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Ilmestyskirjan aikaan

PÄÄKIRJOITUS

Ihmiselle on annattu
ajat ja asumisen
rajat, että he
etsisivät Jumalaa.

Kuka sanoi, - ja mitä
Hän vastasi heille: ”Te tekopyhät! Oikein on Jesaja
teistä ennustanut. Onhan
kirjoitettu:
– Tämä kansa kunnioittaa
minua huulillaan, mutta
sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua
palvelevat, kun opettavat
oppejaan, ihmisten tekemiä
käskyjä. Te olette hylänneet
Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä.”
Teksti on Raamatusta
(KR38/ Mark. 7:6-8)

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

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

Nuo olivat Jeesuksen sanoja. Näin oli Jeesuksen
maanpäällisen elämän aikana, Miten on nyt ? Onko
olemassa taivas ja helvetti?
Mitä mieltä Jeesus tästä oli,?
Seuraavassa eräs Jeesuksen
tilannekatsaus, - ei vertaus,
josta ilmenee Jeesuksen kannanotto tähän asiaan:

Jeesuksen esimerkki omasta
ajastaan, sekä viittaus takaiPääsevätkö kaikki taivaa- sin tulonsa aikaan:
seen? Mitä Jeesus tästä asiasta sanoi, Nikodeemuksen Hän sanoi: ”Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka
tiedustellessa tätä:
ei peljännyt Jumalaa eikä
Jeesus vastasi ja sanoi hä- hävennyt ihmisiä... Onko
nelle: ”Totisesti, totisesti tässä nyt jotain outoa? Kerminä sanon sinulle: joka ei tomus jatkuu: …Kuitenkin,
synny uudesti, ylhäältä, se kun Ihmisen Poika tulee,
ei voi nähdä Jumalan val- löytäneekö hän uskoa maan
päältä?” ( Luuk.18:1-8)
takuntaa”. ( Joh. 3.3 )

”Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja
eli joka päivä ilossa loisteliaasti. Mutta eräs köyhä,
nimeltä Lasarus, makasi
hänen ovensa edessä …
Niin tapahtui, että köyhä
kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan.
Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Ja kun hän
nosti silmänsä tuonelassa,
vaivoissa ollessaan, näki
hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen
helmassaan. Ja hän huusi
sanoen: ’Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa
pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä
minulla on kova tuska tässä
liekissä! Mutta Aabraham

Mitä Jeesus sanoi taivaasta Sillä totisesti minä sanon
teille: kunnes taivas ja
ja takaisintulostaan:
maa katoavat, ei laista ka”Minun Isäni kodissa on toa pieninkään kirjain, ei aimonta asuinsijaa. Jos ei noakaan piirto, ennenniin olisi, sanoisinko minä kuin kaikki on tapahtunut.
teille, että minä menen val- (Matt. 5: 8 )
mistamaan teille sijaa? Ja
vaikka minä menen val- Raamatussa sanotaan myös:
mistamaan teille sijaa, tu- Ja Abraham uskoi Jumalen minä takaisin ja otan laa, ja se luettiin hänelle
teidät tyköni, että tekin oli- vanhurskaudeksi. (Room.
sitte siellä, missä minä olen. 4:3)
Ja mihin minä menen -tien Omaa iankaikkisuuttamme
sinne te tiedätte.” Tuomas ajatellen, on hyvin merkisanoi hänelle: ”Herra, me tyksellistä, toimimmeko
emme tiedä, mihin sinä Abrahamin tavoin, vai seumenet; kuinka sitten tietäi- raammeko yleistä mielipisimme tien?” Jeesus sanoi dettä ja aikamme mediaa, vai
hänelle: ”Minä olen tie ja luotammeko Jeesuksen satotuus ja elämä; ei kukaan noihin ja Raamattuun. Tällä
tule Isän tykö muutoin kuin vaihtoehdolla on suuri ja
minun kauttani.” (Joh.14 iankaikkinen merkitys siihen
missä vietämme ikuisuuden.
luku, 1-6 jakeet)
Keijo Niskala

USKOONTULON

A
B
C

• 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 seuraavasti:
•Lue Raamattua, jotta oppisit tuntemaan 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.

Suorat lähetykset
helluntaiseurakunnista
netissä!
Myös video-arkisto!

Mitä tänäpäivänä etsitään.
Rajoja ylitetään siellä sun
tällä ja etsinnän fokuksessa
on aivan muuta kuin Jumala. Hallitsematon maahanmuutto tuo nuoria miehiä Lähi-idästä ja Afrikasta
paremman elämän toivossa
Suomeen rajojen yli. Samaan aikaan lapset ja naiset taistelevat hengestään
Syyriassa. Meniköhän jotain pieleen? Henkilökohtaisesti uskon, että tilanne
pitkittyessään tulee niin
kalliiksi meidän yhteiskunnallemme, että oman väestömme elinolot omien rajojemme sisällä heikkenee
entisestään ja tiedä vaikka
jonain päivänä itse olemme
pakolaisian omassa maassamme. Pitäisi kysyä päättäviltä, niinkuin nykyisin
on ollut tapana: -Miten
meni niinkuin omasta mielestä?

Pandoran lipas
on avattu
Heprealaisille 13:4
”Avioliitto pidettäköön
kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat
Jumala tuomitsee.”
Ajat ja asumisen rajat eivät
välttämättä aina ole maantieteellisiä. On olemassa
Jumalan asettamia rajoja
joiden ylittäminen tuo yksilöille ja yhteiskunnalle suuria ongelmia. Tämän kuun
alussa ylitettiin yksi tärkeä
raja, ja se oli sukupuolineutraali avioliitto. Tämä
aukaisi Pandoran lippaan,
sillä tämä hullutus ei lopu
tähän, vaan jokainen voi
muka itse määritellä sukupuolensa. Nyt eräät tahot
ajavat jo moniavioista avioliiton hyväksymistä Suomessa Setan rummuttaessa

tahtia edellä. Kristillisen sivistysvaltion perusyksikköä,
perhettä, ollaan ajamassa
alas kovaa vauhtia. Tilalle
tarjotaan luonnotonta ja perheen ja lasten kannalta vahingollista oppia ja elämänmuotoa. Ehkä perusajatuksena 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 tulleet maailman aikakellossa Ilmestyskirjan lukuihin.
Ilmestyskirja 22:11
”Vääryyden tekijä tehköön
edelleen vääryyttä, ja joka
on saastainen, saastukoon
edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen
vanhurskautta, ja joka on
pyhä, pyhittyköön edelleen.”

Reijo Ruotsalainen
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 tullut osaksemme. Jokainen
omalla kohdallaan päättää
hyväksyykö omalle kohdalleen tämän äärettömän
armon, vai hylkääkö sen
jatkaen tietään tuomiolle.
Jokaiselle se on Jeesuksessa tarjolla. Hyväksy
ystävä Jumalan pelastussuunnitelma kohdallesi ja
pelasta sielusi.

Psalmit 86:15
”Mutta sinä, Herra, olet
laupias ja armahtavainen
Jumala, pitkämielinen,
suuri armossa ja totuuJohannes 3:16
”Sillä niin on Jumala maa- dessa.”
ilmaa rakastanut, että hän
antoi ainokaisen Poikansa,
Vaalit
ettei yksikään, joka häneen
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen Kunnallisvaalit on jälleen
käsillä. Nyt on aika kristitelämä.”
tyinä vaikuttaa sillä ainoJokaisen ihmisen elämä on allaan, -äänellään, mihin
Jumalan tiedossa. Jokaisen päin kuntia viedään. Siksi
ihmisen elämällä on mer- olisi tärkeää, että kristillikitys. Oli ihminen sitten set arvot ja arvomaailma
uskossa Jeesukseen tai ei, olisi vahva kriteeri päähänen elämänsä on arvokas. tettäessä äänen antamista
Jos ei näin olisi, ei Jumala ehdokkaalle. On hyvä, kun
olisi lähettänyt Poikaansa eri puolueissa on kristitJeesusta syntiesi vuoksi tyjä, elävässä uskossa oleristille. Niin Hän kuitenkin via ehdokkaita, jotka asetteki. Hän halajaa sieluasi tavat Jumalan sanalle sen
iankaikkiseen elämään aivan ansaitseman painoarvon.
käsittämättömällä rakkau- Joku on joskus sanonut
della ja armolla. Uudesti- ettei uskoa ja politiikkaa
syntyminen on ihme. Jumala voi sekoittaa, voi olla näin,
itse synnyttää jokaisen uu- mutta paras pohja se on
desti ylhäältä, joka haluaa päätöksentekoon.
tavaaseen. Jumalan lain oi- Kristilliset arvot päätösten
keudenmukaisuus vaatisi, keskiöön ja ei kun uurnille!
että me syntiset saisimme
Reijo Ruotsalainen
tuomion kapinastamme.
evankelista

Rajat on
olemassa.
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TUULAN MATKASSA

MAURI SALO
VALTUUSTOON
Koti, Usko, Isänmaa!

Marja Toukola

Lapsuutensa Tuula Ketola
vietti Kortesjärven maisemissa. Maalaistalossa oli
paljon puuhaa, ja vanhemmat arvostivat työntekoa yli
kaiken. Lapsuus oli perusturvallinen, ja hengellisiä
asioita kunnioitettiin luterilaisen tunnustuksen pohjalta. Tuohon aikaan kova
työ vaati veronsa, ja lasten
tunnemaailma jäi köyhäksi.

177
OTA YHTEYTTÄ:
Mauri Salo
puh. 0400 162 847
mauri.salo@anvianet.fi
facebook.com/mauri.salo.77

Jewellery for You

Fancy

HITTI!
Hopeiset
kivelliset
MUOTIKORVAKORUT

29€ 1990

Erittäin hyvä
valikoima
KASTELAHJOJA

vuosikymmenten jälkeen.
Israelissa Tuula kohtasi elämänsä miehen.
”Jokke”, Jouko Ketola Alavudelta, astui kuvioon ulkomaan matkalla. Hotellin
aulassa nuoret juttelivat ja
tutustuivat toisiinsa niin, että
kahden kuukauden kuluttua
ostettiin kihlat. Naimisiin
he menivät parin kuukauden
kuluttua kihlauksesta. Perheeseen syntyi kaksi lasta ja
Tuula jäi kotiäidiksi.
Hoitaessaan lapsia kotona 10 vuotta hän rukoili
samalla Jumalalta jotain
hommaa itselleen. Sellaista,
joka sopisi juuri hänelle.
Silloinen seurakunnan pastori, 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 perustettiin kristillinen TV7, Vaasan
Helluntaiseurakunta jatkoi
rohkeasti mediatyötä Koputus-nimisellä ohjelmalla,
jossa Tuula on saanut toimia
haastattelijana.

www.facebook.com/pirkko.hali

Raija
Mannberg-Hillilä
www.facebook.com/raija.mh
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Päätöksentekoon
taloudellista
asiantuntemusta
inhimillisellä otteella!

