivänä luovutin elämässä, 
millään ei ollut enään mer-
kitystä. Halusin vain nukkua 
pois, en ollut enään kukaan 
tai mitään. Kuolema oli tul-
lut elämääni. 

Keittiön lattialla vierähti 
iltaisin useampi tunti itkien, 
matka omaan sänkyyn tuntui 
aina ylitsepääsemättömältä 
askeleelta. Masennus oli aja-
nut minut siihen pisteeseen, 
etten jaksanut enään nousta 
ylös sängystä, en kyennyt 
syömään ja  puhuminen al-
koi väsyttämään. 
Itkin äidilleni puhelimessa, 

äidille joka jaksoi joka päivä 
soittaa ja puhua taukoamatta 
ja yrittää saada minusta jo-
tain irti. Äiti joka ei lopet-
tanut rukouksiaan minun 
puolestani. Hän rukoili ja 
rukoili, eikä antanut periksi. 
Vaikka jokaisen puhelun 

jälkeen, oli äiti purskahta-
nut itkuun, ja huutanut Her-
ran puoleen että ’ota rakas 
Jeesus Janniken tuska pois, 
anna se vaikka minulle’, äiti 
oli sanonut. Kyllä hän kes-
täisi nuo tuskat Jeesuksen 
kanssa, mutta ota ne pois 
hänen tyttäreltä. 
Vaikka hänen oma tytär, 

sanoi viimeisen kerran vielä 

ennen uskoon tuloa, ’’äiti 
anna mun kuolla, anna mun 
mennä pois, anna mun nuk-
kua pois, äiti mä en enään 
jaksa tätä’’, äiti pysyi vah-
vana ja rukoili. 
13.10.2016 istuin kotona 

sohvalla ja puhuin äidin 
kanssa puhelimessa, äidin 
sanat puhelimen toisessa 
päässä ’’Jannike rukoile, ole 
kiltti ja rukoile’’, muutti kai-
ken. En enään kuullut äidin 
sanoja ja halusin lopettaa 
puhelun. Minut oli vallannut 
kummallinen tunne, halusin 
todella rukoilla. 
Kello lähenteli puoltayötä 

kun istuin sohvalla ja pistin 
kädet ristiin. Hetken hiljai-
suuden jälkeen sanoin, 
’’ Rakas Jeesus, mulla ei ole 

enään mitään sanoja, mä en 
tiedä mitä mä sulle sanoisin. 
Mä en enään jaksa, mä olen 
väsynyt ja mä haluan vaan 
pois täältä. Jeesus Auta mua! 
Jos sä olet siellä niin auta 
mua, Auta mua Jeesus!!’’ 
Siinä samalla sekunnilla 

tuli valtava Pyhä Henki, 
olin päästä varpaisiin käsit-
tämättömässä ’’tulessa’’, pää 
painui alas ja itkua vaan al-
koi tulvia, joka toinen sana 
oli ’’kiitos Jeesus, kiitos 
Jeesus!’’ 
Tajusin mitä tapahtui, 

tiesin että Jeesus pelasti mi-
nut sillä hetkellä. En ollut 
koskaan tuntenut mitään 
sellaista. Niin voimakasta 

rakkautta. Sitä hetkeä ja sitä 
tunnetta ei pysty sanoin ku-
vailemaan. Sellaisen Pyhän 
Hengen täyttymisen toivoi-
sin jokaisen kokevan. Tuona 
iltana Jeesus pelasti minut, ja 
antoi minulle uuden elämän. 
Elämän jollaista en olisi 
koskaan osannut edes unel-
moida. Rakkauden, jollaista 
en koskaan ollut tuntenut. 
Tuona iltana, menin en-

simmäistä kertaa hymyillen 
nukkumaan. Pelko oli ka-
donnut elämästäni, masen-
nus haihtunut ja ahdistus oli 
vain helisevä vaski tuulessa. 
Olin täynnä rakkautta, iloa ja 
onnea. Tuona yönä, uskalsin 
ensimmäistä kertaa sam-
muttaa valot ja nukahtaa, 
koska tiesin että vierelläni 
oli Jeesus. 

Nyt neljä kuukautta us-
koontuloni jälkeen, ihmette-
len edelleen tuota iltaa, kun 
pelastuin. Enkä edelleen-
kään löydä tarpeeksi sanoja 
sille mitä koin, niin suuri on 
Herran rakkaus. 
En enää nouse sängystä 

aamuisin itkien, vaan rie-
muiten nousen uuteen seik-
kailuun Jeesuksen kanssa. 
Olen saanut kuulla ja nähdä 
miten ihmeellinen meidän 
jokaisen Taivaallinen Isä on, 
kuinka hyvät Hänen suun-
nitelmansa meidän jokaisen 
elämässä onkaan. Herra va-
pautti minut valheiden kah-
leista, näytti tien jota kulkea 
ja sulki monta vanhaa ovea 
elämässäni ja avasi samalla 
uusia parempia ovia. 

Saan olla vapaa, ja ko-
kea sanoinkuvaamatonta 
rakkautta joka hetki. Saan 
tehdä parasta työtä mitä voi 
olla, Herran työtä. Jumala on 
lähettänyt minut jo ihmeel-
lisiin paikkoihin, olen saa-
nut rukoilla ihmisten puo-
lesta ja nähnyt kuinka Pyhä 
Henki on heitä koskettanut 
ja Herra on sairaita paran-
tanut. Matka jatkuu kohti 
ihmeellisiä päiviä, rukoil-
len ja ylistäen, minne ikinä 
Herra päättääkään lähettää, 
tämä tie ei romahda, koska 
kallioni on Jeesus. 

Jennike Englund

Levytie 7, KOKKOLA, puh. 06-781 6030
Teollisuustie 2, PIETARSAARI, puh. 06-781 6000

www.wikro.fi

TOIMIPISTEEMME 
JÄNISMAALLA ON 

JÄLLEEN LAAJENTANUT 
VALIKOIMAA!

MEILTÄ: 
• Teboil voiteluaineet
• Donaldson suodattimet
• Exide akut
• Hydrauliikkaletkut, liittimet  
   sekä komponentit
• Myös käteismaksulla!

Tervetuloa Levytielle, 
palvelemme 

arkisin klo 8-16

MYYNTI- JA ASENNUSPALVELUT
YKSITYIS-, YRITYS- JA TEOLLISUUS-

ASIAKKAILLE KOKKOLASSA

MYYNTI- JA ASENNUSPALVELUT YKSITYIS-, YRITYS- 
JA TEOLLISUUSASIAKKAILLE KOKKOLASSA

TOIMIPISTEEMME
JÄNISMAALLA KOKKOLASSA

PALVELEE LAAJALLA
VALIKOIMALLA!

Hydrauliikan järjestel-
mien suunnittelut!
Tervetuloa Levytielle,
avoinna klo 8.30 - 16.30

Tervahovintie 9, KOKKOLA (06) 8271 111 • auki 7-17, 9-14

1862 155

Kevytlaakaovi LA
9x21 (AS44)

Peiliovi 250
10x21 (AS84)

29,90
Kevytlaakaovi 200
10x21 (AS73)

110 €
39,90

Kaakeleita poistohintaan!

Boston
Tabaco 25x40
Perla     25x40
Arena    25x40

5,50/m2

Boston
Mosaic 25x40

6,90/m2

Poistoerä laminaattia alk. 6,90/m2

Poistomyyntiä Hartmanilla!

Yrityksen nimi Aukioloajat
Osoite, puhelinnumero

www.nunnauuni.com

DEKO-tulisija on kodin sydän, jonka viipyilevä lämpö 
hellii vielä tulen hiipumisen jälkeenkin. Tämän saa ai-

kaan aito luonnonmateriaali Mammutti-vuolukivi.

DEKO-tulisija turvaa kodin lämmön ja tunnelman 
myrskyistäkin välittämättä vuoden  

jokaisena päivänä.

Aito NunnaUuni. Se lämmittää.

DEKO-uutuudet alkaen 1 750 €, sis. rahdin

Uunimestari Pentti Porrassalmi
Pitkänsillankatu 15, Kokkola p. 0400 866 180

pentti.porrassalmi@pp.kpnet.com
Jennike Englund iloitsee jokaisesta päivästä.

Tilaa ilmainen mitoituskäynti!
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Teksti ja kuva: 
Eero Ketola

Nokian Salon matkapuhe-
lintehdas suljettiin. Suomen 
talouden veturi pysähtyi. 
– Tuttu ja pitkäaikainen 
työpaikka meni alta. Tule-
vaisuus nousi vastaan kuin 
seinä. Mielialaa ei kuiten-
kaan kannata pilata katke-
ruudella. Jumala vastaa ru-
kouksiin ja elämä on täynnä 
mahdollisuuksia, kertoo sa-
lolainen Mika Penttilä.

Nuori tietotekniikan am-
mattilainen Mika Penttilä 
muutti Himangalta Saloon 
keskikesällä 1995. Nokian 
matkapuhelimet menivät 
kuin kuumille kiville. No-
kian brändin arvo oli yli 40 
miljardia dollaria. Tehtaalla 
tarvittiin satoja uusia työn-
tekijöitä. Nokia – puhelin-
ten soittoääni, ”Nokia tune” 
kajahteli lähes kaikkialla. 
Menestystarina päättyi koko 
tehtaan sulkemiseen ja yh-
tiö teki Suomen ennätyksen 
työntekijöiden irtisanomi-
sessa. Myllerryksen keskellä 
oli vakavia kasvoja ja kyy-
nelehtiviä silmiä.  

Mika Penttilän äiti tuli us-
koon jo nuorena.
- Kasvoin kodissa jossa 

kiinnitettiin huomiota hy-
viin tapoihin ja käytökseen. 
Hyvä käytös ei kuitenkaan 
pelasta ihmistä. Äidin ker-
toessa uskonasioista ym-
märsin, että kiltti poikakin 
tarvitsee henkilökohtaista 
parannuksen tekoa. Uskon-
ratkaisun tein Kalajoella 
Eino Hööpakan puhuessa 
tilaisuudessa.

Hengellinen koti
Mika Penttilän varusmies-

aika oli melkein ohi. 
- Näin television tekstiuu-

tisen, jossa kerrottiin että 
Salossa tarvitaan elekt-
roniikka-alan osaajia. Olin 
valmistunut tietotekniikan 
mekaanikoksi. Muutin Sa-
loon juhannuksena, työ alkoi 
heti seuraavana maanan-
taina. Satoja uusia ihmisiä 
muutti Saloon. Nokian tar-
josi työpaikan. Koulutukseni 
kattoi tietotekniikan. Valinta 
oli tehtävä: matkapuhelin- 
tai monitoripuoli. Onneksi 
valitsin kännykkäpuolen 
sillä monitoripuoli loppui 
vuonna 2000.

Salo oli kokonaan vieras 
kaupunki Mika Penttilälle, 
samoin paikallinen hellun-
taiseurakunta. 
– Tutustuin nopeasti seu-

rakunnan nuoriin. Osallis-
tuin Teetupatyöhön joka oli 
alkanut seurakunnassa jo 
1970 – luvun alussa.  Tapa-
sin seurakunnan tilaisuuk-
sissa tulevan vaimoni, Ma-
rikan. Solmimme avioliiton 
vuonna 1998. Meillä on 14 
ja 17 -vuotiaat tyttäret.
   

”Katkeruudelle ei saa koskaan antaa tilaa”
Kun Nokia ei enää yhdistä

Kaikki järkyttyivät
Nokian Salon kampuksella 

oli parhaimmillaan 5400 
työntekijää. 
- Huonoja uutisia alkoi kuu-

lua vuonna 2008. Seuraa-
vana vuonna jaettiin ensim-
mäiset eropaketit. Helmi-
kuussa 2012 oli suuri irtisa-
nomisaalto. Jäljelle jääneet 
alkoivat kiireellä järjestää 
uudelleen systeemejä. Vauh-
dittajana oli johdon ilmoitus 
siitä kuinka tärkeä Salo on 
Nokialle: ”Salon tehdasta ei 
suljeta”.  Kesäkuussa 2012 
meidät kutsuttiin tiedotusti-
laisuuteen. Ilmoitus oli lyhyt 
ja tyly: Koko matkapuhelin-
tuotanto lopetetaan Salossa. 
Tehdas suljetaan.  850 työn-
tekijää saa lähteä. 
– Kaikki kuuntelivat hiljai-

sina. Olimme juuri selvin-
neet edellisistä, masenta-
vista uutisista ja havahtuneet 
siihen, että olimme saaneet 
pitää työpaikkamme ja val-
mistautuneet uudistuksiin ja 
uuteen iskukykyyn. Kaikki 
olivat  järkyttyneitä. Ku-
kaan ei kysellyt mitään. Läh-
dimme pois maahan katsel-
len.  Mitä nyt tehdään? Sitä 
ei tiennyt työnjohtajakaan. 
Tehtaan tiloissa tarjottiin 
tukiohjausta. Seurakunnan 
työntekijöitä ja sosiaali- ja 
terveysalan ihmisiä saapui 
paikalle antamaan kriisi-
apua. Päivällä katsoin ko-
tona TV:stä tiedotustilai-
suutta, kun päätös julkistet-
tiin koko kansalle. Olin yk-
sin kotona. Kyyneleet tulivat 
silmiin. Mitä teen? Voi hyvä 
Jumala, auta meitä. 
Olin ollut tuotekorjaajana 

10 vuotta ja sen jälkeen 

hoidin materiaalilogistiik-
kaa. Yhteensä työvuosia oli 
kertynyt Salon Nokian mat-
kapuhelintehtaalla 17 vuotta 
ja 3 kuukautta. Kaikki oli 
nyt ohi.