2990

1990

Sepon Kulta

Luotettavuutta
ja kokemusta
valtuustoon

Alk.

sisältäen
kaiverruksen

(22,90)

155

PIRKKO
HÄLI

Edulliset MUOTIRANNEKELLOT

(33,00)

/pari

Jumala kuuli rukouksen, ja
hommia on Tuulalla riittänyt. Radio-, TV- ja naistentyö 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 taivaaseen?
– Jeesuksen sovintotyön
ansiosta. Hän kuoli minun
syntieni tähden ristillä ja
valmisti minulle täydellisen
pelastuksen. Näin Tuula
Ketola vastaa omaan kysymykseensä.

Maksaja KD Lohja

Seurakunnan nuoristyöstä
vastaava riensi apuun. Itkevälle Tuulalle vakuutettiin Jumalan sanasta, Jeesuksen sanoin: ”Sitä, joka
minun tyköni tulee, minä
en heitä ulos.” (Joh 6:37)
Tuntui kuin mitään ei olisi
tapahtunut. Jotenkin olotila
oli kuitenkin helpottunut.
Va a s a s s a , Tu u l a n o l - Tuula oli jättänyt itsensä Julessa 19-vuotias, hän roh- malalle, ja tilaisuudesta jäi
keni osallistua Helluntai- todella hyvä mieli.
seurakunnan nuorten kokoukseen. Joulukuinen lau- Jatkossa hänestä pidettiin
antai-ilta oli puhutteleva seurakunnan taholta huolta.
nuorelle, joka etsi elämäänsä Erikoisesti Osmo ja Ritva
sisältöä. Uskovat nuoret lau- Koivisto opastivat Tuulaa
loivat, ja Matti Rajamäki Raamatun lukemisessa ja
puhui. Mielessään Tuula rukouksessa. Myöhemmin
huokaili: Kunpa voisin olla hän ymmärsi, että se tietty
yksi noista nuorista! Kun nuortenkokousilta oli se,
ohjelmassa oli rukouksen jolloin hän syntyi uudesti,
vuoro, tilaisuuden juon- ylhäältä, Jumalan lapseksi.
taja kysyi, haluavatko nuo- Kysymyksessä ei ollutkaan
ret polvistua rukoukseen. tunnekokemus.
Vastaus tuli epäröimättä: Siitä alkoi Tuulan elämässä
”Käymme mieluusti polvi- halu viedä hyvää sanomaa
eteenpäin. Ihan vapaaehtoirukoukseen.”
Tuulakin päätti polvistua sesti, kenenkään pakottamuiden mukana. Monet matta. Hänen mottonaan on
ajatukset risteilivät hänen aina ollut ajatus, että ihmimielessään. Mikä minussa set eivät tiedä, miten tullaan
on vikana, kun en saa rauhaa uskoon! Tuota lausetta hän
sydämeeni? Vierellä oleva lähti kyselemään kaduilla
nuori huomasi kysyä Tuu- tapaamiltaan ihmisiltä nuorlalta: ”Oletko sinä uskossa?” ten mukana teetupatyössä.
”En ole”, oli selittelemätön – Nautin kaduilla kulkemisesta, totetaa Tuula vieläkin
vastaus.

Maksaja KD Lohja
mainoksen maksaja Ammattiliitto PRO

Teini-ikäisena Tuula kaipasi 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. Kuitenkin hänen mieleensä tuli
voimakkaana ajatus: Ehtoollinen ei kuulu minulle, koska
en ole uskossa.

Hyvä valikoima
RISTIRIIPUKSIA
esim.
teräksinen
ketjulla
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Uusi Toyota C-HR muuttaa käsityksesi
katumaastureista näytävällä muotoilulla ja hybridin voimalla.

Alk.

OSTAMME KULTAA

Rantakatu 8 ja Anttila Center, KOKKOLA
Prismacenter, PIETARSAARI
Kauppakeskus Kärkkäinen, YLIVIESKA Paletti, KYYJÄRVI

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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Mongolian ystävien vierailu
Keijo Niskala

– Fysioterapia – OMT – Toimintaterapia
– Hieronta – Kuntosali – Ryhmäliikunta
- Testaukset – Työhyvinvointipalvelut

Vuoden 2016 lopulla, hieman ennen joulua saimme
Kälviän Helluntaiseurakunnassa kuulla terveisiä
mongoliasta, ja siitä, miten
evankeliumin sanoma etenee
tuossa maassa, joka vielä vajaa 30 vuotta sitten oli täysin
suljettu kristilliseltä sanomalta. Vieraana olivat mongolialaissyntyinen Odnoo
Munkhtur joka on kokosydämisesti antautunut lasten
ja nuorten parissa tehtävälle
kristilliselle työlle, joka sisältää myös monimuotoista
terveyskasvatusta. Ehkä
tärkein työmuoto hänen
sarallaan ovat kesäaikaan
pidettävät lastenleirit, joita
Odnoo suunnittelee ja järjestää yhdessä paikallisten
seurakuntien kanssa. Näin
leireille osallistuneille lapsille jää yhteys paikallisen
seurakuntaan. ja siellä pidettävään muuhun toimintaan, Toinen Mongoliasta oleva
kuten esim. pyhäkouluun ja vieraamme oli Etelä-Koreanuorisotyöhön.
laissyntyinen Janice Ghill,
joka on miehensä John’in
Odnoo itse kertoo tulleensa kanssa tekemässä kristilliuskoon isoäitinsä kautta, sen perheradion kehitystyötä
joka oli kääntynyt budd- Sainshandin kaupungissa,
halaisuudesta kristityksi ja mutta ovat vahvasti mukana
jolle rukous oli hyvin tärkeä myös lasten leirityössä, sekä
uskon elinvoima. Hän ker- seurakuntien perustamistoi Odnoolle Jeesuksesta, ja työssä, jotka he näkevät suusitä kautta myös kristillinen rena haasteena Mongolian
seurakunta tuli Odnoolle evankelioimisessa. He toitutuksi ja hän luovutti oman mivat yhteistyössä suomaelämänsä Jeesukselle. Od- laisvoimin rakennetun Wind
noo pitää suurena siunauk- FM-radioaseman kanssa
sena sitä, että sai kasvaa jo joka toimii Ulan Batorissa.
lapsesta alkaen seurakunnan — Oman asemamme kautta
yhteydessä. Nyt hän tahtoo me tavoitamme n. 30.000
jakaa tätä siunausta muille, ihmistä, mutta maa on harjotta mahdollisimman moni vaan asuttu, ja siksi uusia
lapsi ja nuori tulisi tunte- radioasemia tarvitsemme
maan Kristuksen.
koko ajan lisää. — näin Ja-

nice kertoo alueensa tavoitteista. Kälviällä vieraat
pitivät yksipäiväisen koulutusseminaarin, sekä sunnuntain jumalanpalveluksessa
he jakoivat lähetysintoa
seurakuntalaisille sanoin ja
sävelin.
Vieraiden matkaisäntänä
Kälviällä ja muissakin lähiseurakunnissa, mm. Kokkolassa, Lohtajalla ja Toholammilla, jossa vieraamme
kävivät, oli mukana Siperian, Mongolian ja monien
entisen Neuvostoliiton alueen maissa lasten leirityötä
organisoiva, Salossa asuva
lähetyspastori Kari Halonen.
Hänellä on pitkäaikainen ja
laaja kokemus erinäisistä
työmuodoista noilla alueilla.

Karin työ alkoi 1997 Venäjän Karjalasta, ja on laajentunut 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 työmuoto kotijoukoille, jotka
eivät ole työssä paikanpäällä, ja tietenkin myös taloudellista tukea tarvitaan,
ja sitä varten Salon helluntaiseurakunnalla on oma tili
tälle työlle. Vieraiden mukana oli myös aikaisemmin
Kylväjä lähetysyhdistys ry:n
lähettinä Mongoliassa toiminut Sanna Rantanen, joka
sujuvasti tulkkasi vieraita
heidän kotikielestään.

www.medirex.fi

Keijo Niskala
”Ohi kiitää nimi ja syntymäaika, on runo ja risti ja
kehyskin kaita”

Tervetuloa meille – Liike on lääke!

Kuuntelin hiljattain vanhan
trubaduurin, Tapani Suonnon tekemää ja esittämää
laulua ”Tuhannet haavet”
Youtubesta. Se pysäytti ajattelemaan, jopa miettimään
ihmiselämän kulkua, lapsuutta, kouluaikoja, työelämän kiireitä, ikääntymistä
ja eläkevuosia… Kaikki
tuo on kuin seuraisi ohitse
kiitävä pikajunaa, jota sivusta seuraten katselemme.
Me olemme jokainen tämän
elämän junan matkustajia.
Alkutaipaleella tuntuu, että
matkaa on vielä pitkästi jäljellä. Keski-iässä koemme jo
kuin vauhti olisi kiihtynyt,
ja kun olemme saavuttaneet
eläkevuodet huomaammekin, että matka meni aivan
liian nopeasti.