Linja-auton rattiin
Mika Penttilä rukoili per-

heensä kanssa. Rukoukset 
kuultiin. Nokia ja EU yhteis-
työssä TE-toimiston kanssa 
aloitti työhakuvalmennuk-
sen. Keskustelin ammatin-

valintapsykologin kanssa. 
Lapsuuden toiveammattini 
oli ollut linja-auton kuljet-
taja. Ammatinvalintapsy-
kologi vakuuttui siitä, että 
sovellun alalle. 17.9.2012 
menin vanhalle työpaikalle 
allekirjoittamaan irtisanomi-
sen. Oli kaksi vaihtoehtoa: 
firma irtisanoo tai työntekijä 
sanoo itse irti työsuhteensa 
ja saa siitä eropaketin. Irtisa-
nomispäivänä aloitin uuteen 
ammattiin johtavan, kuuden 
kuukauden mittaisen kurs-

Himangalla syntynyt ja Saloon muuttaneen Mika Penttilän pitkä työura katkesi No-
kialla. – Sisimpääni ei jäänyt lainkaan katkeruutta entistä työnantajaani kohtaan. 
Elämässä ei saa koskaan ajautua katkeruuteen ketään ihmistä eikä työpaikkaakaan 
kohtaan.

sin. Työharjoittelun suoritin 
Vainion Liikenteen palve-
luksessa Kaarinassa. Kurs-
sin valmistumispäivän iltana 
työnantajan edustaja pyysi 
toimistoon. Hetken päästä 
kävelin ulos huoneesta työ-
sopimus kädessäni. Minusta 
tuli linja-auton kuljettaja.  
Puolisoni, Marika on töissä 
Orionin Salon yksikössä. 
Työpaikka on Nokian enti-
sessä komponenttitehtaassa. 
Samassa paikassa jossa olin 
töissä! Samassa paikassa 
jossa kerrottiin koko Nokian 
matkapuhelintehtaan sulke-
misesta Salossa! 

Kaikki järjestyy
Mika Penttilä kertoo, että 

hänen sydämensä on vapaa 
katkeruudesta. – Pitkä työ-
urani katkesi, mutta sydä-
meeni ei ole jäänyt lainkaan 
katkeruutta Nokiaa kohtaan. 
Minulla ei ole mitään pahaa 

sanottavana entisestä työn-
antajastani.  
 Marika ja Mika Penttilä 

ovat aktiivisesti mukana 
seurakunnan työssä.  Mikan 
mieliharrastus on pitkänmat-
kan juoksu. 
– Paavo Nurmi maraton 

Turussa on suosikkini. Ta-
pahtuma on heinäkuussa.  
Lähtiessäni maratonille olen 
innostunut. Usein noin 30 ki-
lometrin päässä alkaa painaa 
ja pää sanoo: pitää lopettaa. 
Maalin saavutettuaan tulee 
kuitenkin suorastaan eufo-
rinen olotila. Juoksu kuvaa 
mielestäni uskon elämän 
etenemistä. Lähtö on uskoon 
tulo. Matkalla voi tulla on-
gelmia ja asiat alkavat pai-
naa. Uskovan maaliin saa-
puminen on ainutlaatuinen, 
hieno kokemus, miljoonia 
kertoja hienompi kuin ma-
raton juoksun maalin saa-
vuttaminen.   

MITSUBISHI
edustus Kokkolassa!
Tervetuloa kaupoille!

Myös laaja valikoima 
vaihtoautoja!

Määräaikaiskatsastukset
Henkilö- ja pakettiautot 48,-
Bensiinipakokaasutesti 17,-
Dieselpakokaasutesti 27,-
OBD-testi 10,-

Meiltä myös rekisteröinnit ja vakuutukset

Indolantie 4, 
67600 Kokkola
puh. 835 2555
vipkatsastus.fi

Palvelemme
ma-ke 8-17
to 8-18
pe 8-16

Tervetuloa kotimaiselle
katsastusasemalle 

Kokkolaan!

Indolantie 4 - KOKKOLA
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Teksti: Eero Ketola
Kuvat: Eero Ketola ja 
Tauno Toukola

Eteen avautuu käsittämätön 
näkymä. Kaikkialla hyörii 
ihmisiä kuin kevätauringon 
sulattamassa muurahaiske-
ossa.
Ihmiset kantavat puisia am-

muslaatikoita, toisilla riip-
puu olalta kaksi tai kolme 
rynnäkkökivääriä. Naiset 
työntävät kottikärryjä. Ne 
ovat täynnä räjähdysai-
neita, miinoja ja kranaat-
teja.. Ohitse astelee aasi joka 
on kuormattu viljasäkeillä 
joihin on köydellä kiedottu 
kevyt, vyösyöttöinen ko-
nekivääri. Hevoskärryihin 
nostetaan armeijan naami-
ointiverkkoja ja sotilaiden 
käyttämiä asetakkeja ja nah-
kasaappaita.

 Rahapyramidiyhtiöiden ra-
hastot sortuivat Albaniassa 
tammikuussa kaksikym-
mentä vuotta sitten. Samalla 
sortuivat kansalaisten unel-
mat nopeasta rikastumisesta. 
Albanialaiset olivat köyhiä. 
Omaisuus oli kansallistettu. 
Yksipuoluejärjestelmä oli 
jatkunut vuodesta 1945. 
Pankkitoiminta ei ollut va-
kiintunut. Useat tuhannet 
albanialaiset olivat 1990 – 
luvun alusta saakka sijoit-
taneet säästönsä sijoitus- eli 
pyramidiyhtiöihin. Rahaa 
liikkui jopa miljardin dolla-
rin verran. Kansa halusi ri-
kastua nopeasti ja kunnolla. 
Yhtiöiden toimintaperiaate 
on yksinkertainen. Ihmiset 

 Kaksikymmentä vuotta Albanian kaaoksesta

Pyramidirahastot sortuivat ja 
ulkomaalaiset evakuoidaan

ostavat osakkeita. Yhtiö lu-
nastaa korkeammalla hin-
nalla osakkeiden myynnistä 
saamillaan rahoilla. Järjes-
telmä toimii niin kauan kun 
on uusia osakkaita. Rahojen 
loppuessa myös takaisinos-
tot loppuvat.

 Kansa aseisiin
Albanian kansalliskokous 

kielsi pyramidirahastot 23. 

tammikuuta 1997. Useim-
mat pyramidiyhtiöt olivat 
jo konkurssissa. Sijoittajat 
menettivät kaikki rahansa. 
Oikeistolainen Demokraat-
tinen puolue komensi soti-
laat turvaamaan järjestystä. 
Kaikki tapahtui liian myö-
hään. Vihaiset ja katkeroi-
tuneet ihmiset ryntäsivät 
valtion virastotaloja vastaan. 
Pyramidiyhtiöiden hulp-

peat liiketilat muuttuivat 
luurangoiksi.  Kaikki aseet 
kelpasivat. Vloran satama-
kaupungista varastettiin jopa 
radioaktiivista materiaalia. 

Lyhyt ilo
Enver Hoxhan aikana kan-

sallistettua omaisuutta alet-
tiin palautta oikeille omis-
tajille vuoden 1991 jälkeen. 
Viiden vuoden kuluttua 
omaisuutta ryhdyttiin myy-
mään ja rahat talletettiin 
pyramidiyhtiöihin. Muuta-
man vuoden jälkeen yhtiö 
toisensa jälkeen ilmoitti, että 
heillä ei ole varaa maksaa 
talletuksia takaisin. 
 – Isä myi peltonsa, talonsa 

ja kotieläimensä. Hän lait-
toi kaikki rahansa pyrami-
dirahastoihin. Perheemme 
menetti kaiken. Nyt minulla 
on kuitenkin hyvä työpaikka 
öljykentällä. Kotiin perheen 
luo on matkaa vain viisi kilo-
metriä, kertoi Fierissä asuva 
Alfred Profka.
  Pyramidikaaoksen tuoksi-

nassa suomalaisten lähettien 
perustaman seurakunnasta 
Fiersistä lähes sadasta jä-
senestä runsaat kaksikym-
mentä muutti Kreikkaan ja 
Italiaan.

Pois ja takaisin
 Albanian avautui vuonna 

1991. Ripeästi kymmenet 
lähetysjärjestöt saapuivat 
maahan. Suomen Vapaa 
Ulkolähetyksen (nyk. Fida 
international) helluntailä-
hetit olivat ensimmäisten 
joukossa, jotka saapuivat 

köyhään ja epävakaiseen 
maahan. 
Pioneerityö eteni hyvin, 

mutta pyramidikaaoksen al-
kaessa kaikki lähetystyönte-
kijät evakuoituivat tai heidät 
evakuoitiin maasta. Ilmassa 
oli mielialaa, että tähänkö 
kaikki nyt loppuu? Kuiten-
kin jo elokuussa 1997 lähetit 
aloittivat paluun Albaniaan. 
Ihmisten mieliala oli raskas, 
mutta työ pääsi kuitenkin 
uudelleen liikkeelle. 
Elokuussa 1998 maa oli 

ajautumassa uudelleen se-
kasortoon, mutta maan hal-
litus sai tilanteen nopeasti 
hallintaan. 

Keväällä 1999 alkoi Koso-
von sota joka toi Albaniaan 
runsaasti pakolaisia. Lähe-
tysjärjestöt olivat mukana 
laajassa avustustyössä ja sen 
seurauksena avautui uusia 
mahdollisuuksia evanke-
liumin julistamiselle.

Kirjoittaja oli silminnäki-
jänä kaaoksen aikana Etelä-
Albaniassa kolmen muun 
suomalaisen kanssa.  

Kevätauringon kirkkaat 
säteet läpäisevät talven jäl-
jiltä pölyttyneet ikkunani, 
tuoden esille huonekalujen 
pintaan laskeutuneen tomun.
Tämä auringon säteily saa 

aikaan sen, että monen mie-
liin nousee kevään suur-
siivoukset kodeissa, sillä 
elämmehän kevätjuhlien ja 
valmistujaisten aikaa, jol-
loin tahdotaan, jotta jokiki-
nen paikka on puunattu ja 
perinnehopeat kiilloitettu 
juhlakattauksia varten.

Herkästi olemme siivoa-
massa ja kiillottamassa koti-
amme ja maallista omaisuut-
tamme, mutta muistammeko 
oman puhtautemme, koskien 
sisintämme?
Onko omatuntomme puh-

das talven jäljiltä? Onko 
uskonelämämme sitä, mitä 
meidän Rakas Vapahta-
jamme toivoisi sen olevan? 
Pitäisikö meidän kuiten-
kin aloittaa tämä kevään 
suursiivous ensimmäisenä 
omasta itsestämme ja raivata 

sisimmästä pois se, mikä ei 
sinne kuulu. Uudistaa aja-
tuksemme, uudistaa usko-
nelämämme ja kiinnittää 
katseemme kaiken luojaan 
ja antajaan Jeesukseen Kris-
tukseen.

Tämän kaiken tehtyämme, 
saamme olla vapaina Her-
ramme edessä, iloita tule-

vasta valosta ja nauttia en-
simmäisten pajunkissojen 
puhkeamisesta sekä ihanista 
leskenlehdistä.
Keväiset pajunoksat ”kis-

soineen” tuo mieleen lap-
suusmuistot, kun vielä han-
kien kantaessa menin poi-
mimaan oksia maljakkoon 
iloksi pöydälle, juuri siivot-
tuun kotiin.

Iloitkaamme tulevasta 
Pääsiäisen ajasta ja laula-
kaamme tutun laulun sanoin, 
” Muurari rabbi nyt, on 
matkalle lähtenyt, noussut 
on satulaan ratsunsa kuiten-
kin Kuningas”. Hoosianna, 
hoosianna, saavu jo Kunin-
gas luoksemme täyttämään 
toivomme”.

Herramme, Jumalamme 
tahtoo siunata sinua ystä-
väni , kun vain nöyrin mielin 
tahdot puhdistautua Hänen 
edessään ja ottaa vastaan 
taivaallisen rakkauden, lah-
jan jota ei voi antaa kukaan 
muu, kuin elävä Jeesus Kris-
tus - Hän antaa sinulle iän-
kaikkisen elämän.
Siunattua kevättä kaikille!

Mirja T.

Siivouspuuhia
GRILLIPANNU 

HAMPURILAISATERIA

BROILERIFILEEPALAT

KEBABATERIA

_4Element

[kläder och skyltar]

7 €
8 €
9 €

10 €
Torikatu 27, Kokkola • www.korvgorans.fi • 06 8319638

SEISKASTA 
KYMPPIIN LOUNAS

Tarjolla arkisin klo 10.30-14. Sisältää juoman ja kahvin.

Kansalaiset puolustivat aseellisen kansalaistottelematto-
muuden aikana talojaan ja perheitään. Lähetyksen Kehitys-
avun (LKA, nyk. Fida International)) hallinnoiman Koulu-
tuskeskuksen vartija oli myös aseistettu lähes koko vuoden 
1997. Samalla alueella on myös Surrelin kylän peruskoulu.

Armeijan varastoista löytyi kaikenlaisia aseita. Eero 
Ketola sai kokeilla partisaanien saksalaisilta toisen maa-
ilmansodan aikana sieppaama MP-40 konepistooli oli 
edelleen toimintakunnossa.
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TAVIKSEN TUUMAILUJA
Tällä palstalla perustavallinen kokkolalainen tarkastelee 

perustavallisia arkiasioita.

Sari Essayah

Hyvää saattohoitoa,  
ei eutanasiaa

2p no txt

Eduskunta kävi helmikuussa lähetekes-
kustelun kansalaisaloitteesta, jossa vaa-
ditaan eutanasian sallimista Suomessa. 
Moni luulee, että eutanasiakeskustelussa 
on kyse vastentahtoisesti ylläpidettyjen 
elintoimintojen, kansanomaisesti sa-
nottuna ”letkuissa pitämisen” lopetta-
misesta. Potilas voi kuitenkin tänäkin 
päivänä hoitotahdollaan ja hoidoista kiel-
täytymällä määrätä kohtelustaan. Hyvä 
saattohoito puolestaan sisältää kuolevan 
potilaan oman toiveen kunnioittamisen, 
riittävän kivunlievityksen, oirelääkkeet 
sekä hyvän perushoidon. Eutanasiassa 
sitä vastoin on kyse aktiivisesta toisen 
ihmisen surmaamisesta, elämän lopet-
tamisesta. Sekä Maailman Lääkäriliitto, 
että Suomen Lääkäriliitto vastustavat 
eutanasiaa. 