Tuhannet haaveet
kohdasta matkaa, jolloin on
tultu ajallisen matkan päätepysäkille, - jolloin läheiset
ovat niitä elämämme junan
sivusta seuraajia.
Moni availee aamun sanomalehteä, katsoo pika-pikaa
otsikot ja kuolinilmoitukset.
”Ohi kiitää nimi ja syntymäaika..” On pieni runo, useimmilla myös risti siinä asiatietojen sivussa tai päällä.
Kaikilla ei sitäkään tuon kaitaisen kehyksen sisällä. Hetkeksi pysähdyttävä ilmoitus
kertoo jotain siitä, miten
yksi kanssamatkaaja on jälleen jättänyt tämän ajallisen
asuntonsa ja hänellä on alkanut iankaikkisuus matka.
Job7:10 sanoo osuvasti: ”Ei
hän enää palaja taloonsa,
eikä hänen asuinpaikkansa
häntä enää tunne.”

viittasin: ”Tuo uutinen pieni
pian unohdetaan, siinä viimeisen kerran sun nimes
mainitaan. Jos silloin on
nimesi kirjoissa taivaan, et joudu sä vaivaan. Silloin
sä viimeinkin ymmärrät sen.
On voittosi ristissä täydellinen. Vaikka tuhannet haaveesi haudattiin multaan,
olet perillä siellä missä kadut on kultaa….”
Tätä on kristinusko: ”Silloin sä viimeinkin ymmärrät sen. On voittosi ristissä
täydellinen. ” Silloin kaikki
muu menettää merkityksensä.

Voimme sanoa että Usko
Jeesukseen kristallisoituu
silloin kun olemme kuoleman äärellä. Jeesukseen uskovalla on toivo silloinkin,
Tapani Suonto laulaa mai- Tapani Suonto laulaa Jobin kun inhimillisesti ajatellen
nitsemassani laulussa siitä ajatuksin laulussaan, johon kaikki elämän haaveet hau-

dataan multaan. Tämänkin
lehden tarkoitus on muistuttaa lukijaansa elämän
rajallisuudesta ja iankaikkisuuden loppumattomuudesta. 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, sukulainen ystävä tai työtoveri oli
rakentanut elämänsä Jumalan iäti kestävän Sanan pohjalle, tiedämme että hänellä
oli tallennettuna perintöosa
Jumalan luona. Tällaista perintöä ei tämän ajan inflaatio
syö, ja uskon että korkoakin
se on tuottanut.
Mihin sinä sijoitat!

Kristillinen AJAN FAKTA

Pastorin palsta

Rami Kaakinen
”Heihei mutsi, mä en oo
syöny mun lääkkeitä” laulaa Pariisin Kevät –yhtye
oivaltavasti tekstitetyssä
radiohitissään, jossa kertojaminä harhailee vaihtelevanvointisena maailmalla.
Ei tarvitse kovinkaan aktiivisesti seurata ympäristöään ja mediavirtaa
havaitakseen monenlaisia
pahoinvoinnin oireita ja
niiden seurauksia. Lähellä
ja kaukana. Maailma sairastaa. Vakavasti.
Eri puolilla tapahtuu käsittämättömiä väkivaltaisuuksia. Veriset terroriiskut, kouluampumiset ja

surmateot pulpahtelevat jatkuvasti esiin uutisotsikoissa.
Seksuaalirikokset ja mitä
kammottavimmat kaltoinkohtelutapaukset järkyttävät
julmuudellaan. Ääriesimerkkien lisäksi myös pienemmän mittakaavan oireilu on
ilmeistä niin yleisellä kuin
yksilöidenkin tasolla. Koulukiusaaminen on saanut
uudet puitteet sosiaalisessa
mediassa. Apatia, masennus
ja päihteet vaativat omaa
raskasta veroaan kaiken aikaa, näin muutamia mainitakseni.
Yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ongelmiin etsitään
syitä ja ratkaisuja monessa
kerroksessa, monissa työryhmissä, monien asiantuntijoiden voimin. Etsitään vasemmalta ja oikealta, idästä
ja lännestä, pörsseistä ja
kursseista. Keinoiksi maailman hyvinvoinnin takaamiseen tarjotaan niin suurvaltojen ydintekniikalla varustettuja asevoimia kuin
rauhanomaisin toimin ope-
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Unohtuuko lääke?

roivia ihmisoikeusjärjestöjäkin. Lähempää löytyvinä
esimerkkeinä tuloksia haetaan esimerkiksi kiusaamisen kitkemiseen tähtäävällä
hankkeella, ennaltaehkäisevällä päihdetyöllä ja mielenterveyttä tukevalla hyvinvointiohjelmalla. Kaiken
keskellä tuntuu kuitenkin,
etteivät tulokset ole aina sitä
mitä toivotaan. Pahoinvointi
jatkuu, laajemman mittakaavan oireet pahenevat ja
muuttavat muotoaan.
Mitä tehdään väärin?
Unohtuuko jotain olennaista? Samaan aikaan yleinen mielipideilmasto ja jopa
yhteiskunnallinen lainsäädäntö etääntyy perinteisistä kristillisistä arvoista.
Kristillinen sanoma pyritään määrätietoisesti poistamaan koulujen ohjelmasta.
Raamatun ohjeisiin perustuva argumentointi tehdään
poliittisessa keskustelussa
usein suorastaan naurunalaiseksi. Seurakunnat ja
yksilöuskovat joutuvat ta-

sapainoilemaan suvaitsevaisuutta vaativan valtavirran
hyväksynnän ja suvaitsemattomiksi fundamentalisteiksi
leimaamisen pelon välillä.
Harva uskaltaa sanoa mielipidettään ääneen.
Jeesus kuitenkin haastaa seuraajiaan vuorisaarnassaan. ”Te olette maan
suola. Mutta jos suola menettää 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. Sanomaa Jeesuksesta ristiinnaulittuna ja ylös nousseena Vapahtajana tarvitaan kaikilla
yhteiskunnan sektoreilla.
Jeesuksen seuraamisen mukanaan tuomat luontaisedut
ovat asioita, jotka saavat

aikaan todellista, hyvään Kaiken pahoinvoinnin
suuntaan vievää kestävää ja ajan ilmiöiden keskellä
voimme edelleen luotkehitystä.
taa Raamatun lupauksiin.
Jumalalla on ollut tarjota Jeesus tarjoaa tänäänkin
jo 2000 vuoden ajan lääke jotain, mitä ei mistään
maailman pahoinvointiin. muualta voi löytää. ”Minä
Hän lähetti oman poikansa, jätän teille rauhan. Oman
että jokainen ihminen voisi rauhani minä annan
pelastua uskomalla Jeesuk- teille, en sellaista jonka
seen. (Joh. 3:16) Tämän maailma antaa. Olkaa
lääkkeen voimasta todistavat rohkeat, älkää vaipuko
kiistattomat tulokset. Niitä epätoivoon.” (Joh 14:27)
nähdään täysin muuttunei- Jeesus rakastaa meistä
den, rauniotilasta pelastunei- jokaista. Hän on valmis
den ihmisten elämässä sekä kohtaamaan, pelastamaan
myös kristillisiksi tunnus- ja uudistamaan missä tatautuvien maiden kehityksen hansa tilanteessa olevan
kaaressa. Vaikka Jumalan ihmisen. Tämä kohtaasuurin lahja ihmiselle onkin minen voi muuttaa sinun
iankaikkinen pelastus, pääsy maailmasi. ”Jokainen,
taivaan valtakuntaan, kun joka on Kristuksessa, on
aika kerran jättää, ovat us- siis uusi luomus. Vanha
kovat edustamassa Jumalan on kadonnut, uusi on tulvaltakuntaa jo täällä maan- lut tilalle!” (2.Kor.5:17)
päällä. Tämän Jumalallisen Ethän jätä tätä lääkettä
muutosvaikutuksen tuomaa käyttämättä.
siunausta voidaan nähdä
myös 100-vuotiaan Suomen historiassa. Tälle siunaukselle ei kannata kääntää
selkää.

Soi kutsu....
Älä murhetta mukanas matkalle vie
Olen kanssasi, olen totuus ja tie
Annoin sinulle elämän iäisen
kaikki syntisi ristille jättäen
Per Stenberg
Kyrkoherde / Kirkkoherra
Karleby svenska församling

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

Gud är seendets Gud
Jumala on näkemisen Jumala
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 latläxa 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 Faderns 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!

Tunnettu taiteilija Marina Abrimovic sanoi eräässä ohjelmassa 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 nukkuivat jonossa saadakseen istua siinä tuolissa.
Taas on uusi kevät alkanut. Lumi sulaa ja antaa tilaa uudelle. 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 aurinkonsa loistaa elämäämme ja paljastaa meidät – silloinkin 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 katseessaan, siellä on tilaa kasvaa uutta elämää – Sinussa ja
minussa ja siinä maailmassa jossa elämme!

Mirja Tähtinen
---------------------------------

Jeesus korjaa ajallaan...
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

Kristillinen AJAN FAKTA
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Helluntaiseurakunnan
lähetyskirpputori on
muuttanut Kesäniementieltä laajempiin tiloihin. Uusi osoite on Pajakatu 2, eli Jokke-Pet
Oy tehdaskiinteistön
tiloissa ( Ent. Kälviän
Kenkätehdas)
Kirpputorin myymäläpintaalan käyttö on toteutettu
niin, että samassa tilassa
on myöskin Jokke-pet Oy:n
tehdasmyymälä, joten myös
laajasta koiratarvikevalikoimasta voi toteuttaa ostokset
samalla käynnillä. Myös
kahvionurkkaus sijaitsee
näissä uusissa tiloissa ja
matonkutojia varten on kangaspuutkin liiketilan takaosassa.
Lähetyskirpputori sai
alkunsa yli 50 vuotta sitten kun Kälviän Helluntaiseurakunnan pitkäaikainen
Kenian lähetti Airi Mäkelä
(nykyisin Pesu) oli Suomilomallaan kotiseudullaan
Kälviällä. Hänellä oli lomatavoitteena kerätä rahat
uuden kirkon rakentamista
varten työalueelleen. Tavoitteen saavuttamiseksi hän järjesti tekstiilitavaran myyjäiset rukoushuoneen tiloissa,
kuuluttaen että sinne voi
tuoda ylimääräistä puhdasta
ja hyvää tekstiiliä myyjäisiä
varten. Tavaraa tuli ja myyjäiset pidettiin. Mutta kun
tapahtuma oli ohi, todettiin
että sievoisen rahasumman
lisäksi jäi vielä iso määrä
tekstiilejä myymättä. Niinpä
Airi toteutti vastaavan kampanjan vielä kahdessa muussakin seurakunnassa, mm.

YLI 50-VUOTIAS
KÄLVIÄN LÄHETYSKIRPPUTORI
UUSIIN TILOIHIN

Ullavassa. Kirkkorahat tulivat kokoon, mutta joka
myyntipaikasta jäi myymätöntä tavaraa niin paljon,
että Airi ja avustavat ystävät
neuvottelivat myyntitilaa

niille silloisesta Rimpiojan
maalausliikkeestä Kälviältä. Airi toteutti Jeesuksen
ruokintaihmeen yhteydessä
antamaa neuvoa: ”Kerätkää
tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan”
(Joh 6:12) Siitä alkoi tämän,
nyt jo yli 50- vuotisen Lähetyskirpputorin toiminta joka
jatkuu jo neljännessä toimipaikassa. Väliin sopivat entinen Puistokahvila, sekä tätä
edellinen Kälviän Liiketalon
toimitila.
Airi kertoi hauskan tapauksen tuon ensimmäisen
toimipaikan avausilmoittelusta. Silloin kun Kirpputori
avattiin ensikertaa yleisölle,
täytyihän sitä mainostaa,
ja sitä varten Airi tekstasi
tussilla muutamia julisteita

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)

Tervetuloa autokaupoille Indolantie 24

Puh. 045-670 1115 Indolant. 24, Karleby, Kokkola
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toiminta varmaan ollut Euroopan suurinta, mutta tänään voidaan kysyä onko tuo
Airin alulle panema kirpputori tässä Kokkolan seudulla
peräti vanhin jatkuvasti toiminut, ja vapaaehtoisvoimin
pyörinyt kirpputori peräti
alueen vanhin tämänmuotoinen? ”Kirppiksellä” on yksi
ja toinen uskollinen työntekijä tehnyt sydämellään
ja käsillään hänelle rakasta
lähetystyötä tällä tavoin, ymmärtäen että työ tarvitsee
joita aikoi kiinnittää sähkö- myös varoja.
pylväisiin.
Edeltävänä aikana oli aivan Lähetystorin koko tuotto
hiljattain ollut sirkus Käl- käytetään Kälviän Hellunviällä, ja sen mainokset oli taiseurakunnan tekemän
jätetty pylväisiin.
lähetystyön hyväksi. AhKun 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 alkoi: Kirpputori Kälviällä.
Airi katsoi ilmoitustaan, todeten että olkoon!
- Eihän tuo hullumpi mainos ole noinkaan ! Ei tuo
silloin aloitettu kirpputori

keria työntekijöitä on ollut
lukematon määrä näiden
vuosikymmenien aikana.
Seurakunnan johto ilmaiseekin kiitollisuutensa entisille ja nykyisille avustajalle,
erikseen kenenkään nimiä
mainitsematta. Kymmenet
henkilöt ovat tehneet merkittävän panoksen tämän
pitkän toimintajakson onnistumiselle tuolta pienten
alkujen päivästä alkaen.
Lähetystorin henkilökunta
toivottaa tervetulleeksi jokaisen entisen ja uuden asiakkaan tutustumaan ja tekemään löytöjä uusissa ajanmukaisissa tiloissa.
AF- toimitus

Kristillinen AJAN FAKTA

MIRJAN TARINA

Sirkka Tervaskangas

Pietarsaaressa asuva Mirja
Hanhikangas kertoo mielenkiintoisen elämänsä vaiheita. Synnyin vuonna 1956
työläisperheeseen. Silloin
vaikutti suurlakko Suomessa, vaikeuttaen entuudestaan vähäosaisten arjen
elämää.
Isälläni oli alkoholiongelma. Tilanne oli niin vaikea, että äidilläni ei ollut
muuta vaihtoehtoa, kuin
sijoittaa minut lastenkotiin.
Niihin aikoihin sosiaalihuolto, ei juuri auttanut
huono-osaisia. Olin vain
viikon ikäinen joutuessani
lastenkotiin ja noin kuuden
vuoden, kun muutin takaisin kotiin. Silti minulle on
jäänyt lämpimiä muistoja
lastenkodista. Siellä opin rukoilemaan. Ruokarukoukset
ovat jäneet eniten mieleen.
Kaikkien piti nousta seisomaan ennen ruokailua, kädet
liitettiin yhteen ja siunattiin
ruoka.
Alkutaival kotona oli minulle painajainen. Puhuin
ruotsia, en ymmärtänyt vahempieni puhetta. Vieläkin
muistan, kun istuin hetekanpäällä ja ihmettelin outoa puhekieltä. Minulla oli
suunnaton ikävä takaisin
lastenkotiin, tuttujen ihmisten 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 ”päivää 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 alkoholiongelmia. Muistan miten rukoilin, että auta Jeesus,
että isä lopettaisi juomisen.
Muutama vuosi meni rukousvastaukseen.
Nuoruudessani juhlin aikapaljon, kuljin tansseissa
ja olin melko levoton sielu.
Alle kaksikymppisenä minusta tuli yksihuoltaja.
Yksinhuoltajan arki ei kuitenkaan ollut helppoa. Rahahuolet painoivat mieltä
ja poikani sairasteli paljon.
Tein pitkiä työpäiviä ja olin
iltaisin väsynyt. Raskas työ
vaati raskaat huvit ja ystävien kanssa käytiin viihteellä. 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-

Mirja Hanhikangas
dän kodissaan. He eivät tuputtaneet uskoaan minulle,
mutta heidän elämänsä puhutteli 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 seuraavana pyhänä kirkkoon.
Minua hävetti menä sinne,
vilkuilin ympärilleni, ettei
kukaan tuttu näkisi minun
menevän sinne.
Pappi puhui paljon Jeesuksesta, muistan, että ajattelin,
tuossa on vastaus, jota olen
etsinyt. Se on Jeesus! Mutta
miten Hän tulisi minun elämääni? Miten Jeesukseen
voi uskoa? Olin silti uskonut
häneen jollain tasolla. Tiesin
ketkä voisi auttaa minua.
Menin samana päivänä
näitä uskovia ystäviäni tapaamaan. Muistan vieläkin
sen pullan tuoksun ja kahvittelu hetken. Ihmettelin sitä
henkeä, joka vallitsi heidän
kodissaan. Juttelimme kaikenlaista ja en saanut sanotuksi, että haluan tulla uskoon, kuitenkin kyselin Jeesuksesta. Olin jo lähtemässä
pois, kun käännyin takaisin
ja sanoin, tahdon Jeesuksen
elämääni. Muistan, kun polvistuimme heidän makuuhuoneen sängyn viereen ja
he julistivat minun syntini
anteeksi Jeesuksen nimessä
ja sovintoveressä. Valtava
ilo täytti minun sydämeni,
olin haljeta onnesta. Vihdoinkin olin löytänyt vastauksen! Tiesin, että elämäni
tulisi muuttumaan.
Vanhempani kyyditsivät
minut kotiin, he ihmettelivät
minun iloisuuttani ja kerroin
heille, että olen uskossa,
olen uudestisyntynyt ja Jeesus asuu sydämessäni. Vanhempani tulivat myöhemmin
myös uskoon, he ovat jo
muuttaneet taivaan kotiin.
Isäni tuli uskoon vähän yli
vuosi, ennen kuin poistui
keskuudestamme.

Kerron yhden joulunihmeen. Minulla oli rahat lopussa ja joulu oli tulossa.
Murehdin asiaa ja sanoin
pojalleni, että joulustamme
tulisi hyvin köyhä. Ei ole varaa mihinkään. Jouluaattona
kävin kaupassa ja ostin joitakin välttämättömiä tuotteita.
Olin jouluaaton aamuna rukoillut, Jeesus anna meille
tuhat markkaa tai enemmän.
Tahtoisin myös uuden eteisen maton, entisen nujaantuneen heitin pois.
Kun olin kaupassa, näytin
maton mielessäni Jeesukselle ja sanoin; -tämän tahdon Jeesus! Kun tulin kotiin,
poikani veilä nukkui. Laitoin
vähäiset ruoat jääkaappiin.
Samassa soi ovikello, avasin
oven. Tuntematon mies seisoi oven takana, iso paketti
kädessä, jonka päällä oli kirjekuori. Hän varmisti henkilöllisyyteni ja toivotti Jumalan rauhaa, ojentaen minulle
paketin. Kysyin, kuka hän
oli ja keneltä lahja on? Hän
vastasi, joulutontulta ja toisti

useamman kerran ”Jumalan rohkeasti eteenpäin, Jeesus
rauhaa”. Sitten hän poistui. kulkee kanssasi. Poikani
käveli alttaritaulun luo, maMenin sisälle ja avasin kir- lauksen Jeesus, joka riippui
jekuoren, kuoressa oli kolme ristillä irrotti kätensä ja nosti
viidensadan markan seteliä poikani syliinsä. Hänen ylja joulukortti, jossa tovotet- leen puettiin kirkas valkoitiin Jumalan rauhaa. Toivot- nen puku. Puku häikäisi siltaa jolutonttu ja mukana oli miäni ja tunsin itseni syntivielä iso Fazerin juhlakon- seksi. En pystynyt kunnolla
vehtirasia jossa luki kultai- sitä katsomaan. Samalla
kuului Jumalan ääni. Nyt posin kirjaimin GLORIA.
jan yllä on Jumalan täydelOlin shokissa, itkin ja kii- linen voima ja sielunvihollitin Jeesusta, joka oli kuullut sella ei ole valtaa, eikä otetta
rukoukseni! Lähdin saman häneen. Sitten näin poikani
tien jouluostoksille. Ostin ja yhden syöpää sairastavan
sen mainitsemani eteisen uskonsisaren istuvan tuomaton ja runsaasti joulu- lissa, yhdessä huoneessa.
ruokaa, kinkkuineen. Yksi Jeeus istui keskellä huotuttava oli myymässä kau- netta. Hän kutsui poikani
pan lähellä joulukuusia. Mi- luokseen ja laski haavoitetut
nut nähdessään, hän sanoi kätensä hänen päälleen ja
- Mirja, valitse yksi kuusi, sanoi, minä parannan sinut.
lahjoitan sen sinulle ja tuon
sen iltpäivällä kotiisi. Näin Kun heräsin aamulla tietuuhean männyn ja sanoin, sin, että jotain tapahtuu.
tuo on minun näköinen, otan Poikani heräsi koviin vatsen. Kun palasin ostoksieni sakipuihin, hän oksensi ja
kanssa kaupasta, poikana oli tosi sairas. Soitin jopa
heräsi ja ihmetteli tapahtu- yhden uskovan rukoilemaan
nutta. Ilalla ihailtiin poikani hänen puolestaan. Lopuksi
kanssa kaunista koristeltua vein lapseni sairaalaan. Häjoulumänytä. Joulusta tuli nestä otettiin verikokeita ja
tydellinen. En tiedä, kuka hänen kuntonsa heikkeni.
mies oli ja kenen lähettämä, Lääkäri sanoi, että poikasi
minulle hän oli Jeesus ihmi- on vakavasti sairas. Kaikki
verikokeet ovat huonot, häsen muodossa.
net siirrettiin teholle. Olin
Olen kokenut paljon Ju- tyrmistynyt. Poikani oli
malan ihmeitä elämäni var- vaipumassa tajuttomuuteen,
rella. Minä olen kokenut
vararikon ja olen nähnyt,
miten Herra on auttanut monien vaikeuseni yli. Myös
sairauksien parantumisia
on tapahtunut. Pojallani oli
vaikea laktoosi-intoleranssi,
hän ei sietänyt yhtään maitotuotteita. Yhtenä iltana hän
joi vähän maitoa, yöllä näin
unen. Poikani kulki kirkonkäytävää pitkin, kohti alttaritaulua. Hän oli peloissaan.
Näin pahojen voimien saartavan hänet. Silloin kuului
Jumalan ääni. Poika kulje