Eutanasia on kielletty Benelux-maita 
lukuun ottamatta koko Euroopassa. 
Asuessani meppivuosinani Belgiassa 
maa hyväksyi eutanasian laajentamisen 
alaikäisiin lapsiin, siis ihmisiin, jotka 
eivät pysty omassa elämässään päättä-
mään vaikkapa autolla ajamisesta tahi 
tupakan ostamisesta, mutta voivat päät-
tää oman elämänsä lopettamisesta. Olin 
tuolloin mukana Euroopan parlamentissa 
pidetyssä eutanasian vastaisen koalition, 
niin sanotun EPC Europen tilaisuudessa, 
jossa koolla oli näistä muuttuneista 
asenteista ja silloisesta kehityskulusta 
huolestuneita vammaisaktivisteja, poti-
lasjärjestöjen edustajia ja myöskin pitkä-
aikaissairaiden omaisia. Heidän viestinsä 
oli hyvin vahva: fyysisistä tai henkisistä 
vammoista kärsiville, puolustuskyvyt-
tömille lapsille, vanhuksille ja köyhille 
tulee taata sama suojelu kuin terveille 
ja hyvätuloisille ihmisille. Eutanasiasta 
ei saa tulla keino säästää sairaanhoidon 
kustannuksissa. 

Belgiassa ja Hollannissa ovat kuohut-
taneet tapaukset, joissa eutanasiaa on 
käytetty mielenterveysongelmista kär-
sineen vangin, hyväksikäytetyn anorek-
tikon, epäonnistuneen sukupuolenvaih-
dosleikkauksen läpikäyneen ja sokeutu-
misvaarassa olleiden kuurojen kaksosten 
elämän lopettamiseen. Yksikään näistä 
tapauksista ei ollut kuolemansairas, 
mutta kaikesta huolimatta eutanasia 
heille myönnettiin.

Eutanasiaan kuolleiden lukumäärä on 
Hollannissa kasvanut 64 prosenttia vuo-
sien 2005—2010 välillä, ja vammaisten 
vastasyntyneiden elämän lopettaminen 
on vanhempien suostumuksella jo lail-
lista. Belgiassa hoivakotien asukkaiden 
ja yli 80-vuotiaitten eutanasiat lisäänty-
vät ja taakkana olemisen tuska on mer-
kittävä syy toivoa eutanasiaa. Kysymys 
kuuluukin, näyttäytyykö eutanasia pian 
vanhuksille ja vakavasti sairaille kunni-
allisena toiveena tai jopa velvollisuutena. 

Belgian ja Alankomaiden esimerkit 
osoittavat kiistattomasti sen, kuinka no-
peasti ja helposti eutanasia laajentuu mui-
hin kuin saattohoitopotilaisiin. Eutanasian 
laillistamista kampanjoidaan hyvin usein 
ns. potilaan itsemääräämis-oikeudella ja 
korostetaan — aivan niin kuin tässäkin 
kansalaisaloitteessa — tiukkoja suojatoi-
mia ja rajauksia lain soveltamisessa. Ikävä 
kyllä, niissä maissa, joissa laki on saatettu 
voimaan, laajennuksia on ajettu juuri haa-
voittuvimmissa asemassa oleviin.

Se, että eutanasian vaatiminen Suo-
messa on noussut juuri nyt esille, on 
huolestuttavaa. Eduskunta on hiljattain 
keskustellut, mikä laitoshoidon hoitaja-
mitoituksen tulisi olla. Kotihoidon säästöt 
ovat sitten puolestaan johtaneet siihen, 
että meillä ei ole tarpeeksi aikaa iäkkäille 
tai vammaisille asiakkaille. Pekka Särkiö, 
kenttäpiispaa Lahdesta kirjoitti asiasta hy-
vin: ”Ihmiselämällä on kulttuurissamme 
luovuttamaton arvo, jonka lopettamisen 
kynnys on korkea. Jos tappamisen tabu 
murtuu, hengen riistämisen kynnys voi 
madaltua. Riski tähän kasvaa samalla, kun 
vanhusten määrä lisääntyy ja huoltosuhde 
heikkenee sekä terveydenhuollon menot 
kasvavat.” 

Saattohoitokotien hyviä hoitokäytän-
töjä olisi tärkeä integroida laajemmin 
yleiseen terveydenhoitojärjestelmään. 
Kuolevan potilaan kokema pelko ja ah-
distus eivät välttämättä liity ensisijai-
sesti kipuun tai kuolemaan, vaan usein 
myös yksinäisyyteen ja avuttomuuteen. 
Oikea vastaus saattohoidon puutteisiin 
ei saa olla ”lupa tappaa” tai avustettu 
itsemurha, vaan saattohoidon kehittä-
minen ja sairaanhoidon henkilökunnan 
kouluttaminen.

Sari Essayah, pj. Kristillisdemokraatit
sari.essayah@eduskunta.fi

Siivouspuuhia

”Varjoista pääse eroon 
en. Ja aina uudelleen ja 
uudelleen sen vierelläni 
nään. Ja aina siihen kiinni 
jään” (4Heaven). Laulu 
oli soinut ajatuksissani jo 
ainakin viikon. Aurinkoi-
sessa säässä sanojen to-
dentaminen oli äärimmäi-
sen helppoa: varjo seurasi 
kulkijaa pidempänä tai 
lyhyempänä, mutta seurasi 
kuitenkin. Jopa niin hyvin, 
että se ei jättänyt minkään-
laista välimatkaa vaan lähti 
aina suoraan varpaistani tai 
kantapäistäni. En päässyt 
sitä karkuun. Jos koetinkin 
piiloutua omaa varjoani 
hetkeksi, silloin jouduin 
mennä vielä suuremman 
varjon alle. Silloin en näh-
nyt omaa varjoani, mutta 
tiesin sen olemassaolon: 
isompi varjo vain peitti 
omani. Ja taas, kun tulin 
valoon, muu varjo päältäni 
häipyi, mutta omani seurasi 
minua tiiviisti. 

Varjoissa

Jumalan pyhyyden valossa 
omat varjoni erottuvat selke-
ästi. Vaikka kuinka yrittäisin 
niitä peitellä, ne seuraavat 
minua. Lankean uudelleen ja 
uudelleen vanhoihin virhei-
siin ja ajaudun uusiin. Var-
jot pysyvät minussa kiinni. 
Ja vaikka en itse erheitäni 
näkisi tai haluaisi nähdä, 
Jumala näkee. Vaikka etsi-
sin itseäni suurempia varjoja 
muista tai toisaalta, omat 
varjot seuraavat minua. Syy 
ja seuraus ovat totta. Vain 
yksi asia voi kumota syyn 
ja seurauksen lain: Jumalan 
armo. ”Rangaistus oli hä-
nen päällänsä, että meillä 
rauha olisi, ja hänen haa-
vainsa kautta me olemme 
paratut” (Jes. 53:5).

Ainoa varjo, joka saa oman 
varjoni katoamaan täysin 
Jumalan edessä on risti. Sen 
alle saan suojautua ja tietää, 
että risti peittää oman var-
joni täysin ja riittävästi. Py-
syä ristin juurella ja tietää, 

että se riittää - siinä on ainoa 
turvani. Jeesuksen sovitus-
työ ristillä riittää, niin lupaa 
Raamattu: ”Joka uskoo Hä-
neen, sitä ei tuomita; mutta 
joka ei usko, se on jo tuo-
mittu, koska hän ei uskonut 
Jumalan ainokaisen Pojan 
nimeen” (Joh. 3:18). Mutta 
mikään muu ei riitä.
Siinä vaiheessa, kun varjot 

tuntuvat käyvän liian suu-
riksi, on hyvä muistaa, että 
olen - ja olet- Jumalan luoma 
ihminen. Olet Golgatalla ra-
kastettu ihminen: lunastettu, 
armahdettu ja sovitettu. Olet 
Jumalalle kelpaava. 

”Taivaan tähtien Isän luona 
mikään enää muutu ei: Ei 
valo vaihdu varjoksi - on 
kaikki saatu anteeksi.” 
Tämä on laulun suosikki-

kohtani. Hän, joka on luonut 
taivaan tähdet, ikuinen Isä, 
Hänen luonaan ei mikään 
enää muutu tai vaihtele: 
varjot ovat poissa. Pois pyy-
hitty, valo voittaa. 

Harri Palokas
044 089 7720

Kaj Arvo
044 089 7715

Virpi Lahnalampi
045 112 7974

Jukka Pekkarinen
044 089 7713

Seppo Hotakainen
0400 561 539

Kokkolan Kotijoukkue /OC-Group Oy LKV
Pitkänsillankatu 23-25 (Kuparitalo)
67100 Kokkola
P. 044 089 7711
kokkola@kotijoukkue.fi 
www.kotijoukkue.fi 
Y-2120209-0

Toimistomme
on avoinna:

Ma-To  9.30-16.00
Pe  9.30-15.00 

OKT, RÖDSÖ,  .................126,5/153 m²
Matsinpolku 17
3mh, k, oh, s. 1976 valmistunut ok-talo to-
della rauhallisella 2000 m²:n tontilla maa-
seudun rauhassa. Melkein kaikki pinnat uu-
sittu. Saunassa puukiuas. Jos haluat asua 
omissa oloissasi, tässä on oikea kohde. Mh. 
169.000 €

PT, HALKOKARI,  .........................63 m²
Perämies 4
2h, k, s + ak. Viihtyisä ja tilava kaksio
loistopaikalla neljän paritalon yhtiössä. Rv. 
1987. Pesuhuone uusittu 2012. Vaatehuone. 
Osin katettu terassi, iso suojaisa piha. Auto-
katos ja varasto. Edulliset asumiskustannuk-
set. Mh. 138.000 €

PKT, HAKALAHTI,  ........................63 m²
Banerinkatu 19 B
2h, k, s + parveke. Vaaleasävyinen ja avara-
tilainen, saunallinen kaksio rauhallisella pai-
kalla, lähellä keskustaa. Vaatehuone. Pieni, 
viihtyisä taloyhtiö. Jokaisella huoneistolla au-
tokatos sisäänkäynnin vieressä. 
Mh. 140.000 €

PKT, KESKUSTA,  .........................63 m²
Isokatu 43 
3h, k, s + parveke. Hyväkuntoinen, saunalli-
nen kolmio pienkerrostalon 2. kerroksessa, 
Englanninpuiston varrella. Toimiva pohjarat-
kaisu. Iso, aurinkoinen parveke. Autokatos-
paikka. Rauhallinen paikka asua, kuitenkin ai-
van keskustan tuntumassa. Mh. 149.000 €

OKT, TERVAHOLMA,  ..................111 m²
Suolatie 12
3mh, oh, k, tkh, s, ph + autotalli. Rauhallisel-
la alueella 1981 valmistunut ok-talo. Tunnel-
matakka, saunassa puukiuas. Tästä teet pie-
nellä pintaremontilla mieluisan kodin. Kunto-
tarkastus tehty. Oma tontti 1644 m². 
Mh. 179.000 €

Yrityksellesi edulliset  toimitilat huippupaikalta! 
Varaa nyt niin muokataan tilat tarpeidesi mukaan. Valmistuminen syksyllä 2015.

• Turvallinen kivirakenne • Kaukolämpö • Isot asfaltoidut piha-alueet • Sisäkorkeus 5,0 m • isot nosto-ovet • Epoksi-lattiat
• Toimivat ratkaisut myös toimistotilalle • Myymälätila myös mahdollista 
   Saatavissa mm.   54, 108, 158, 162, 212, 216, 256 ja 316 m²
   Hintaesimerkki 108 m² + 50 m²; velaton hinta 139.000 € (880 €/m²)

Soita ja varaa omasi  Harri Palokas  0440-89 77 20   tai 
Seppo Hotakainen   0400-561 539

ESITTELY LA 28.3. klo 16.00-16.30
Harri Palokas 044 089 7720

ESITTELY TO 26.3. klo 17.30-18.00
Jukka Pekkarinen 044 089 7713

ESITTELY LA 28.3. klo 15.00-15.30
Harri Palokas 044 089 7720

ESITTELY TO 26.3. klo 17.00-17.30
Virpi Lahnalampi 045 112 797

ESITTELY SU 29.3. klo 13.00-13.30
Kaj Arvo 044 089 77

Uudistuotantoa 
Satamatien varteen Lekatielle!

Kiinteistö Oy Kokkolan Yritystalo I-3

AHERTAJANTIE 14

Autot  -  Veneet   -  Moottoripyörät

Lämmintä harrastetilaa, nosto-ovet, 
kaukolämpö, isot piha-alueet.

Vuokra alkaen 5€/m2. Varaa heti omasi!

Kokko-Invest Oy, 
Seppo Hotakainen, 0400-561 539

Asuntoautoparkki Best-Hallissa pihalla.

Ajoväylä ulos  -   Lukittava tila
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0400 563 438 ✆ 0400 389 022

✁

YLEISKULJETUS
ALLTTRANSPORT

Kun autosi kaipaa hinausta vain soitto meille! - ei tarvitse lähettää 
SOS-hätämerkkiä ja olemme haukkaakin nopeammin paikalla.

Myös auton ovien avaus
Ota ilmoitus talteen,
säilytä puhelinnumerot

KOKKOLA
KARLEBY

Myös raskaskalusto 

Kuljetusliike Hotakainen Oy
Halsua, puh. 0400 269048

Matkalla huomiseen....
   -Taksipalvelut 
   -Inva- ja paarikuljetukset. 
   -Muuttokuljetukset ja laatikot

ENLUND20VUOTTA
ÅR

KAIKKI RAKENNUS- JA REMONTTITYÖT
ALLT INOM BYGG OCH RENOVERING

Sixten Enlund
0400 664 992

Torvald Enlund
0400 618 907 ✁

Esko Mäkelä 
puh. 0400 566 491

RAKENTAA

 

Oletko kiinnostunut!
Nyt on tilaisuutesi!

Uustuotantoa Kälviän keskustaan.
(yläastetta vastapäätä)

2 kpl n. 80 m2 korkea laatuisia 

PARITALOHUONEISTOJA. 
Kysy näistä heti, niin kerron lisää

0400 566 491 / Esko 

LAAJA VALIKOIMA LAATUVARAOSIA
SUORAAN HYLLYSTÄ

Veteli 0447475288

Meiltä nyt vanhanajan 

MERIKOKON SUURET  
HERKULLISET LEIKKEET!

ISOKATU 2, KOKKOLA
044 23 00 485

Tutustu valikoimaamme netissä
http://kiinteistonvalityspro.fi

Nyt uutta pintaa alle!
TIETENKIN EUROMASTERILTA!

Ajan Fakta 32.000 
talouteen 4 x vuodessa
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Meillä ihmisillä on taipu-
mus laskea kustannuksia ja 
vertailla hintoja aivan pie-
nissä arkisissakin asioissa 
ja suuremmissa asioissa 
aikaa ja energiaa voidaan 
käyttää huomattavankin 
paljon laskelmien tekemi-
seen. Ja aivan hyvä niin. 
Kun asiat miettii kunnolla, 
ei tarvitse heti katua pää-
töstään.

Vapaus on toinen asia, 
jota nykyihminen arvos-
taa. Uutisvirtaa seurates-
samme saatamme todeta, 
että kaikkien kohdalla 
nämäkään asiat eivät ole 
itsestäänselvyyksiä. Esi-
merkiksi sodat, poliittiset 
järjestelmät ja muut ih-
misten itsensä luomat yh-
teiskunnalliset rakenteet 
ja olotilat voivat viedä va-
pauden. Ihminen voi olla 
joko konkreettisesti van-
kina tai hänen elämäänsä 
on rajoitettu niin paljon, 
että hän ei koe olevansa 
vapaa. Vapauden saavut-
taakseen ihminen voi alkaa 
taistella maansa tai yksilön 
oikeuksien puolesta. Lop-
putulos on mahdollista 
tavoittaa mutta useinkaan 
ei ilman hintaa. Joku mak-

saa taisteluarpien tai vainon 
muodossa, joku taas joutuu 
jättämään kotinsa ja maansa, 
joku menettää kaiken omai-
suutensa. Ja siitä huolimatta 
hinta voi olla sellainen mikä 
ollaan valmiita maksamaan 
vapauden tähden.

Länsimaissakin ilman so-
tia tai muita vastaavia ilmi-
öitä ihmiset miettivät vapa-

uttaan ja sen olemusta. Esi-
merkiksi joku laki, joka on 
säädetty suojelemaan ihmi-
siä, voi tuntua toisista omaa 
vapautta rajoittavalta. Ih-
minen voi kokea myös ole-
vansa omien tottumustensa 
vanki tai tietyissä ihmisryh-
missä hän ei koe voivansa 
olla oma itsensä. Vapauden 
rajoittuminen on hyvin yksi-
löllisesti koettu asia.

Ihminen on  kuitenkin 
lähtökohtaisesti vailla va-
pautta täysin riippumatta 
toisista ihmisistä. Syntiin-
lankeemuksen seurauksena 
olemme erossa Jumalasta ja 
sitä kautta olemme synnin 
vankeja. Jumala ei kuiten-
kaan ole hallitsija, joka yrit-
tää syöstä ihmiset vaivaan 
ja kadotukseen vaan päin-
vastoin. Hän on tehnyt ja 

VAPAUDEN HINTA
PK

tekee kaikkensa, että jokai-
nen ihminen saisi olla vapaa. 
Jumala on kuitenkin antanut 
ihmiselle vapaan tahdon ja 
sitä Hän kunnioittaa. 

Jumala meni rakkauden-
teoissaan ihmistä kohtaan 
niin pitkälle, että Hän an-
toi oman poikansa kuole-
maan puolestamme. Ainoan 
synnittömän kuolema riitti 
hinnaksi sinun ja minun va-
pauttavan tuomion puolesta. 
Jumala on valmis unohta-
maan kaiken menneen, jos 
vain tunnustamme Jeesuk-
sen Herraksi ja syntiemme 
sovittajaksi. 2. kirje korint-
tilaisille kertoo näin:jakeet 
17- 21 ”Jokainen, joka on 
Kristuksessa, on siis uusi 
luomus. Vanha on kadon-
nut, uusi on tullut tilalle!  
Kaiken on saanut aikaan 
Jumala, joka Kristuksen 
välityksellä on tehnyt mei-
dän kanssamme sovinnon 
ja uskonut meille tämän so-
vituksen viran.  Jumala itse 
teki Kristuksessa sovinnon 
maailman kanssa eikä luke-
nut ihmisille viaksi heidän 
rikkomuksiaan; meille hän 
uskoi sovituksen sanan.  Me 
olemme siis Kristuksen lä-
hettiläitä, ja Jumala puhuu 

teille meidän kauttamme. 
Pyydämme Kristuksen 
puolesta: suostukaa so-
vintoon Jumalan kanssa.  
Kristukseen, joka oli puh-
das synnistä, Jumala siirsi 
kaikki meidän syntimme, 
jotta me hänessä saisimme 
Jumalan vanhurskau-
den.”

Saamme siis vapauden 
synneistämme, riippu-
vuuksistamme, mennei-
syydestä, aivan kaikesta. 
Saamme aloittaa puhtaalta 
pöydältä. Miksi siis vielä 
laskisit hintaa sille, mitä 
ehkä menettäisit, jos otat 
Jeesuksen sydämeesi vas-
taan? Täysi hinta on mak-
settu sinusta kerran kes-
kimmäisellä ristillä. Todel-
linen vapaus aivan ilmai-
seksi; siitä parempaa ei voi 
tarjota. Hetkellinen nau-
tinto tuo aina mukanaan 
asioita, joita emme toivoisi 
mutta elämä Jeesuksen 
seurassa antaa paitsi va-
pauden nyt ja myös ikuisen 
elämän kerran taivaan ko-
dissa. Voit aloittaa uuden 
elämän jo tänään.

Ruokajakelua Kokkolassa
Kokkolassa on jaettu jon-

kin aikaa ruokaa tarvitse-
ville eri seurakuntien toi-
mesta. Yksi pitkäaikainen 
pioneeri on Lazarus Noon. 

Lazarus muutti Suomeen 
Pakistanista 13 vuotiaana 
poikana, vuonna 1969. Muu-
ton mahdollisti osaltaan 
Suomen Lähetyseura. Lasa-
rus kävi ruotsinkielistä kou-
lua Helsingissä ja muutto 
Pietarsaareen 1970 toi mie-
hen vaikuttamaan Pohjan-
maalle. Lazarus on Suomen 
kansalainen ja neljän pojan 
isä. 
– Toimin linja-auton kul-

jettajana aluksi noin kolme 
vuotta koulun jälkeen Pietar-
saaressa. Sen jälkeen toimin 
myynnin ja markkinoinnin 
tehtävissä eripuolilla Suo-
mea 21 vuotta.

Näky ruokajaosta
– Vuosia sitten olin kou-

lutuksessa Helsingissä. Pa-
latessa junalle huomasin 
rautatieasemalla  kuinka 
ihmiset kaivoivat syötävää 
roskalaatikoista. Tämä kos-
ketti syvästi sydäntäni ja kä-
vin kysymässä eräältä, että 

onko hänen nälkä. Kun mies 
vastasi myöntävästi kävin 
hakemassa hänelle hampu-
rilaisen ja kohta toinenkin 
halusi syötävää. Silloin ru-
koilin Jumalaa ja lupasin että 
jos aukeaa mahdollisuus, 
niin haluan auttaa tällaisia 
ihmisiä. Vuosian saatossa 
heitä usein tulikin ja sain 
autettua, muistelee Lazarus.
– Kun muutin Kokkolaan, 

niin kävin kyselemässä 
voiko kaupat antaa ruokaa 
tällaiseen avustamiseen. 
Alussa se oli hieman vai-
keaa, mutta joitain voimme 
auttaa jo silloin, kertoo La-
zarus.
– Itselläkin oli siihen aikaan 

tiukkaa ja aina ei ollut ben-
saan rahaa, mutta kaikesta 
selvittiin Herran avulla ja 
ruokaa vietiin Pietarsaareen 
ja jopa Ähtävälle saakka 
kun soittivat etteikö mitään 
ole kun on iso perhe ruokit-
tavana.
– Koskaan ei ole rahaa 

otettu ruuasta, eikä myös-
kään kuljetuksista, paljastaa 
Lazarus. On tärkeää että pi-
detään kiinni periaatteesta: 
”Lahjaksi olette saaneet lah-
jaksi antakaa”.

Kiitollisuus 
lahjoittajille

–Olen äärettömän kiitol-
linen ruuan lahjoittajille ja 

tiimille joka nyt on mukana 
apuna, Lazarus iloitsee kas-
vot hymyssä suin.  
– Tällaisen työn arvon ym-

märtää aina kun tarvitsijan 

kasvoilla loistaa ilo, että 
joku välitää. Siksi vapaaeh-
toistyö on palkitsevaa ja tätä 
jaksaa tehdä. 

Avustustyö jatkuu
Tarve tällaiselle työlle tun-

tuu vain kasvavan. Kaikki 
eivät kerkeä mukaan elin-
tason oravanpyörään tai ei 
halua. Siksi on tärkeää, että 
löytyy ihmisiä jotka auttavat 
lähimmäisiämme.
Hannu ja Riitta Rekilä toi-

mivat EU ruokajakoprojek-
tissa ja koordinoivat sitä 
yhdessä Jouko ja Anja Wör-
linin kanssa. 
– Jä l l een  huh t ikuussa 

saamme kuorman EU ruoka-
apua Keski-Pohjanmaalle. 
Helluntaiseurakunnat ovat 
mukana yhteistyökumppa-
neina Mavin kanssa toteutta-
massa jakoa alueella, kertoo 
Riitta Rekilä.
– Jo 6.4. meillä on ensi-

mäinen avustuserä jaossa 
Kokkolan, Kälviän ja Loh-
tajan helluntaiseurakun-
nissa. Ruokapusseja jaetaan 
klo 15-17 välisenä aikana. 
Eu ruoka-apu on tarkoitettu 
kaikille. 
– Kokkolassa ruokajake-

luun on osallistunut n. 100-
150 henkilöä, kertoo Riitta. 
Ruokaa jaetaan näillä näky-
min kolmen viikon välein ja 
siitä ilmoitetaan Kokkola-
lehdessä.

–Ilo ystävien kasvoista on parasta tässä työssä, toteaa Lazarus kiittäen samalla 
niitä tahoja, jotka mahdollistaa avun ja sen perillemenon. Monelle pienikin apu 
on tervetullut lisä jokapäiväisessä elämän taistelussa.



Kristillinen AJAN FAKTA14   MAALISKUU 2016

”Anokaa, niin teille an-
netaan. Etsikää, niin te 
löydätte. Kolkuttakaa, niin 
teille avataan. Sillä jokai-
nen anova saa, etsivä löytää 
ja kolkuttavalle avataan.” 
(Luuk.11:9-10) 
Kokkolalainen Mustapha 

siteeraa Raamattua kerto-
essaan, kuinka itse löysi 
taivaan ja maan luojan, Ju-
malan.   
Mustapha saapui Marokosta 

Seikkulan perheeseen Loh-
tajalle viisitoista vuotta sit-
ten. Koko tarina siitä, kuinka 
erilaisten vaiheiden jälkeen 
Mustapha päätyi Suomeen, 
kääntyi muslimista kristi-
tyksi ja toimii nyt evanke-
listana, on uskomaton -mutta 
täysin totta.

”Mistä tiedän, kuka 
on oikeassa?”

Mustapha oli ystävystynyt 
Suomeen tulonsa jälkeen 
vuonna 2003 erään ma-
rokkolaisen tulkin kanssa. 
Tulkista tuli todella lähei-
nen Mustaphalle, kuin iso-
veli. He olivat saunassa, 
kun tulkki kertoi varovasti, 
että on ex-muslimi ja kysyi, 
haittaisiko tämä asia heidän 
ystävyyttään. Mustapha vas-
tasi kohteliaasti, ettei se hai-
tannut, mutta sisimmässään 
kauhistui tätä tunnustusta. 
Hän itse oli saanut musli-
miperheen kasvatuksen ja 
tavan mukaan mennyt ko-
raanikouluun jo 4 vuotiaana. 
Ystävän tunnustus herätti 
myös ihmetystä ja vihaa. 
Miksi tämä hylkäsi ainoan 
oikean uskon? Samassa kui-
tenkin hänen sisimpänsä 
täytti pelko. Mistä tiedän 
olevani oikeassa? Kuka on 
oikeassa? On olemassa yksi 
oikea usko, onko se minulla 
vai hänellä? Mustapha ha-
lusi selvittää asian. 

Vielä samana päivänä vii-
meisen päivittäisen muslimi-
rukouksen jälkeen hän ko-
hotti kätensä taivasta kohti 
ja rukoili: 
–Rakas taivaan ja maan Ju-

mala. Haluan palvella sinua. 
Auta minua. Näytä oikea 
tie. Olen valmis tekemään 
tahtosi. 
Seuraavana yönä Jeesus il-

mestyi Mustaphalle ja koko 
huone oli täynnä Pyhää 
Henkeä. Kokemusta ei voi 
sanoin selittää. Hän herätti 
suomalaisen äitinsä ja isänsä 
eli Seikkulan Ailan ja Mi-
kon. He rukoilivat yhdessä 
ja Mustapha antoi elämänsä 
Jeesukselle. 