Liikennekoulu Mikkola Oy
0500 889 565
www.liikennekoulumikkola.fi

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
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sitten muistin uneni. Sanoin
hänelle, muistan uneni, Jeesus lupasi parantaa sinut,
jaksatko rukoilla? Hiljainen
kuiskaus, jaksan. Meidän
rukous oli äänetön. Poikani
pongahti pystyyn sängystä
ja sanoi, olen terve Jeesus
paransi minut. Olin tyrmistynyt, mitä ihmettä! Lääkärit
riensivät sinne ja ihmettelivät. He sanoivat, ettei tuo voi
olla mahdollista, papereissa
olevat veriarvot sen todistavat. Kun olivat todenneet
pojan terveeksi, niin päästivä kotiin. Pojaltani parani
hänen sairautensa. Hän pystyi sen jälkeen syömään maitosokeria sisältäviä tuotteita,
Vaikka lääkäri oli sanonut,
että hänellä on pahin asteikko sairaudessaan. Kuulin
myös, että unessa näkemäni
sisaren syöpä oli paruntunt.
Pietarsaaren Helluhtaiseurakunta on ollut hengellinen
kotini yli 30 vuotta. Siellä
olen saanut kuunnella Jumalan Sanaa, rukoilla sisarien ja veljien kanssa. Olen
ollut mukana Venäjän työssä
sekä seurakunnan pyhäkulutyössä. Nykyisin palvelen
seurakunnan Lähetystorin
kahviossa. Nykyisin en eää
murehdi, olen oppinut, että
Taivaan Isä pitää omistaan
huolen.

Kristillinen AJAN FAKTA
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Halusin vain nukkua pois
Jennike Englund

DEKO-uutuudet alkaen

1 750 €, sis. rahdin

DEKO-tulisija on kodin sydän, jonka viipyilevä lämpö
hellii vielä tulen hiipumisen jälkeenkin. Tämän saa aikaan aito luonnonmateriaali Mammutti-vuolukivi.
DEKO-tulisija turvaa kodin lämmön ja tunnelman
myrskyistäkin välittämättä vuoden
jokaisena päivänä.

www.nunnauuni.com

Aito NunnaUuni. Se lämmittää.
Aukioloajat
Tilaa ilmainen mitoituskäynti!

Yrityksen nimi
Osoite, puhelinnumero

Uunimestari Pentti Porrassalmi
Pitkänsillankatu 15, Kokkola p. 0400 866 180
pentti.porrassalmi@pp.kpnet.com

Poistomyyntiä Hartmanilla!
Kevytlaakaovi LA
110 €
9x21 (AS44)
Peiliovi 250
39,90
10x21 (AS84)
Kaakeleita poistohintaan!

Boston

Tabaco 25x40
Perla 25x40
Arena 25x40

Boston

Mosaic 25x40

5,50/m2
6,90/m2

29,90

Kevytlaakaovi 20
0

10x21 (AS73)

Poistoerä laminaattia alk. 6,90/m2
1862

155

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

JA ASENNUSPALVELUT
MYYNTI-MYYNTIJA ASENNUSPALVELUT
YKSITYIS-, YRITYSYKSITYIS-, YRITYS- JA TEOLLISUUSJA TEOLLISUUSASIAKKAILLE
KOKKOLASSA
ASIAKKAILLE KOKKOLASSA

TOIMIPISTEEMME
TOIMIPISTEEMME
JÄNISMAALLA
ON
JÄNISMAALLA KOKKOLASSA
JÄLLEEN
LAAJENTANUT
PALVELEE
LAAJALLA
VALIKOIMAA!
VALIKOIMALLA!
MEILTÄ:

• Teboil voiteluaineet
• Donaldson suodattimet
• Exide akut
• Hydrauliikkaletkut, liittimet
sekä komponentit
• Myös käteismaksulla!
Hydrauliikan järjestel-

Tervetuloa
Levytielle,
mien suunnittelut!
palvelemme
Tervetuloa
Levytielle,
arkisin
8-16
avoinna
kloklo
8.30
- 16.30

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

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 lähtiessään sanoi isälle ’’ kyllä mä
pärjään’’, sitä ei ollut enään
olemassa. Kuoleman varjo
oli tullut elämääni, enkä
enään osannut nousta ylös.
Halusin vain nukkua, nukkua pois.
Seitsemään vuoteen mahtui paljon, hetkellistä iloa ja
suunnatonta surua. Elämässä
oli kiire mennä eteenpäin,
ettei vain jäisi jotain kokematta. Ensimmäisen kerran
romahdus oli lähellä kesällä
2013, kun elämä tuntui menevän palasiksi pitkän parisuhteen eron myötä. Mutta
jotenkin pääsin siitä eteenpäin, ja pystyin työntämään
kaiken pahan olon syrjään.
Jatkoin elämää, tiesin että
jos nyt pysähdyn niin en
kestä sitä.
Opiskelin ja tein töitä kahdessa työpaikassa, hetken
aikaa kaikki tuntui taas ihan
hyvältä. Kunnes elämääni
tuli uusi parisuhde, rikkinäinen onni. Jouduin irtisanoutumaan 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 seitsemään 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

Jennike Englund iloitsee jokaisesta päivästä.
tuli lopullinen romahdus,
vakava masennus, näin selvensi lääkäri ja psykiatri.
Edessä kolmen vuoden psykoterapia ja lääkitys. Tuona
päivänä luovutin elämässä,
millään ei ollut enään merkitystä. Halusin vain nukkua
pois, en ollut enään kukaan
tai mitään. Kuolema oli tullut elämääni.
Keittiön lattialla vierähti
iltaisin useampi tunti itkien,
matka omaan sänkyyn tuntui
aina ylitsepääsemättömältä
askeleelta. Masennus oli ajanut minut siihen pisteeseen,
etten jaksanut enään nousta
ylös sängystä, en kyennyt
syömään ja puhuminen alkoi väsyttämään.
Itkin äidilleni puhelimessa,
äidille joka jaksoi joka päivä
soittaa ja puhua taukoamatta
ja yrittää saada minusta jotain irti. Äiti joka ei lopettanut rukouksiaan minun
puolestani. Hän rukoili ja
rukoili, eikä antanut periksi.
Vaikka jokaisen puhelun
jälkeen, oli äiti purskahtanut itkuun, ja huutanut Herran puoleen että ’ota rakas
Jeesus Janniken tuska pois,
anna se vaikka minulle’, äiti
oli sanonut. Kyllä hän kestäisi 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 nukkua pois, äiti mä en enään
jaksa tätä’’, äiti pysyi vahvana 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 kaiken. 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 hiljaisuuden 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 käsittämättömässä ’’tulessa’’, pää
painui alas ja itkua vaan alkoi tulvia, joka toinen sana
oli ’’kiitos Jeesus, kiitos
Jeesus!’’
Tajusin mitä tapahtui,
tiesin että Jeesus pelasti minut sillä hetkellä. En ollut
koskaan tuntenut mitään
sellaista. Niin voimakasta

rakkautta. Sitä hetkeä ja sitä
tunnetta ei pysty sanoin kuvailemaan. Sellaisen Pyhän
Hengen täyttymisen toivoisin jokaisen kokevan. Tuona
iltana Jeesus pelasti minut, ja
antoi minulle uuden elämän.
Elämän jollaista en olisi
koskaan osannut edes unelmoida. Rakkauden, jollaista
en koskaan ollut tuntenut.
Tuona iltana, menin ensimmäistä kertaa hymyillen
nukkumaan. Pelko oli kadonnut elämästäni, masennus haihtunut ja ahdistus oli
vain helisevä vaski tuulessa.
Olin täynnä rakkautta, iloa ja
onnea. Tuona yönä, uskalsin
ensimmäistä kertaa sammuttaa valot ja nukahtaa,
koska tiesin että vierelläni
oli Jeesus.
Nyt neljä kuukautta uskoontuloni jälkeen, ihmettelen edelleen tuota iltaa, kun
pelastuin. Enkä edelleenkään löydä tarpeeksi sanoja
sille mitä koin, niin suuri on
Herran rakkaus.
En enää nouse sängystä
aamuisin itkien, vaan riemuiten nousen uuteen seikkailuun Jeesuksen kanssa.
Olen saanut kuulla ja nähdä
miten ihmeellinen meidän
jokaisen Taivaallinen Isä on,
kuinka hyvät Hänen suunnitelmansa meidän jokaisen
elämässä onkaan. Herra vapautti minut valheiden kahleista, näytti tien jota kulkea
ja sulki monta vanhaa ovea
elämässäni ja avasi samalla
uusia parempia ovia.
Saan olla vapaa, ja kokea sanoinkuvaamatonta
rakkautta joka hetki. Saan
tehdä parasta työtä mitä voi
olla, Herran työtä. Jumala on
lähettänyt minut jo ihmeellisiin paikkoihin, olen saanut rukoilla ihmisten puolesta ja nähnyt kuinka Pyhä
Henki on heitä koskettanut
ja Herra on sairaita parantanut. Matka jatkuu kohti
ihmeellisiä päiviä, rukoillen ja ylistäen, minne ikinä
Herra päättääkään lähettää,
tämä tie ei romahda, koska
kallioni on Jeesus.