”Hommatkaa tuo 
poika Suomeen 

ja hoitakaa 
jalka kuntoon!”

Vuotta aikaisemmin Seik-
kulan Mikko ja Aila olivat 
matkustamassa Marokkoon 
yhdessä Reijo-serkkunsa 
kanssa. Reijo itse oli käynyt 
Marokossa jo 28 kertaa ja 
päätti pyytää Seikkulan pa-
riskuntaa mukaansa. Kävi 
kuitenkin niin, että päivää 
ennen matkaa Reijo, ter-
veenä elänyt ihminen, kuoli  

yllättäen. Aila ihmetteli su-
rullisena, mikä matkan tar-
koitus oikein olisi. Seikkulat 
kuitenkin lähtivät matkalle 
ja ihmeellisten vaiheiden jäl-
keen tapasivat Mustaphan. 
Mustapha syntyi kampu-
rajalkaisena ja sen vuoksi 
häntä kiusattiin. Koraani-
koulun opettajat, rehtorit ja 
naapuritkin kiusasivat häntä. 
Kun Mustapha purki pahaa 
oloaan aggressiivisuudella 
muihin, myös hänen oma 
äitinsä pahoinpiteli häntä. 
Lapsuus oli yhdellä sanalla 
sanoen kurja. 

llalla tapaamisen jälkeen 
Jumala puhui Seikkulan pa-
riskunnan sydämelle: hom-
matkaa tuo poika Suomeen 
ja hoitakaa hänen jalkansa 
kuntoon! Mikko ja Aila 
olivat kuuliaisia Jumalalle 
ja järjestivät asiat niin, että 
saivat Mustaphan luokseen 
Suomeen ja että hänen jal-
kansa leikattiin. Jälkikäteen 
katsottuna palaset loksah-
telivat kohdilleen ja kam-
purajalkaisuudellakin oli 
Jumalan suunnitelmassa 
tärkeä osa.

Maailman 
viettelyksissä

Mustaphan elämä uskoon-
tulon jälkeen ei ollut nou-
sujohteista kasvua seura-
kuntayhteyteen, vaikka hän 
yrittikin käydä nuortenil-
loissa mukana. Hän koki, 
että seurakunnan nuorilla 
oli omat ryhmänsä, joihin 
hän ei päässyt mukaan. Sen 
sijaan Mustaphalla oli ma-
rokkalaisia ei-uskovaisia 
ystäviä, joiden kanssa vietti 
aikaa. Sitten maailma viet-
teli hänet mukaansa ja hän 
eli kaksitoista vuotta sa-
nojensa mukaan alamaail-
massa. Mustapha siteeraa 
Raamatun kohtaa: 
”Kun saastainen henki 

lähtee ihmisestä, se kul-
jeskelee vedettömillä seu-
duilla ilman lepopaikkaa 
mutta ei löydä. Silloin se 
sanoo: Minä palaan asun-
tooni, josta lähdin. Kun se 
tulee, se löytää asunnon 
lakaistuna ja järjestettynä. 
Silloin se käy hakemassa 
sieitsemän muuta henkeä, 
jotka ovat pahempia kuin 
se itse. Sisään päästyään ne 
jäävät sinne asumaan. Ja 
sen ihmisen tila on lopussa 
pahempi kuin alussa.” 
(Luuk.11:24-26) 

Tupakka, alkoholi ja ma-
rihuana koukuttivat Mus-
taphan ja hän oli kuole-
manvaarassa useita kertoja. 
Herra kuitenkin varjeli häntä 
kuin silmäteräänsä, eikä hä-
nelle koskaan sattunut mi-
tään. Mustapha kertoo myös 
kiitollisena, että hänellä on 
aina ollut töitä ja taloudel-
lisesti asiat hyvin. Ehkäpä 
tuona aikana rahanhimo 
osaltaan myös vei häntä pois 
päin Jumalasta.

Tuhlaajapojan 
paluu

Vuonna 2008 Mustaphan 
äiti pyysi häntä mukaansa 
seurakuntaan. Siellä jon-
kun seurakuntalaisen kautta 
Mustapha sai profetian: 
”Toin sinut vetten takaa. 
Haluat maistaa ja kokeilla 
kaikkea, mutta tuon sinut 
vielä takaisin.” 
Tämä profetia kävi toteen, 

kun Mustapha uudistui vuo-
den 2015 lopussa. Eräänä 
iltana vain omat tekemiset 
tuntuivat väärältä. Silloin 
hän tiesi, kenen puoleen 
kääntyä ja rukoili: 
– Ota minut kokonaan 

omaksesi ja synnytä uudel-
leen, paranna kaikista vää-
ristä asioista. Annan koko 
elämäni sinulle! Ja Jumala 
vastasi. Mustapha sai syn-
tinsä anteeksi ja vapautui 
samantien päihderiippuvuk-
sistaan. Hän kokee olleensa 
kuin tuhlaajapoika, jonka Isä 
otti iloiten vastaan.

Jumalan 
varjeluksessa

Lyhyessä ajassa Mustapha 
on päässyt pitkälle ja hänen 
uskonsa on vahvistunut. 
Mustapha on kokenut henki-
lökohtaisesti henkivaltojen 
olemassa olon ja taistelun 
meidän elämässämme. Ke-
väällä 2016 hän osallistui 
Vilppulassa ensimmäistä 
kertaa muslimeille tarkoi-
tetulle leirille. Siellä hän 
todisti omasta uskoontulos-
taan. Eräs mies tuli juttele-
maan hänelle ja kyseli paljon 
kaikenlaista. Silloin Pyhä 
Henkin varoitti Mustaphaa, 
että kyseessä oli ISIS:in 
mies, joka halusi pahaa hä-
nelle. Silloin Mustapha ym-
märsi olla kertomatta tark-
koja tietoja itsestään tälle 
miehellä.

Myöhemmin samalla lei-
rillä eräs Mustaphalle tun-

tematon nainen kertoi Pyhän 
Hengen vaikutuksesta Mus-
taphan koko elämäntarinan 
kurjasta lapsuudesta lähtien 
niin että Jumalan suunni-
telma, miksi mitäkin asioita 
oli tapahtunut, avautui Mus-
taphalle. Jumala myös roh-
kaisi Mustaphaa, että tämän 
ei tulisi pelätä ketään, sillä 
hän on Jumalan silmäterä. 
”Se, joka satuttaa sinua, sa-
tuttaa minua ensin.” Tämä 
vahvisti Mustaphan uskoa. 

Tämän leirin kautta Jumala 
näytti hänelle kentän, jonne 
Mustapha lähti julistamaan 
evankeliumia: vastaanotto-
keskuksiin ja leireille omien 
”heimolaisten” keskelle. 
Mustapha myös välittää 
arabiankielisiä Raamattuja 
ihmisille, joille on todistanut 
Jeesuksesta. Mustapha on 
todella löytänyt oman kut-
sumuksensa evankelistana ja 
aikoo julistaa evankeliumia 
kuolemaansa asti. Hänet ja 
työtoverinsa Myllymäen 
Jukka siunataan Kokkolan 
Helluntaiseurakuntaan mus-
limi-evankelistoiksi.
 – Jos kysyisit, mikä tekee 

minut onnelliseksi, vastai-
sin, että se, kun saa julistaa 
Jumalan sanomaa, Mus-
tapha kertoo. Ihmisten kysy-
essä häneltä: ”Etkö koskaan 
väsy?”, Mustapha ei voi kuin 
ihmetellä. Hän kokee, että 
hänellä on ollut enemmän 
voimaa ja iloa kuin koskaan 
aiemmin. 

”Pysykää minussa, 
niin minä 

pysyn teissä”
Mustapha on tehnyt joitain 

huomioita seurakuntaelä-
mästä ja hänellä on paljon 
vakavaa sanottavaa tämän-
päivän uskoville. Ensimmäi-
senä on ihmisten ajankäyttö. 
Ollessaan portsarina töissä 

ihmiset eivät millään olisi 
halunneet lähteä valomerkin 
jälkeen, vaan joskus heitä 
piti taluttaa pihalle baarista. 
Seurakunnassa osa ihmi-
sistä lähtee kotiin ”jo ennen 
papin aamenta”. Omaan 
ajankäyttöön voi vaikuttaa 
ja Mustapha nostaakin seu-
rakuntayhteyden rinnalla 
Raamatun lukemisen todella 
tärkeäksi asiaksi. 
– Kun ihminen lopettaa 

Raamatun lukemisen, takka 
sammuu ja sitä ihminen ei 
saa itse enää syttymään. 
Vain Jumala voi sytyttää tu-
len uudelleen.

Toinen huomio, minkä 
Mustapha on tehnyt, on ih-
misten asenne, kun he tule-
vat seurakuntaan: ihmiset 
tulevat kuin juna-asemalle 
istumaan ja odottamaan ja 
lähtevät pois, kun juna eli 
”Jeesus” ei tulekaan. He ei-
vät ole kiinnostuneita toisis-
taan, vaan ovat ylpistyneet. 
Mustapha kehottaa: 
– Älkää rakastuko maa-

ilmaan! Olemme kyllä ar-
mahdettuja, mutta laitamme 
silmät kiinni. Sitten elämme 
miten haluamme. Toinen 
jalka maailmassa ja toinen 
”uskossa”. Pelkkä elämän 
antaminen Jeesukselle ei 
kuitenkaan riitä, meidän 
tulee myös seurata Häntä. 
Tämä on yksi syy siihen, 
miksi Mustaphan mielestä 
evankeliumi ei etene Suo-
messa.

”Älä häpeä 
evankeliumia!”

Toinen syy evankelioin-
nin ongelmiin on se, että 
uskoa hävetään. Suomessa 
on sananvapaus, mutta silti 
suljemme suumme ja hä-
peämme evankeliumia. 
Mustapha kuvaa maahan-
muuttajia Suomessa ”herk-
kupaloiksi” Jumalalta: Hän 

on tuonut evankelioitavia 
ihmisiä tänne meidän luok-
semme, turvalliseen Suo-
meen. Raamattu sanoo Jee-
suksen seuraamisesta: ”Jos 
joku tahtoo kulkea minun 
perässäni, hän kieltäköön 
itsensä, ottakoon ristinsä 
ja seuratkoon minua. Sillä 
joka tahtoo pelastaa elä-
mänsä, kadottaa sen, mutta 
joka kadottaa elämänsä mi-
nun ja evankeliumin täh-
den, pelastaa sen. Mitä se 
hyödyttää ihmistä, vaikka 
hän voittaisi omakseen 
koko maailman, mutta saisi 
sielulleen vahingon? Sillä 
mitä ihminen voi antaa 
sielunsa lunnaiksi? Joka 
häpeää minua ja minun 
sanojani tässä syntisessä ja 
avion rikkovassa sukupol-
vessa, sitä myös Ihmisen 
Poika häpeää, kun hän 
tulee Isänsä kirkkaudessa 
pyhien enkelien kanssa.” 
(Mark.8:34-38)

Ihminen kylvää, 
Jumala antaa 

kasvun ja niittää
Mustapha muistuttaa, että 

elämme lopun aikoja.”Ja 
vielä, tiedättehän tämän 
ajankohdan, että teidän 
on jo aika herätä unesta, 
sillä pelastus on nyt meitä 
lähempänä kuin silloin, 
kun tulimme uskoon. Yö 
on pitkälle kulunut ja päivä 
on lähellä. Pankaamme 
sen tähden pois pimeyden 
teot ja pukekaamme pääl-
lemme valon varusteet.” 
(Room.13:11-14)

Jumala avasi Mustaphalle 
nk .  ta len t t iver tauksen 
(Matt.25:14-30) uudella ta-
valla. Vain yhden talentin 
saanut palvelija piilotti sen 
maahan ja oli hiljaa, pelkäsi 
ja häpesi. ”Peloissani minä 
menin ja kätkin talenttisi 
maahan. Katso, tässä on 
omasi.” 
Hän sai isännän vihan pääl-

lensä, koska talentti olisi pi-
tänyt jättää rahanvaihtajille, 
jotta se olisi tuottanut korkoa 
isännän poissaolon aikana. 
Talentti on evankeliumi. Se 
pitää ”laittaa tuottamaan” 
eikä piilottaa, kätkeä maa-
han aivan kuin sitä ei olisi 
olemassakaan. Meidät on 
kutsuttu pyhällä kutsulla. 
Meidän tulisi virittää armo-
lahjamme palavaksi, jotta 
sieluja voitettaisiin Juma-
lalle. (2. Tim.6-8)

– Meillä, syntiin taipu-
vaisilla ja epätäydellisinä 
ihmisinä ei kuitenkaan ole 
hätää. Voimme aina tehdä 
parannusta ja Isä uudistaa 
meidät, kun tunnustamme 
virheemme ja nöyrrymme 
Jumalan edessä. Mustapha 
palaa taas lohdulliseen Raa-
matunkohtaan: Sillä jokai-
nen anova saa, etsivä löytää 
ja kolkuttavalle avataan.

Entinen muslimi Mustapha kehottaa: 

ÄLÄ HÄPEÄ EVANKELIUMIA!
Elisa Karhu

Mustapha iloitsee evankeliumin muuttavasta voimasta.
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S.Mäkelä ky
Heinolankaari 22, Kokkola, p. 020 7571381 Kuorikoskentie 10, Kaustinen, p. 06 861 4510

  Palvelut: 
    -Autohuolto
    -Rengas ja vannemyynti
    -Rengashotelli 
    -Ilmastointihuollot
    -Pikahuollot
RENGASSARJAN OSTAJALLE
kausi säilytys vain 40 euroa!
RAHOITUS  3kk ilman korkoa

Måttisenkatu 10, 67100 Kokkola. Puh. 044 7230 826. Avoinna: ma-pe 7–19, la 9–16, su 12–16

Olemme avoinna myös  
SUNNUNTAISIN klo 12–16

AVOINNA  360 PÄIVÄÄ  
VUODESSA!

KOHTI KEVÄTTÄ 
K-RAUDAN KAUTTA!

Kristilliset kirja- ja musiik-
kikaupat ry on kristillisten 
kivijalkakauppojen tukiyh-
distys. Yhdistyksen tarkoitus 
on tukea yksitttäisiä kristil-
lisiä kirjakauppoja, esimer-
kiksi yhteismarkkninoinnin 
kautta. Suurimpia esimerk-
kejä tästä ovat jokavuotinen, 
kustantajien kanssa yhdessä 
toteutettava joulu- tai talvi-
kuvasto, joka jaetaan kotei-
hin ympäri Suomea noin 70 

000 kappaletta, sekä mar-
ras- ja joulukuussa noin 300 
kpl tuotemainoksia Radio 
Deissä jotka myös toteu-
tetaan kustantajien kanssa. 
Radio- ja lehtimainoksin 
ympäri maata mainostetaan 
myös jokavuotista adventti-
kahvitarjoilua aina marras-
kuun lopussa.

Nyt yhdistys on ottanut 
käyttöön uuden logon saa-

tillistä sanomaa levitettyä 
kaupungeissa ja kodeissa. 
Syntymäpäivä, joulu tai 
muu merkkipäivä on hyvä 
mahdollisuus antaa lahjaksi 
vaikka jännä elämänkerta 
jonka kautta myös evanke-
liumi avautuu.

Vaikka verkkokaupoista-
kin saa kristillisiä kirjoja, ja 
hyvä että saakin kun kaup-
poja on harvassa, kauppiaat 

Kristillisiltä kirjakaupoilta 
yhteinen vetoomus

Tue kristillistä 
kivijalkakauppaa

dakseen ihmiset havahtu-
maan siihen että kristilli-
siä kivijalkakauppoja on 
kadonnut Suomen kartalta 
viime vuosina. Logon kautta 
annetaan yksinkertainen 
viesti: Tue kristillistä kivi-
jalkakauppaa. Kauppiaat 
eivät kuitenkaan tahdo että 
asiakkaat ostaisivat lisää 
vain saadakseen taloutensa 
pyörimään. Syvemmällä on 
tärkeämpi näky saada kris-

uskovat että kivijalkakaupat 
edelleen ovat tärkeitä mo-
nestakin syystä. Jo se että 
kristillinen kirjakauppa nä-
kyy kaupungin katukuvassa 
on iso asia. 

Monet asiakkaat ovat us-
kollisia kivijalkakaupan 
suosijoita monen vuoden 
takaa. Jokaiselle asiakkaalle 
Kristillisten kirjakauppojen 
edustajat tahtovat lähettää 
lämpimän kiitoksensa.  

Alueellamme  
kristillinen 
kirjakauppa

toimii:
Kokkolassa

Pakkahuoneenkatu 9
Pietarsaaressa 

Raatihuoneenkatu 5

Ajan Fakta lukija tarjous!
TARJOLLA

HERNEKEITTOA!
 

Kokkolassa 
Pe 31.3. klo 10-17  
La 1.4. klo 10-14

Kaustisella 
Pe 7.4. klo 10-17 
La 8.4. klo 10-14

LVI
ASENNUS

Osmo Piri
 p. 0400 165 043

Y-tunnus 2609668-8

195/65-15  350€
205/55-16  390€ 

Goodyear kesärenkaat

Sava kesärenkaat 195/65-15  290€
205/55-16  320€ 

Hinnat sis. asennuksen! 

START-MATKAAN!
Haluatko $200 arvoisen 

matkalahjakortin ilmaiseksi!
Käy sivulla www.start-matkaan.fi 

ja täytä matkakyselymme, 
niin lähetämme matkalahjakortin 
sinulle antamaasi sähköpostiin.
Osallistuminen ja lahjakortti ei 

velvoita, eikä sido sinua mihinkään!
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Tervehdys  Espanjasta. 
Olemme saaneet historian 
toisen Misioneros kurssin 
käyntiin. Tällä kertaa kurssi 
toteutetaan Vuorikodilla, 
Biarin kaupungissa, Alican-
testa noin 60 km pohjoiseen.
Puitteet kurssille ovat mitä 

mainioimmat. Alue on vuo-
ristoista ja Vuorikotikin si-
jaitsee noin 800 m meren-
pinnan yläpuolella. Tontilla, 
jonka pinta-ala on noin 50 
ha, kasvaa mm. nelisensa-
taa mantelipuuta. Aikaiset 
lajikkeet olivat parhaassa 
kukassa kun kurssi 8.3.al-
koi. Ensi töiksemme siivos-
kelimme ulkoalueita ja näin 
saimme puhtaan ympäristön 
opiskella puhdasta Jumalan 
sanaa ja sitä, miten tuo val-
tava sanoma rakastavasta 
Jumalasta saataisiin kerrot-
tua kaikille ja kaikkialle! 
Villenan seurakunnan ystä-
vät noin 10 km päästä olivat 
käyneet jo etukäteen pese-
mässä sisätilat ja näin mei-
dän oli mukava majoittua.

Kurssilla on tänä vuonna 
noin 10 hengen innokas 
joukko nuoria ja heidän 
kanssaan perehdytään ke-
vään aikana lähetys- ja evan-
keliointityön moniin haastei-
siin mm. ihan käytännössä 
kadulle ihmisiä tapaamaan 
menemällä. Samalla meillä 
on tarkoitus kasvaa ihmisinä 
yhdessä ja toinen toistemme 
tukemana.  

¡Hola! Ajan Faktan lukija!

Ensimmäisen viikon kans-
samme viettivät Kari ja 
Raija Harri. Heidän koke-
muksensa on ainutlaatuista 
pääomaa nuorelle suku-
polvelle ja heidän tuntinsa 
innoittivat monipuolisesti 
keskusteluun ja kyselyihin 
käytännön kokemuksista. 
Karilla on ollut etuoikeus 
jo nuorena lähteä mukaan 
maailman arvokkaimpaan 
työhön ja kerätä elämänko-
kemusta kymmenen vuoden 
ajalta kuormureiden mat-
kassa läpi Euroopan, Lähi-

idän ja sitä tietä Intiaan, 
jonne hän vei aktioryhmiä. 
Neljätoista vuotta hän eli 
perheensä kanssa Papu Uu-
della Guinealla. Sen jälkeen 
vuosikymmenet Intiassa, vä-
lillä vaarallisillakin alueilla. 
Karin ja Raijan rikkaassa 
elämäkerronnassa vilahte-
lee meille outoa eksotiik-
kaa: Nepal, Tiibet, Kashmir, 
Bhutan, Tashkent … Kaiken 
kokemansa jälkeen käydä 
Buckinghamin palatsissa ja 
kätellä Englannin kuninga-
tarta! Huh!

Tänään heidän kerronnas-
saan soi päällimmäisenä 
kiitollisuus siitä, että on saa-
nut olla mukana niin arvok-
kaassa työssä ja kokea niin 
ihmeellistä johdatusta. Ki-
peätkin asiat – mm. Suomen 
passin pois antaminen vain 
sen tähden, että saa viisumin 
Intiaan – kääntyvät voiton 
riemuksi, kun vuosien pe-
rästä saa takaisin Suomen 
kansalaisuuden ja passin, 
joka muuten on heidän mie-
lestään arvokas omaisuus 
maailmalla.

Näissä maisemissa nousee 
väkisin omankin elämäni 
eri vaiheet mieleen. Miten-
kähän onnellinen olisin, jos 
olisin jäänyt maatalouskau-
pan varastoon loppuelämäk-
seni? Tai???
Miten onnellinen sinä olet 

ystäväni? Oletko enemmän 
kuin tyytyväinen elämääsi 
siinä, missä olet? Onko si-
nun onnesi varmuus siitä, 
että tiedät minne olet me-
nossa, kun elämäsi kerran 
päättyy? Tai voitko seistä 
iloisena siitä, että teit kaiken 

sen, mistä voit olla ylpeä ja 
mistä lapsesi sinua kiittävät 
useampaan polveen? Oletko 
laskenut mahdollisuutta, että 
vielä kerran laittaisit kaiken 
likoon ja olisit valmis isoon 
elämänmuutokseen – muu-
tokseen, jota Jumala itse 
johtaisi? Anna Hänen tehdä 
elämästäsi elämisen arvoi-
sen! Hänellä on tahto ja kei-
not siihen. Sinun täytyy vain 
antaa lupa siihen.
Siunausta alkavaan seikkai-

luusi isossa johdatuksessa!

Biarissa Heikki Järvi

Kurssikeskus Biarissa

Lähetystyö pioneerit Kari ja Raija Harri matkalla 
Espanjaan.

”Juuri siinä Jumalan rak-
kaus ilmestyi meidän kes-
kuuteemme, että hän lähetti 
ainoan Poikansa maail-
maan, antamaan meille 
elämän. Siinä on rakkaus 
- ei siinä, että me olemme 
rakastaneet Jumalaa, vaan 
siinä, että hän on rakasta-
nut meitä ja lähettänyt Poi-
kansa meidän syntiemme 
sov i tukseks i”  (1 . Joh . 
4:9,10).

Jumalan lahjaa ihmiskun-
nalle ei annettu houkuttel-
evassa, kiiltävässä ja säi-
hkyvässä lahjapakkauk-
sessa, vaan tuo lahja, Jeesus 
Kristus, annettiin maan ja 
taivaan välissä Golgatan ro-
soisella ristinpuulla. Naulat 
kannattelivat häntä ja piik-
kinen orjantappurakruunu 
kruunasi hänen runnellun 
ja häväistyn olemuksensa. 
Vähäiset, veren tahrimat 
vaatteetkin roomalaiset so-
tilaat veivät ja jakoivat kes-
kenään. Ihokkaasta heitettiin 
arpaa, jotta kirjoitukset kävi-
sivät toteen: ”He jakoivat 
keskenänsä minun vaat-
teeni ja heittivät minun pu-
vustani arpaa” (Ps. 19: 24).

Jumalan ei olisi tarvin-
nut lahjoittaa maailmalle 
mitään, mutta Hän rakasti 
maailmaa ja tuossa hetkessä 
Jumala antoi kaikkein arvok-
kaimman, oman Poikansa. 
Maailmankaikkeuden histo-
rian tärkeimmässä hetkessä 
Jeesus toi ristille itsensä; 

pyhän, viattoman uhrin. Hän 
ei astellut Via Dolorosaa 
(Kärsimysten tie Golgatalle) 
roomalaisten sotilaiden pak-
ottamana, vaan se, mikä sai 
Jeesuksen kulkemaan koko 
tien Taivaan Valtaistuin-
saleista siihen hetkeen, jol-
loin Hän ristillä lausui: ”Se 
on täytetty”, oli täydellinen 
Jumalan rakkaus ihmistä 
kohtaan.

Valittu Kristuksessa

Millaisin ajatuksin sinä 

lähestyt tulevaa pääsiäisen 
aikaa? Voitko uskoa Raama-
tun evankeliumin sanoman 
omalle kohdallesi ja ottaa 
sen iloiten vastaan? Saako 
se sinut riemuitsemaan Jum-
alan sanomattomasta la-
hjasta? Apostoli Paavali 
kirjoittaa: ”Jo ennen maai-
lman luomista hän on va-
linnut meidät Kristuksessa 
olemaan edessään pyhiä ja 
nuhteettomia Kristuksesta 
osallisina. Rakkaudessaan 
hän näki hyväksi jo edeltä 
määrätä meidät yhtey-
teensä, omiksi lapsikseen, 

Jeesuksen Kristuksen täh-
den. Ylistetty olkoon hänen 
armonsa kirkkaus, kun hän 
antoi meille rakkaan Poi-
kansa! Kristuksen veressä 
meillä on lunastus, rikko-
mustemme anteeksianto. 
Näin Jumala on antanut 
armonsa rikkauden” (Ef. 
1:4-7).

Kuinka ihanat ovat nämä 
sanat! Sinua ei valittu Jum-
alan lapseksi omien hyvien 
tekojesi ja ansioittesi täh-
den, mutta myöskään sinun 
epäonnistumisesi ja huon-

outesi ei voi estää sinua 
pääsemästä sisälle Jumalan 
täydelliseen rakkauteen. 
Se miksi sinä ja minä kel-
paamme Jumalan yhteyteen, 
kiteytyy Paavalin ilmoit-
tamiin kolmeen sanaan - 
Jeesuksen Kristuksen täh-
den!

Meidän osuutemme

Kun Jumalan aika koitti, 
Jeesus antoi naulita itsensä 
Golgatan ristille täynnä 
rakkautta sinua kohtaan. 

Sinun tähtesi! Me emme voineet vaikut-
taa noiden tapahtumien 
kulkuun - onneksi. Mutta 
meillä on tänään kuiten-
kin oma merkittävä osu-
utemme. Meitä on pyydetty 
ottamaan vastaan kaikki 
se, mitä Jeesuksen lunas-
tustyö sai aikaan. Jotta tuo 
Kristuksen risti olisi myös 
meidän uuden elämän an-
tava risti, meidänkin on tuo-
tava jotakin ja jätettävä Gol-
gatalle: huonot hetkemme, 
huonot tavat, kiihkoilut, 
epäonnistumiset, jokaisen 
virheemme, vihan sekä kat-
keruuden synnyttämät haa-
vamme, ahdistuneet het-
kemme – kaikki rikkomuk-
semme ja ennen kaikkea 
syntimme.

Vo i s i k o  j u u r i  t ä n ä 
pääsiäisen aikana Golgatan 
ristillä annettu rakkauden 
lahja Jeesuksessa Kristuk-
sessa avautua sinulle aivan 
uudella tavalla? Silmiesi 
edessä vanha ja rosoinen 
ristinpuu, terävä orjantap-
purakruunu, vereen tahrau-
tuneet vaatteet ja ristillä riip-
puva Vapahtaja, Jeesus Kris-
tus saavat elämässäsi aivan 
uudenlaisen syvyyden. Voit 
kuulla korviisi kantautuvat 
Hänen rakkauden täyttämät 
sanat: ”Sinun tähtesi”.