Kristillinen AJAN FAKTA

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

Teksti ja kuva:
Eero Ketola
Nokian Salon matkapuhelintehdas suljettiin. Suomen
talouden veturi pysähtyi.
– Tuttu ja pitkäaikainen
työpaikka meni alta. Tulevaisuus nousi vastaan kuin
seinä. Mielialaa ei kuitenkaan kannata pilata katkeruudella. Jumala vastaa rukouksiin ja elämä on täynnä
mahdollisuuksia, kertoo salolainen Mika Penttilä.
Nuori tietotekniikan ammattilainen Mika Penttilä
muutti Himangalta Saloon
keskikesällä 1995. Nokian
matkapuhelimet menivät
kuin kuumille kiville. Nokian brändin arvo oli yli 40
miljardia dollaria. Tehtaalla
tarvittiin satoja uusia työntekijöitä. Nokia – puhelinten soittoääni, ”Nokia tune”
kajahteli lähes kaikkialla.
Menestystarina päättyi koko
tehtaan sulkemiseen ja yhtiö teki Suomen ennätyksen
työntekijöiden irtisanomisessa. Myllerryksen keskellä
oli vakavia kasvoja ja kyynelehtiviä silmiä.
Mika Penttilän äiti tuli uskoon jo nuorena.
- Kasvoin kodissa jossa
kiinnitettiin huomiota hyviin tapoihin ja käytökseen.
Hyvä käytös ei kuitenkaan
pelasta ihmistä. Äidin kertoessa uskonasioista ymmärsin, että kiltti poikakin
tarvitsee henkilökohtaista
parannuksen tekoa. Uskonratkaisun tein Kalajoella
Eino Hööpakan puhuessa
tilaisuudessa.

Hengellinen koti
Mika Penttilän varusmiesaika oli melkein ohi.
- Näin television tekstiuutisen, jossa kerrottiin että
Salossa tarvitaan elektroniikka-alan osaajia. Olin
valmistunut tietotekniikan
mekaanikoksi. Muutin Saloon juhannuksena, työ alkoi
heti seuraavana maanantaina. Satoja uusia ihmisiä
muutti Saloon. Nokian tarjosi työpaikan. Koulutukseni
kattoi tietotekniikan. Valinta
oli tehtävä: matkapuhelintai monitoripuoli. Onneksi
valitsin kännykkäpuolen
sillä monitoripuoli loppui
vuonna 2000.
Salo oli kokonaan vieras
kaupunki Mika Penttilälle,
samoin paikallinen helluntaiseurakunta.
– Tutustuin nopeasti seurakunnan nuoriin. Osallistuin Teetupatyöhön joka oli
alkanut seurakunnassa jo
1970 – luvun alussa. Tapasin seurakunnan tilaisuuksissa tulevan vaimoni, Marikan. Solmimme avioliiton
vuonna 1998. Meillä on 14
ja 17 -vuotiaat tyttäret.
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sin. Työharjoittelun suoritin
Vainion Liikenteen palveluksessa Kaarinassa. Kurssin valmistumispäivän iltana
työnantajan edustaja pyysi
toimistoon. Hetken päästä
kävelin ulos huoneesta työsopimus kädessäni. Minusta
tuli linja-auton kuljettaja.
Puolisoni, Marika on töissä
Orionin Salon yksikössä.
Työpaikka on Nokian entisessä komponenttitehtaassa.
Samassa paikassa jossa olin
töissä! Samassa paikassa
jossa kerrottiin koko Nokian
matkapuhelintehtaan sulkemisesta Salossa!

Kaikki järjestyy

Mika Penttilä kertoo, että
hänen sydämensä on vapaa
katkeruudesta. – Pitkä työurani katkesi, mutta sydämeeni ei ole jäänyt lainkaan
katkeruutta Nokiaa kohtaan.
Minulla ei ole mitään pahaa

Himangalla syntynyt ja Saloon muuttaneen Mika Penttilän pitkä työura katkesi Nokialla. – Sisimpääni ei jäänyt lainkaan katkeruutta entistä työnantajaani kohtaan.
Elämässä ei saa koskaan ajautua katkeruuteen ketään ihmistä eikä työpaikkaakaan
kohtaan.
hoidin materiaalilogistiik- valintapsykologin kanssa.
Yhteensä työvuosia oli Lapsuuden toiveammattini
Kaikki järkyttyivät kaa.
kertynyt Salon Nokian mat- oli ollut linja-auton kuljetNokian Salon kampuksella kapuhelintehtaalla 17 vuotta taja. Ammatinvalintapsyoli parhaimmillaan 5400 ja 3 kuukautta. Kaikki oli kologi vakuuttui siitä, että
sovellun alalle. 17.9.2012
työntekijää.
nyt ohi.
menin vanhalle työpaikalle
- Huonoja uutisia alkoi kuuallekirjoittamaan irtisanomilua vuonna 2008. SeuraaLinja-auton rattiin sen. Oli kaksi vaihtoehtoa:
vana vuonna jaettiin ensimmäiset eropaketit. Helmi- Mika Penttilä rukoili per- firma irtisanoo tai työntekijä
kuussa 2012 oli suuri irtisa- heensä kanssa. Rukoukset sanoo itse irti työsuhteensa
nomisaalto. Jäljelle jääneet kuultiin. Nokia ja EU yhteis- ja saa siitä eropaketin. Irtisaalkoivat kiireellä järjestää työssä TE-toimiston kanssa nomispäivänä aloitin uuteen
uudelleen systeemejä. Vauh- aloitti työhakuvalmennuk- ammattiin johtavan, kuuden
dittajana oli johdon ilmoitus sen. Keskustelin ammatin- kuukauden mittaisen kurssiitä kuinka tärkeä Salo on
Nokialle: ”Salon tehdasta ei
suljeta”. Kesäkuussa 2012
meidät kutsuttiin tiedotustilaisuuteen. Ilmoitus oli lyhyt
ja tyly: Koko matkapuhelintuotanto lopetetaan Salossa.
Tehdas suljetaan. 850 työntekijää saa lähteä.
– Kaikki kuuntelivat hiljaisina. Olimme juuri selvinneet edellisistä, masentavista uutisista ja havahtuneet
siihen, että olimme saaneet
pitää työpaikkamme ja valmistautuneet uudistuksiin ja
uuteen iskukykyyn. Kaikki
olivat järkyttyneitä. Kukaan ei kysellyt mitään. Lähdimme pois maahan katsellen. Mitä nyt tehdään? Sitä
ei tiennyt työnjohtajakaan.
Tehtaan tiloissa tarjottiin
tukiohjausta. Seurakunnan
MITSUBISHI
työntekijöitä ja sosiaali- ja
edustus
Kokkolassa!
terveysalan ihmisiä saapui
Tervetuloa kaupoille!
paikalle antamaan kriisiapua. Päivällä katsoin koMyös laaja valikoima
tona TV:stä tiedotustilaivaihtoautoja!
suutta, kun päätös julkistettiin koko kansalle. Olin yksin kotona. Kyyneleet tulivat
silmiin. Mitä teen? Voi hyvä
Jumala, auta meitä.
Olin ollut tuotekorjaajana
10 vuotta ja sen jälkeen

sanottavana entisestä työnantajastani.
Marika ja Mika Penttilä
ovat aktiivisesti mukana
seurakunnan työssä. Mikan
mieliharrastus on pitkänmatkan juoksu.
– Paavo Nurmi maraton
Turussa on suosikkini. Tapahtuma on heinäkuussa.
Lähtiessäni maratonille olen
innostunut. Usein noin 30 kilometrin päässä alkaa painaa
ja pää sanoo: pitää lopettaa.
Maalin saavutettuaan tulee
kuitenkin suorastaan euforinen olotila. Juoksu kuvaa
mielestäni uskon elämän
etenemistä. Lähtö on uskoon
tulo. Matkalla voi tulla ongelmia ja asiat alkavat painaa. Uskovan maaliin saapuminen on ainutlaatuinen,
hieno kokemus, miljoonia
kertoja hienompi kuin maraton juoksun maalin saavuttaminen.

Indolantie 4 - KOKKOLA
Tervetuloa kotimaiselle
katsastusasemalle
Kokkolaan!
Meiltä myös rekisteröinnit ja vakuutukset

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

Palvelemme
ma-ke
to
pe

8-17
8-18
8-16

Indolantie 4,
67600 Kokkola
puh. 835 2555
vipkatsastus.fi
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Kaksikymmentä vuotta Albanian kaaoksesta

Pyramidirahastot sortuivat ja
ulkomaalaiset evakuoidaan

Teksti: Eero Ketola
Kuvat: Eero Ketola ja
Tauno Toukola

peat liiketilat muuttuivat
luurangoiksi. Kaikki aseet
kelpasivat. Vloran satamakaupungista varastettiin jopa
radioaktiivista materiaalia.