”Se miksi sinä ja minä kel-
paamme Jumalan yhteyteen, 
kiteytyy Paavalin ilmoit-
tamiin kolmeen sanaan - 
Jeesuksen Kristuksen täh-
den!”
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AJOISSA
HALVEMMALLA!
Nyt on koneiden 
keväthuoltojen 

aika!
Varaa huolto HETI!

0400 266010

 MA - PE  klo 9- 18  •  LA  klo 10 - 14     ·     Puh. 010 439 7000     
info@huushollikeittiot.com     ·     www.huushollikeittiot.com

JOKA HUUSHOLLISSA 

PITÄÄ OLLA TOIMIVA KEITTIÖ.

VARJE HUSHÅLL SKA HA

ETT FUNGERANDE KÖK.

Me hallitsemme kokonaisuuden!

Tyyppi: Omakotitalo
Sijainti: Byrkholmintie 40, 68550 ÖJA
Tilat:1mh+oh+k+s+wc+iso parvi
Asuin- / kokonaispinta-ala: 74,6 m2 / 89,2 m2
Rakennusvuosi: 2007
Hinta: 290.000 €

Miksi menet merta edemmäksi kalaan, 
kun voit onkia omalta laiturilta!

Kosilankatu 2, Kokkola 06-822 5483, 050 307 7784, www.hnyman.com

Avoinna: 
Arkisin 8.15-16.30
Lauantaina suljettu

OLEMME MUUTTANEET!
Kosilankatu 12 (Maskun naapuri)

NYT KESÄRENKAAT 
 tutustumistarjouksessa! -KYSY!  

Myös laaja valikoima  
VANTEITA!

Asennukset, rengastyöt.
Nyt myös rengashotelli, 

kausisäilytys.

Päiväkursseja, tallilla ei majoitusta. Pienryhmät, ratsastus 1h/pv, istuntakurs-
seilla 1,5h/pv • 4 pv 170,- / 3 pv 140,- / 2 pv 100,-. Kurssit 1-8: ilmoitt.maksu 
20 euroa, jota ei palauteta, jos osallistuminen perutaan.

Kesän 2017 kurssit

ILMOITTAUTUMISET Sirpalle: 040 503 8148
KÄLVIÄ • www.muhosentalli.fi

MUUTAMIA
PAIKKOJA
JÄLJELLÄ,

KYSY!

11) 15.-16.7.

Aikuiset & nuoret
Istuntakurssit, 2 päivää

  9) 1.-2.7.  
10)  8.-9.7.   

Lapset
HEPPAPÄIVÄ pienille (5 v.-)
2.6. ja 1.7. klo 13-17 
Mukava päivä heppojen ja ponien 
kanssa, ohjattua tekemistä, myös 
ratsastusta! Hinta 40,-
Hevosenhoito ja ratsastus

  1) 6.-9.6.  4 pv
  2) 13.-16.6.  4 pv
  3) 20.-22.6.  3 pv
  4) 27.-30.6.  4 pv
   5) 25.-28.7.  4 pv
Pienet lapset (6-8 v.) 2 päivää

  6) 4.-5.7.  ja  6.-7.7. 
Estekurssit, 4 päivää

  7) 11.-14.7.  alkeis 
  8) 18.-21.7.  jatko

Lapsena meillä kaikilla on 
ollut pelkoja erilaisia asioita 
kohtaan. Jotkut pelkäsivät 
mörköjä ja toiset ehkä ukon-
ilmaa. Minä muistan joskus 
pelänneeni mennä perheeni 
kanssa laivalle, jos myrsky 
sattuu yllättämään. Tämä 
ehkä johtui siitä, että lap-
sena olin nähnyt uutisointeja 
Estonia-onnettomuudesta ja 
ne olivat painuneet syvälle 
mieleeni. Muistan erään 
kerran kun olimme isäni 
kanssa menossa laivalle tar-
koituksena mennä vastaan 
vanhempaa siskoani, joka 
asui Ruotsissa. Tuona aa-
muna taivas näytti pilviseltä 
ja ilma oli hieman tuulinen. 
Sanoin isälleni hieman pe-
loissani, että nyt taitaa tulla 
myrskyinen päivä. Isäni rau-
hoitteli minua ja sanoi, että 
tulee olemaan tyyntä kun 
me astumme laivaan. Minä 
uskoin, ja kun saavuimme 
satamaan oli aivan tyyntä - ja 
se oli sitä koko matkan ajan.

”Herra, auta, 
me hukumme”

Raamatussa kerrotaan 
(Matt. 8:23-27) Jeesuksen 
opetuslapsista, jotka joutu-
vat myrskyn keskelle. Jeesus 
on heidän kanssaan veneessä 
- hän tosin nukkuu. Kun ope-
tuslapset menevät herättä-
mään Jeesusta, he huutavat 
hänelle ”Herra, auta, me hu-
kumme”. Ensimmäiset Jee-
susta seuraamaan lähteneet 
opetuslapset olivat tässä vai-
heessa viettäneet Jeesuksen 
kanssa aikaa noin vuoden ja 
nähneet omin silmin ihme-
tekoja, joita hän teki. Silti 
he olivat vakuuttuneita siitä, 

Jeesuksen kanssa 
myrskyn keskellä

että he hukkuvat - vaikka itse 
Jeesus oli mukana veneessä 
heidän kanssaan.

Lisäksi osa opetuslapsista 
olivat kokeneita kalastajia 
ja he varmasti pystyivät 
tunnistamaan luonnon mer-
keistä nousevan myrskyn. 
Markuksen evankeliumin 
neljännessä luvussa mai-
nitaan saman kertomuksen 
yhteydessä toisista veneistä, 
jotka lähtivät ylittämään jär-
veä heidän kanssaan (Mark. 
4:36). Ehkäpä toiset olivat 
huomanneet alkavan myrs-
kyn ja kääntyneet takai-
sin ennen myrskyn nouse-
mista. Opetuslapset olivat 
totelleet Jeesuksen sanoja 
”Lähtekäämme yli toiselle 
rannalle”, eivätkä käänty-
neet takaisin vaikka aallot 
jo syöksyivät veneeseen. 
Tuossa tilanteessa kuiten-
kin elämän realiteetit nousi-
vat Jeesuken sanoja vastaan 
ja kaikki se, mitä he olivat 
nähneet ja kuulleet Jeesuk-

sen seurassa olivat unoh-
tuneet - ”Herra, auta, me 
hukumme”.

Jeesus tyynnyttää 
myrskyn

Kun elämässä kaikki on 
tyyntä, tuntuu helpolta pi-
tää usko Jumalaan. Täl-
löin myös usein se, mitä 
me ihmisinä voimme tehdä 
omissa voimissamme riittää 
kuljettamaan meitä eteen-
päin - voimme vain välillä 
pyytää Jeesusta olemaan 
mukana kanssamme. Mutta 
kun myrsky pääsee yllättä-
mään, voi tuntua siltä, että 
Jeesus on kaukana ja että hän 
ei välitä - voi tuntua siltä, 
että hän nukkuu. 

”Sillä hyvä sanoma on 
julistettu meille niinkuin 
heillekin; mutta heidän 
kuulemansa sana ei heitä 
hyödyttänyt, koska se ei 

uskossa sulautunut niihin, 
jotka sen kuulivat.”
Heprealaiskirje 4:2

Raamatun sana on täynnä 
elämää ja se pystyy mur-
tamaan pelkomme, kun se 
uskossa sulautuu meihin, 
kuten ylläoleva raamatun-
paikka opettaa. Ja kun näin 
pääsee tapahtumaan, ym-
märrämme sen, että Jeesus 
ei koskaan jätä eikä hylkää 
meitä ja myrskyn keskellä 
tiedämme, että hän voi tyn-
nyttää sen. Tämän takia mei-
dän on juuri tänään tärkeää 
astua lähelle Jumalaa, jotta 
myrskyn noustessa olemme 
varmoja siitä, että hän ei salli 
meidän hukkua.

Kun opetuslapset olivat he-
rättäneet Jeesuksen ”...hän 
nousi ja nuhteli tuulia ja 
järveä, ja tuli aivan tyven” 
(Matt 8:26). Tämä sama 
Jeesus on sinun kanssasi, 
jos käännyt tänään hänen 
puoleensa.

Kaj Kiviniemi
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Ma 18.35 ja Pe 17.30

Kuuluu  91,8 MHz

RADIO DEISSÄ

Voit kuunnella 

Aikamerkki ohjelmat 

nyt myös Ajan Fakta 

-radioarkistosta 

millon vain, kaikkialla 

maailmassa!

www.ajanfakta.fi/radio/

Eduskunnassa äänestettiin 
Aito avioliitto –kansalais-
aloitteesta. Äänestyksen 
pohjana ollut lakivaliokun-
nan hylkäävä mietintö voitti 
lukemin 120-48. Äänestys-
tulos merkitsee sitä, että uusi 
laki, joka mahdollisti liiton 
solmimisen samaa suku-
puolta olevien kesken astui 
voimaan 1.3.2017. 
On selvää, että päätös on lu-

kemattomille suomalaisille 
aidon avioliiton puolesta 
kampanjoineille, ei vähiten 
yli 106 000 kansalaisaloit-
teen allekirjoittajalle, pet-
tymys, vaikkei toki mikään 
yllätys. Matkan varrella kävi 
selväksi, että asiallisetkaan 
argumentit avioliiton luon-
nollisesta olemuksesta, las-
ten ihmisoikeuksista, isän ja 
äidin merkityksestä lapselle 
sekä ilmeisen huonosta ja 
virheellisestä lainsäädäntö-
menettelystä lapsivaikutus-
arvion laiminlyönteineen, 
eivät liiemmin kiinnosta 
eivätkä riitä radikaaleille, 
joille kyse on ennen kaikkea 
yhteiskunnallisesta kumous-
hankkeesta.
Alla eduskunnan tämän-

päiväisen äänestyksen syn-
nyttämiä päällimmäisiä aja-
tuksia.

On asioita, joita ei millään 
lainsäädännöllä voida muuttaa.

▪ Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, mutta kaikki yhteiselä-
män muodot eivät ole avioliittoja. Tämä tosiasia ei muutu 
maaliskuussa 2017.

▪ Miehen ja naisen avioliitto on ja pysyy koko ihmissukua 
kannattelevana ja eteenpäin vievänä instituutiona. Mikään ei 
voi sitä korvata, eikä sitä voida lailla tehdä tyhjäksi. Tämä 
asia ei muutu maaliskuussa 2017.

▪ Mikään laki ei tee miehistä naisia eikä naisista miehiä. 
Samaa sukupuolta olevat parit eivät edes periaatteessa edel-
leenkään pysty tuottamaan yhtään ainoaa jälkeläistä ihmis-
sukuun. Tämä asia ei muutu maaliskuussa 2017.

▪ Lapsella on luonnollinen lähtökohtainen oikeus omaan 
isään ja äitiin. Vain miehen ja naisen muodostamassa avio-
liitossa, siis aidossa avioliitossa, tämä lapsen syntymäoi-
keus toteutuu luonnollisella tavalla. Tämä tosiasia ei muutu 
maaliskuussa 2017.

▪ Yksikään tutkimus ei osoita, että lapsi tarvitsee kaksi 
samaa sukupuolta olevaa vanhempaa. Tämä asia ei muutu 
maaliskuussa 2017.

▪ Edelleenkään kaksi isää ei voi olla lapselle äiti, eikä 
kaksi äitiä voi olla lapselle isä. Tämä asia ei muutu maa-
liskuussa 2017.

▪ Vain miehen ja naisen muodostama liitto on jatkossakin 
aito avioliitto. Sukupuolineutraali liitto ei ole. Tämä tosiasia 
ei muutu maaliskuussa 2017.

Kuun alussa astui voimaan 
laki, joka kykenee ainoas-
taan keinotekoisesti hämär-
tämään nämä perustotuu-
det, mutta ei tosiasiallisesti 
muuta niitä mihinkään.
Miehen ja naisen muodos-

tamalla avioliitolla on luon-
nollinen perustus, jollaista 
ei sukupuolineutraalilla lii-
tolla ole. Jälkimmäinen on 
huonosti perusteltu juridi-
nen sopimuskonstruktio.
Siksi tästäkin eteenpäin on 

tehtävä työtä aidon aviolii-
ton hyväksi.

Uusi avioliittolaki tulee ai-
heuttamaan hämmennystä ja 
ristiriitoja yhteiskunnassa, 
niin kuin sen nähdään aihe-
uttaneen niitä jo kirkossa, 
vaikka meille vakuuteltiin 
ettei lakimuutos vaikuta 
kirkkoon. Lakimuutos tulee 
lisäksi vaikuttamaan koulu-
opetukseen ja haastamaan 
sanan- ja uskonnonvapautta.
Tulevaisuudessa on entistä 

tarkemmin huolehdittava 
vanhempainoikeuksista sekä 
siitä, että lapset eivät kou-
lussa joudu kiusattavaksi 
sen vuoksi, että heidän van-
hempansa pitävät kiinni 
avioliitosta miehen ja naisen 
liittona.

Aito avioliitto ry
on tullut jäädäkseen.
Aito avioliitto ry perus-

tettiin tammikuussa 2015 
edistämään ja vahvistamaan 
miehen ja naisen välisen 
avioliiton asemaa ja mer-
kitystä aitona, erityisenä, 
luonnollisena ja pysyvänä 
instituutiona suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja lainsää-
dännössä. Kuten yhdistyk-
sen säännöissä sanotaan 
(kohta 2):
Yhdistyksen tarkoituksena 

on edistää ja vahvistaa mie-
hen ja naisen välisen avio-
liiton asemaa ja merkitystä 
aitona, erityisenä, luonnol-
lisena ja pysyvänä insti-
tuutiona suomalaisessa yh-

Sukupuolineutraali avioliitto tuli
- Mikä muuttuu?

Pasi Turunen

teiskunnassa ja lainsäädän-
nössä. Lisäksi yhdistyksen 
tarkoituksena on edistää 
lapsen oikeutta tuntea sekä 
isänsä että äitinsä ja olla 
heidän hoidettavanaan koko 
lapsuusaikansa mikäli mah-
dollista. Yhdistyksen tar-
koituksena on myös edistää 
lapsen terveen sukupuoli-
identiteetin kehittymistä si-
ten, että pojan kasvua mie-
heksi ja tytön kasvua nai-
seksi tuetaan vahvistamalla 
sukupuolten luontaista eri-
laisuutta, sekä turvaamalla 
lapselle myös adoptioti-
lanteessa perhemalli, jossa 
lapsella on sekä isä että äiti.
Jokainen, jolle aito avio-

liitto on tärkeä on tervetullut 
mukaan tukemaan ja kehit-
tämään vaikuttamistyötä. 
www.aitoavioliitto.fi
Se millaiseksi toiminta täs-

mälleen muodostuu uudessa 
tilanteessa tarkentuu aika-
naan edessä olevina viik-
koina ja kuukausina.
Miehen ja naisen avioliitto 

on maailman luonnollisin 
asia. Ei ole mitään hävet-
tävää siinä, että pitää kiinni 
avioliitosta miehen ja nai-
sen muodostamana insti-
tuutiona. Niille, jotka nyt 
sanovat: ”Eduskunta äänesti, 
pulinat pois!”, vastaamme: 
”Hömpsönpömpsön!” Nyt 
ei ole aika puhua aidosta 
avioliitosta vähemmän. Nyt 
siitä on puhuttava entistä 
enemmän.
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LESTIJÄRVEN
HELLUNTAISRK.

TOHOLAMMIN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

Kaustintie 5 (2. kerros)

KÄLVIÄN HELLUNTAISEURAKUNTA

Kustintie 1, 69700 Veteli

Tilaisuudet:
Ti rukousilta 19.00
Rh:lla ja Majakassa
Ke naistenpiiri klo 18.30 
Hilkka Pulkkisella (joka toi-
nen viikko)
To päiväpiiri klo 13.00 joka 
toinen viikko eri paikoissa
La nuortenilta klo 19.00
Rh:lla tai Majakassa
Su päiväkokous 11.00 
Rh:lla

Lestintie 9 

Långbrogatan 10A,  
Karleby

Pitkänsillankatu 10A
Kokkola 

puh. 050 555 4657
 
Sunnuntaisin 
     klo 11 Start-Sunnuntai
Keskiviikkoisin 
     klo 19 Jesus City

www.nystart.fi
facebook.com/NyStartKokkola

Yhtyshenkilö: 
Armas Fiskaali p. 046 547 8658,  
e-mail: armasfi@hotmail.com. 

 
HAKALAHDENKATU 88 

 Toimisto: 
Avoinna ti-ke klo 10-12

p. 0400 450 067
www.kokkolanhelluntaiseurakunta.fi

Erikssoninkatu 2, KÄLVIÄ
www.kalvianhelluntaiseurakunta.fi 

Su  klo 11.00  Päivätilaisuus
Ti   klo 19.00  Rukousilta tai Lähetyskokous
Ke   klo 17.00  Lastenkerho Koulukeskuksessa
Pe  klo 19.30  Nuortenillat Ullavalla

www.toholammin-helluntaisrk.com

Sunnuntaisin päiväkokous rukoushuoneella klo 11.00
Tiistaisin rukouskokous - paikka vaihtelee - klo 19.00
Perjantaisin Nuortenillat klo 19.30
Tilaisuudet ilmoitetaan Kokkola-lehdessä viikottain.
Yhteysp. 0400 863 129

www.ullavanhelluntaiseurakunta.fi/

Lestintie 37

Su klo 11 Päiväkokous  
To klo 19 Rukouskokous
La klo 10 -13 Kirpputori
Tervetuloa tilaisuuksiin!

  Yht  p. 0400 637 444

To klo 19.00 Sana ja rukous
Su klo 18.00 Hyvää sanomaa
Ehtoollisjuhla kuukauden 1. sunnuntai klo 12.00
Tarkemmat tiedot Kalajoki ja Kalajoenseutu -lehdessä.

Kalajoen helluntaiseurakunta
Kalajoentie 39, Kalajoki

 

Tilaisuudet: 
Su klo 11 Päivätilaisuus
Ti  klo 11 Päivärukouskokous
Ke klo 19 Sanan ja rukouksen ilta
Pe tai La Varhaisnuorten - ja nuorten toiminta. tarkemmat 
               ilmoitukset netti - ja facebook sivulla

 
Kirpputori avoinna: 
Ma –pe klo 10 -17,  la klo 10 -14.

Yhteyshenkilö: Janne Harjukoski, pastori
Puh. 0505149130,
kaustisenhelluntaiseurakunta@gmail.com

Kaustisen 
Helluntaiseurakunta

TILAISUUDET RUKOUSHUONEELLA

VIIKKO-OHJELMA.
      Su klo 11.00   Jumalanpalvelus  
      Ma klo19.00   Menora-kuoron harjoitukset
      Ti  klo 19.00   Sanan ja rukouksen ilta
      Ke klo 12.00   Päiväpiiri (kuukauden 2. ke)
      To klo 18.00   Suurikerho 
      To klo 18.00   Seurakuntakuoron harjoitukset
      La klo 19.00   RuksaOpen 

      Aamurukoushetket: ke, to, la klo 8.00 
      Lähetystori: ti – pe klo 10.00 – 17.00 la klo 10.00 – 13.00 

 Yhteystiedot:
     Srk-pastori: Voitto Marjeta            045-650 8961  
     Lähetystori                                   045-8633 434 

www.kaustisenhelluntaiseurakunta.fi 
www.facebook.com/kaustisenhelluntaiseurakunta

Pietarsaaren helluntaiseurakunta
Jaakonkatu 25, Pietarsaari

www.pietarsaarensaalem.fi

Tulossa:
- La 25.3. klo 10-16 Loistava Evankeliumi Rakentumis- ja rukouspäivä
Pirjo Uusitalo, Raimo Tikka ja Helena Kärkkäinen, Veikko Flink 
- La 25.3. klo 18.00 Loistava evankeliumi -näin minä tulin uskoon, 
  Helena Kärkkäinen, omakohtaisia todistuksia, Raimo Tikka, 
  musiikissa Lyydia&band Seinäjoelta
- La 25.3. klo 20.00 RuksaOpen-jatkot, Olet timantti, loista rohkeasti,   
  Helena Kärkkäinen, ylistys Lyydia&band
- Su 26.3. klo 11.00 Lähetysjuhla Fjodor Akimenko venäjältä sekä
   Irma & Artur Sointu, lähetyskahvit, lähetysuhri  
- Su 9.4. klo 11.00 Raamattutunti, Raimo Rahnasto, soitinryhmä
- Su 14.4. klo 11.00 Pitkäperjantain tilaisuus
- La 16.4. klo 11.00 Pääsiäispäivän jumalanpalvelus, 
   Pete ja Ulla Ronkainen,  ”Valittu, vainottu kansa”, Israel-tapahtuma
- La 29.4. klo 19.00 Mega-ilta, RuksaOpen Ruksalla 

Kälviän Helluntaiseurakunta toivottaa
Siunattua Kevättä 2017

Kuukauden 1 sunnuntai klo 11.00 Ehtoollisjuhla
Kuukauden viimeinen sunnustai klo 14 lähetysjuhla.
Muuten su klo 18.00 Jumalanpalvelus
Ti klo 18-19 LASTENKERHO
Ke klo 18.00 Rukousilta.

Viikottaiset tilaisuudet:

Ma klo 17 Sählykerho 9-12 -vuotiaille
Ma klo 18:30 Naisten liikuntavuoro Etelänummen koululla
Ti klo 10 Raamattupiiri
To klo 19 Sana, Rukous ja Ylistys
Pe klo 10 Rukousaamu
La klo 19 Nuortenilta
Su klo 11 Päiväkokous

Pastori Tuomas Vuorinen, 044-5048425

Tulevaa tapahtumaa:
25.-26.3. Marko Selkomaa. Tilaisuudet la klo 18 ja su klo 11
su 9.4. klo 11    Petri Nurminen
ma 17.4. klo 16    Valkoinen Yöperhonen -elokuva
27.-28.5. Shaukat Anjam. Tilaisuudet la klo 18 ja su klo 11.

Lisätietoa osoitteesta www.pietarsaarensaalem.fi tai Pietarsaaren 
Saalemin Facebookista.

SAALEMIN LÄHETYSTORI JA KAHVIO
Jaakonkatu 25
Auki: ma - pe klo 11.-17. La 11.-15.
Tarjolla: Hyvä valikoma eilaisia
käsitöitä ja kirppistuotteita.
Kirjoja ja äänitteitä ym. Kahvi ja pulla 1,50e

Kaikki tilaisuudet avoimia! TERVETULOA!! 
Puh. 06 -877 523

Viikko-ohjelma: 
Maanantai     klo 14.00 Lähetyspiiri (joka toinen viikko)
      klo 18.30 Kuoroharjoitukset
Keskiviikko    klo 19.00 Rukouksen ja ylistyksen ilta
Torstai      klo 18.30 Koivuhaan Raamattu- keskustelupiiri
                                     Koivutuvassa
Perjantai      klo 18.00 Update jr. (10-13v)
      klo 18.30  Perheraamis kts. tarkemmin 
                                      lehti-ilmoituksestamme
Lauantai       klo 19.00 Update- nuortenilta
Sunnuntai       klo 11.00 Päiväkokous (pyhäkoulut lapsille)

Tulevia tilaisuuksia
Su 26.3. klo 11 Kokkolan Helluntaiseurakunnan ja Kokkolan 
                        Helluntailähetys ry:n sääntömääräinen    
                         vuosikokous (jäsenille)
Su 2.4. klo 11 Ehtoolliskokous, Misa Kokkonen, Rami Kaakinen
Su 9.4. klo 11 Lähetyskokous, Mari Palomäki 
                       lähetysjärjestö Fidasta, Juha Hakala
Pe 14.4. klo 11 Pitkäperjantain ehtoolliskokous
Ma 17.4. klo 11 2.Pääsiäispäivän musiikkijumalanpalvelus, 
                         Hymnos- kuoro, joht. Irene Ahonen, juonto & 
                         päätöspuhe Ritva ja Tapio Sopanen
Su 23.4. klo 11 Päiväkokous, Mikko Ojala
Su 30.4. klo 15 ”Olethan mukana!”, musiikillinen ”todistuskokous”

Siunattua kevättä kaikille! 

Musiikkijumalanpalvelus 
17.4. klo 11.00 

Kokkolan Helluntaiseurakunnassa, 
Hakalahdenkatu 88

Hymnos-kuoro solisteineen,  joht. Irene Ahonen
Tilaisuuden juonto ja päätöspuhe 

Ritva ja Tapio Sopanen
TERVETULOA!!

Torstaina 6.4.2017 klo 15.00-17.00

Seuraava Ajan Fakta
kesäkuussa 2017



Kristillinen AJAN FAKTA20   MAALISKUU 2016

Lounastarjous ma-pe 
Norm. pizzat/kebabit 6,90 €

Pitkänsillankatu 33
67100 Kokkola
www.kokkolanpizzeria.fi

             TERVETULOA!
Sis. salaatti voileipä, limsa 
0,3l/maito/vesi ja kahvi

AVOINNA:
ma-ti 10.30-22.00
ke 10.30-23.00
to 10.30-22.00
pe 10.30-05.00
la 12.00-05.00
su 12.00-22.00

6,90
/HalpaHalli

tunnelmaanKeväiseen

1950

1950

2190

2990

790 690

Jippii:
Ristin maa CD

Jippii:
Tää näky levitä saa CD

Jippu:
Made in heaven CD

Nina Åström:
Toisin silmin

Anne-Mari Kaskinen:
Vivasen perhe ja koditon kettu

Pienen pieniä rukouksia

Films Miracles from heaven dvd

...ja lukuhetkiin!
Nina Åström on laulanut itsensä kuulijoiden sydämiin niin lois-
teliailla estradeilla kuin karuissa vankiloissa. Hänen musiikkinsa 
viestii sanomaa vapahduksesta, joka on mahdollista kaikille. 
Tämä teos on kertomus Kokkolasta kotoisin olevasta muusikosta, 
lauluntekijästä, laulajasta ja evankelistasta, jonka koti on ennen 
muuta taivaassa. Puhuttelevat tuokiokuvat elämän matkan varrel-
ta kuvaavat muusikon sydämen kutsua olla siellä, missä Jumala 
vaikuttaa.

Eräänä keväisenä päivänä pieni, koditon kettu ajautuu lautalla
järven rantaan. Arka kettu tutustuu vähitellen Vivasen perheeseen. 
Se ei ole enää yksin. Lämminhenkinen kirja sisältää ketun ja Viva-
sen perheen tarinan ja sen mukana kulkevia runoja. Vivasen perhe 
elää omassa pienoismaailmassaan puuhaillen omia askareitaan. 
Perheen elämän kautta lapsi tutustuu luontoa kunnioittavaan, eko-
logiseen elämään, jonka pohjalla vaikuttavat kristilliset arvot.

Ensimmäinen rukouskirja pienelle: kauniita kuvia, helppo teksti

1890

590
Ilon värejä, 
aikuisten värityskirja

Moni on huomannut, että pikkutarkka värittäminen on 
oiva keino rentoutua työpäivän jälkeen: mieli lepää, 
ajatukset rauhoittuvat. Toiset vain nauttivat värien va-
litsemisesta, sävyjen sovittamisesta ja ”oman” taiteen 
luomisesta. Tässä aikuisten värityskirja, jossa on myös 
sanomaa. Anita ja Anna Polkutien houkuttelevie piirros-
ten lomassa on runoja, ajatelmia ja ajatonta viisautta 
kirjojen Kirjasta.