Eteen avautuu käsittämätön
näkymä. Kaikkialla hyörii
ihmisiä kuin kevätauringon
sulattamassa muurahaiskeossa.
Ihmiset kantavat puisia ammuslaatikoita, toisilla riippuu olalta kaksi tai kolme
rynnäkkökivääriä. Naiset
työntävät kottikärryjä. Ne
ovat täynnä räjähdysaineita, miinoja ja kranaatteja.. Ohitse astelee aasi joka
on kuormattu viljasäkeillä
joihin on köydellä kiedottu
kevyt, vyösyöttöinen konekivääri. Hevoskärryihin
nostetaan armeijan naamiointiverkkoja ja sotilaiden
käyttämiä asetakkeja ja nahkasaappaita.
Rahapyramidiyhtiöiden rahastot sortuivat Albaniassa
tammikuussa kaksikymmentä vuotta sitten. Samalla
sortuivat kansalaisten unelmat nopeasta rikastumisesta.
Albanialaiset olivat köyhiä.
Omaisuus oli kansallistettu.
Yksipuoluejärjestelmä oli
jatkunut vuodesta 1945.
Pankkitoiminta ei ollut vakiintunut. Useat tuhannet
albanialaiset olivat 1990 –
luvun alusta saakka sijoittaneet säästönsä sijoitus- eli
pyramidiyhtiöihin. Rahaa
liikkui jopa miljardin dollarin verran. Kansa halusi rikastua nopeasti ja kunnolla.
Yhtiöiden toimintaperiaate
on yksinkertainen. Ihmiset

Element

SEISKASTA
KYMPPIIN

Lyhyt ilo

Kansalaiset puolustivat aseellisen kansalaistottelemattomuuden aikana talojaan ja perheitään. Lähetyksen Kehitysavun (LKA, nyk. Fida International)) hallinnoiman Koulutuskeskuksen vartija oli myös aseistettu lähes koko vuoden
1997. Samalla alueella on myös Surrelin kylän peruskoulu.
ostavat osakkeita. Yhtiö lunastaa korkeammalla hinnalla osakkeiden myynnistä
saamillaan rahoilla. Järjestelmä toimii niin kauan kun
on uusia osakkaita. Rahojen
loppuessa myös takaisinostot loppuvat.

tammikuuta 1997. Useimmat pyramidiyhtiöt olivat
jo konkurssissa. Sijoittajat
menettivät kaikki rahansa.
Oikeistolainen Demokraattinen puolue komensi sotilaat turvaamaan järjestystä.
Kaikki tapahtui liian myöhään. Vihaiset ja katkeroituneet ihmiset ryntäsivät
Kansa aseisiin
Albanian kansalliskokous valtion virastotaloja vastaan.
kielsi pyramidirahastot 23. Pyramidiyhtiöiden hulp-

LOUNAS

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

GRILLIPANNU

HAMPURILAISATERIA

BROILERIFILEEPALAT
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Torikatu 27, Kokkola • www.korvgorans.fi • 06 8319638

Kevätauringon kirkkaat
säteet läpäisevät talven jäljiltä pölyttyneet ikkunani,
tuoden esille huonekalujen
pintaan laskeutuneen tomun.
Tämä auringon säteily saa
aikaan sen, että monen mieliin nousee kevään suursiivoukset kodeissa, sillä
elämmehän kevätjuhlien ja
valmistujaisten aikaa, jolloin tahdotaan, jotta jokikinen paikka on puunattu ja
perinnehopeat kiilloitettu
juhlakattauksia varten.
Herkästi olemme siivoamassa ja kiillottamassa kotiamme ja maallista omaisuuttamme, mutta muistammeko
oman puhtautemme, koskien
sisintämme?
Onko omatuntomme puhdas talven jäljiltä? Onko
uskonelämämme sitä, mitä
meidän Rakas Vapahtajamme toivoisi sen olevan?
Pitäisikö meidän kuitenkin aloittaa tämä kevään
suursiivous ensimmäisenä
omasta itsestämme ja raivata

[kläder och skyltar]

Enver Hoxhan aikana kansallistettua omaisuutta alettiin palautta oikeille omistajille vuoden 1991 jälkeen.
Viiden vuoden kuluttua
omaisuutta ryhdyttiin myymään ja rahat talletettiin
pyramidiyhtiöihin. Muutaman vuoden jälkeen yhtiö
toisensa jälkeen ilmoitti, että
heillä ei ole varaa maksaa
talletuksia takaisin.
– Isä myi peltonsa, talonsa
ja kotieläimensä. Hän laittoi kaikki rahansa pyramidirahastoihin. Perheemme
menetti kaiken. Nyt minulla
on kuitenkin hyvä työpaikka
öljykentällä. Kotiin perheen
luo on matkaa vain viisi kilometriä, kertoi Fierissä asuva
Alfred Profka.
Pyramidikaaoksen tuoksinassa suomalaisten lähettien
perustaman seurakunnasta
Fiersistä lähes sadasta jäsenestä runsaat kaksikymmentä muutti Kreikkaan ja
Italiaan.

Pois ja takaisin

Albanian avautui vuonna
1991. Ripeästi kymmenet
lähetysjärjestöt saapuivat
maahan. Suomen Vapaa
Ulkolähetyksen (nyk. Fida
international) helluntailähetit olivat ensimmäisten
joukossa,
_4 jotka saapuivat

Armeijan varastoista löytyi kaikenlaisia aseita. Eero
Ketola sai kokeilla partisaanien saksalaisilta toisen maailmansodan aikana sieppaama MP-40 konepistooli oli
edelleen toimintakunnossa.
köyhään ja epävakaiseen
maahan.
Pioneerityö eteni hyvin,
mutta pyramidikaaoksen alkaessa kaikki lähetystyöntekijät evakuoituivat tai heidät
evakuoitiin maasta. Ilmassa
oli mielialaa, että tähänkö
kaikki nyt loppuu? Kuitenkin jo elokuussa 1997 lähetit
aloittivat paluun Albaniaan.
Ihmisten mieliala oli raskas,
mutta työ pääsi kuitenkin
uudelleen liikkeelle.
Elokuussa 1998 maa oli
ajautumassa uudelleen sekasortoon, mutta maan hallitus sai tilanteen nopeasti
hallintaan.

Keväällä 1999 alkoi Kosovon sota joka toi Albaniaan
runsaasti pakolaisia. Lähetysjärjestöt olivat mukana
laajassa avustustyössä ja sen
seurauksena avautui uusia
mahdollisuuksia evankeliumin julistamiselle.
Kirjoittaja oli silminnäkijänä kaaoksen aikana EteläAlbaniassa kolmen muun
suomalaisen kanssa.

Siivouspuuhia
Iloitkaamme tulevasta
Pääsiäisen ajasta ja laulakaamme tutun laulun sanoin,
” Muurari rabbi nyt, on
matkalle lähtenyt, noussut
on satulaan ratsunsa kuitenkin Kuningas”. Hoosianna,
hoosianna, saavu jo Kuningas luoksemme täyttämään
toivomme”.

sisimmästä pois se, mikä ei
sinne kuulu. Uudistaa ajatuksemme, uudistaa uskonelämämme ja kiinnittää
katseemme kaiken luojaan
ja antajaan Jeesukseen Kristukseen.

vasta valosta ja nauttia ensimmäisten pajunkissojen
puhkeamisesta sekä ihanista
leskenlehdistä.
Keväiset pajunoksat ”kissoineen” tuo mieleen lapsuusmuistot, kun vielä hankien kantaessa menin poiTämän kaiken tehtyämme, mimaan oksia maljakkoon
saamme olla vapaina Her- iloksi pöydälle, juuri siivotramme edessä, iloita tule- tuun kotiin.

Herramme, Jumalamme
tahtoo siunata sinua ystäväni , kun vain nöyrin mielin
tahdot puhdistautua Hänen
edessään ja ottaa vastaan
taivaallisen rakkauden, lahjan jota ei voi antaa kukaan
muu, kuin elävä Jeesus Kristus - Hän antaa sinulle iänkaikkisen elämän.
Siunattua kevättä kaikille!
Mirja T.
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TAVIKSEN TUUMAILUJA
Tällä palstalla perustavallinen kokkolalainen tarkastelee
perustavallisia arkiasioita.

Varjoissa

Hyvää saattohoitoa,

ei eutanasiaa

Eduskunta kävi helmikuussa lähetekeskustelun kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan eutanasian sallimista Suomessa.
Moni luulee, että eutanasiakeskustelussa
on kyse vastentahtoisesti ylläpidettyjen
elintoimintojen, kansanomaisesti sanottuna ”letkuissa pitämisen” lopettamisesta. Potilas voi kuitenkin tänäkin
päivänä hoitotahdollaan ja hoidoista kieltäytymällä 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 lopettamisesta. Sekä Maailman Lääkäriliitto,
että Suomen Lääkäriliitto vastustavat
eutanasiaa.

”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. Aurinkoisessa säässä sanojen todentaminen oli äärimmäisen helppoa: varjo seurasi
kulkijaa pidempänä tai
lyhyempänä, mutta seurasi
kuitenkin. Jopa niin hyvin,
että se ei jättänyt minkäänlaista 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 nähnyt 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.

Jumalan pyhyyden valossa
omat varjoni erottuvat selkeästi. Vaikka kuinka yrittäisin
niitä peitellä, ne seuraavat
minua. Lankean uudelleen ja
uudelleen vanhoihin virheisiin ja ajaudun uusiin. Varjot pysyvät minussa kiinni.
Ja vaikka en itse erheitäni
näkisi tai haluaisi nähdä,
Jumala näkee. Vaikka etsisin 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 hänen päällänsä, että meillä
rauha olisi, ja hänen haavainsa 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 varjoni täysin ja riittävästi. Pysyä ristin juurella ja tietää,

että se riittää - siinä on ainoa
turvani. Jeesuksen sovitustyö ristillä riittää, niin lupaa
Raamattu: ”Joka uskoo Häneen, sitä ei tuomita; mutta
joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei uskonut
Jumalan ainokaisen Pojan
nimeen” (Joh. 3:18). Mutta
mikään muu ei riitä.
Siinä vaiheessa, kun varjot
tuntuvat käyvän liian suuriksi, on hyvä muistaa, että
olen - ja olet- Jumalan luoma
ihminen. Olet Golgatalla rakastettu 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 suosikkikohtani. Hän, joka on luonut
taivaan tähdet, ikuinen Isä,
Hänen luonaan ei mikään
enää muutu tai vaihtele:
varjot ovat poissa. Pois pyyhitty, valo voittaa.

AHERTAJANTIE 14

Lämmintä harrastetilaa, nosto-ovet,
kaukolämpö, isot piha-alueet.
Autot - Veneet - Moottoripyörät

Uudistuotantoa
Satamatien varteen Lekatielle!
Kiinteistö Oy Kokkolan Yritystalo I-3
Asuntoautoparkki Best-Hallissa pihalla.

Ajoväylä ulos - Lukittava tila

Vuokra alkaen 5€/m2. Varaa heti omasi!
Kokko-Invest Oy,
Seppo Hotakainen, 0400-561 539
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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 päättämään vaikkapa autolla ajamisesta tahi
tupakan ostamisesta, mutta voivat päättää 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, potilasjärjestöjen edustajia ja myöskin pitkäaikaissairaiden omaisia. Heidän viestinsä
oli hyvin vahva: fyysisistä tai henkisistä
vammoista kärsiville, puolustuskyvyttömille lapsille, vanhuksille ja köyhille
tulee taata sama suojelu kuin terveille
ja hyvätuloisille ihmisille. Eutanasiasta
ei saa tulla keino säästää sairaanhoidon
kustannuksissa.

Sari Essayah
Belgian ja Alankomaiden esimerkit
osoittavat kiistattomasti sen, kuinka nopeasti ja helposti eutanasia laajentuu muihin kuin saattohoitopotilaisiin. Eutanasian
laillistamista kampanjoidaan hyvin usein
ns. potilaan itsemääräämis-oikeudella ja
korostetaan — aivan niin kuin tässäkin
kansalaisaloitteessa — tiukkoja suojatoimia ja rajauksia lain soveltamisessa. Ikävä
kyllä, niissä maissa, joissa laki on saatettu
voimaan, laajennuksia on ajettu juuri haavoittuvimmissa asemassa oleviin.
Se, että eutanasian vaatiminen Suomessa on noussut juuri nyt esille, on
huolestuttavaa. Eduskunta on hiljattain
keskustellut, mikä laitoshoidon hoitajamitoituksen 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 hyvin: ”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.”

Belgiassa ja Hollannissa ovat kuohuttaneet tapaukset, joissa eutanasiaa on
käytetty mielenterveysongelmista kärsineen vangin, hyväksikäytetyn anorektikon, epäonnistuneen sukupuolenvaihdosleikkauksen läpikäyneen ja sokeutumisvaarassa olleiden kuurojen kaksosten
elämän lopettamiseen. Yksikään näistä
tapauksista ei ollut kuolemansairas,
mutta kaikesta huolimatta eutanasia Saattohoitokotien hyviä hoitokäytäntöjä olisi tärkeä integroida laajemmin
heille myönnettiin.
yleiseen terveydenhoitojärjestelmään.
Eutanasiaan kuolleiden lukumäärä on Kuolevan potilaan kokema pelko ja ahHollannissa kasvanut 64 prosenttia vuo- distus eivät välttämättä liity ensisijaisien 2005—2010 välillä, ja vammaisten sesti kipuun tai kuolemaan, vaan usein
vastasyntyneiden elämän lopettaminen myös yksinäisyyteen ja avuttomuuteen.
on vanhempien suostumuksella jo lail- Oikea vastaus saattohoidon puutteisiin
lista. Belgiassa hoivakotien asukkaiden ei saa olla ”lupa tappaa” tai avustettu
ja yli 80-vuotiaitten eutanasiat lisäänty- itsemurha, vaan saattohoidon kehittävät ja taakkana olemisen tuska on mer- minen ja sairaanhoidon henkilökunnan
kittävä syy toivoa eutanasiaa. Kysymys kouluttaminen.
kuuluukin, näyttäytyykö eutanasia pian
vanhuksille ja vakavasti sairaille kunni- Sari Essayah, pj. Kristillisdemokraatit
allisena toiveena tai jopa velvollisuutena. sari.essayah@eduskunta.fi
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Nyt uutta pintaa alle!
TIETENKIN EUROMASTERILTA!

Meiltä nyt vanhanajan

MERIKOKON SUURET
HERKULLISET LEIKKEET!
Tutustu valikoimaamme netissä
http://kiinteistonvalityspro.fi
ISOKATU 2, KOKKOLA
044 23 00 485
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Torvald Enlund
0400 618 907
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Sixten Enlund
0400 664 992

Oletko kiinnostunut!
Nyt on tilaisuutesi!

Uustuotantoa Kälviän keskustaan.
(yläastetta vastapäätä)
2 kpl n. 80 m2 korkea laatuisia

PARITALOHUONEISTOJA.

Kysy näistä heti, niin kerron lisää

Matkalla huomiseen....

0400 566 491 / Esko

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

Esko Mäkelä
puh. 0400 566 491

Kuljetusliike Hotakainen Oy
Halsua, puh. 0400 269048

RAKENTAA
YLEISKULJETUS
ALLTTRANSPORT

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

✁

KOKKOLA
KARLEBY

Myös raskaskalusto
Veteli 0447475288

Ota ilmoitus talteen,
säilytä puhelinnumerot

Myös auton
ovien avaus

0400 563 438 ✆ 0400 389 022

LAAJA VALIKOIMA LAATUVARAOSIA
SUORAAN HYLLYSTÄ

Ajan Fakta 32.000
talouteen 4 x vuodessa
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VAPAUDEN HINTA

PK

Meillä ihmisillä on taipumus laskea kustannuksia ja
vertailla hintoja aivan pienissä arkisissakin asioissa
ja suuremmissa asioissa
aikaa ja energiaa voidaan
käyttää huomattavankin
paljon laskelmien tekemiseen. Ja aivan hyvä niin.
Kun asiat miettii kunnolla,
ei tarvitse heti katua päätöstään.
Vapaus on toinen asia,
jota nykyihminen arvostaa. Uutisvirtaa seuratessamme saatamme todeta,
että kaikkien kohdalla
nämäkään asiat eivät ole
itsestäänselvyyksiä. Esimerkiksi sodat, poliittiset
järjestelmät ja muut ihmisten itsensä luomat yhteiskunnalliset rakenteet
ja olotilat voivat viedä vapauden. Ihminen voi olla
joko konkreettisesti vankina tai hänen elämäänsä
on rajoitettu niin paljon,
että hän ei koe olevansa
vapaa. Vapauden saavuttaakseen ihminen voi alkaa
taistella maansa tai yksilön
oikeuksien puolesta. Lopputulos on mahdollista
tavoittaa mutta useinkaan
ei ilman hintaa. Joku mak-

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

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

uttaan ja sen olemusta. Esimerkiksi joku laki, joka on
säädetty suojelemaan ihmisiä, voi tuntua toisista omaa
vapautta rajoittavalta. Ihminen voi kokea myös olevansa omien tottumustensa
vanki tai tietyissä ihmisryhmissä hän ei koe voivansa
Länsimaissakin ilman so- olla oma itsensä. Vapauden
tia tai muita vastaavia ilmi- rajoittuminen on hyvin yksiöitä ihmiset miettivät vapa- löllisesti koettu asia.

Ihminen on kuitenkin
lähtökohtaisesti vailla vapautta täysin riippumatta
toisista ihmisistä. Syntiinlankeemuksen seurauksena
olemme erossa Jumalasta ja
sitä kautta olemme synnin
vankeja. Jumala ei kuitenkaan ole hallitsija, joka yrittää syöstä ihmiset vaivaan
ja kadotukseen vaan päinvastoin. Hän on tehnyt ja

Jumala meni rakkaudenteoissaan ihmistä kohtaan
niin pitkälle, että Hän antoi oman poikansa kuolemaan puolestamme. Ainoan
synnittömän kuolema riitti
hinnaksi sinun ja minun vapauttavan tuomion puolesta.
Jumala on valmis unohtamaan kaiken menneen, jos
vain tunnustamme Jeesuksen Herraksi ja syntiemme
sovittajaksi. 2. kirje korinttilaisille kertoo näin:jakeet
17- 21 ”Jokainen, joka on
Kristuksessa, on siis uusi
luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!
Kaiken on saanut aikaan
Jumala, joka Kristuksen
välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon
ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse
teki Kristuksessa sovinnon
maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän
rikkomuksiaan; meille hän
uskoi sovituksen sanan. Me
olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu

teille meidän kauttamme.
Pyydämme Kristuksen
puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa.
Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi
kaikki meidän syntimme,
jotta me hänessä saisimme
Jumalan vanhurskauden.”
Saamme siis vapauden
synneistämme, riippuvuuksistamme, menneisyydestä, aivan kaikesta.
Saamme aloittaa puhtaalta
pöydältä. Miksi siis vielä
laskisit hintaa sille, mitä
ehkä menettäisit, jos otat
Jeesuksen sydämeesi vastaan? Täysi hinta on maksettu sinusta kerran keskimmäisellä ristillä. Todellinen vapaus aivan ilmaiseksi; siitä parempaa ei voi
tarjota. Hetkellinen nautinto tuo aina mukanaan
asioita, joita emme toivoisi
mutta elämä Jeesuksen
seurassa antaa paitsi vapauden nyt ja myös ikuisen
elämän kerran taivaan kodissa. Voit aloittaa uuden
elämän jo tänään.

Ruokajakelua Kokkolassa
Kokkolassa on jaettu jonkin aikaa ruokaa tarvitseville eri seurakuntien toimesta. Yksi pitkäaikainen
pioneeri on Lazarus Noon.
Lazarus muutti Suomeen
Pakistanista 13 vuotiaana
poikana, vuonna 1969. Muuton mahdollisti osaltaan
Suomen Lähetyseura. Lasarus kävi ruotsinkielistä koulua Helsingissä ja muutto
Pietarsaareen 1970 toi miehen vaikuttamaan Pohjanmaalle. Lazarus on Suomen
kansalainen ja neljän pojan
isä.
– Toimin linja-auton kuljettajana aluksi noin kolme
vuotta koulun jälkeen Pietarsaaressa. Sen jälkeen toimin
myynnin ja markkinoinnin
tehtävissä eripuolilla Suomea 21 vuotta.

Näky ruokajaosta

– Vuosia sitten olin koulutuksessa Helsingissä. Palatessa junalle huomasin
rautatieasemalla kuinka
ihmiset kaivoivat syötävää
roskalaatikoista. Tämä kosketti syvästi sydäntäni ja kävin kysymässä eräältä, että

onko hänen nälkä. Kun mies
vastasi myöntävästi kävin
hakemassa hänelle hampurilaisen ja kohta toinenkin
halusi syötävää. Silloin rukoilin 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 vaikeaa, mutta joitain voimme
auttaa jo silloin, kertoo Lazarus.
– Itselläkin oli siihen aikaan
tiukkaa ja aina ei ollut bensaan rahaa, mutta kaikesta
selvittiin Herran avulla ja
ruokaa vietiin Pietarsaareen
ja jopa Ähtävälle saakka
kun soittivat etteikö mitään
ole kun on iso perhe ruokit–Ilo ystävien kasvoista on parasta tässä työssä, toteaa Lazarus kiittäen samalla
tavana.
niitä tahoja, jotka mahdollistaa avun ja sen perillemenon. Monelle pienikin apu
– Koskaan ei ole rahaa on tervetullut lisä jokapäiväisessä elämän taistelussa.
otettu ruuasta, eikä myöskään kuljetuksista, paljastaa
tiimille joka nyt on mukana kasvoilla loistaa ilo, että
Kiitollisuus
Lazarus. On tärkeää että piapuna, Lazarus iloitsee kas- joku välitää. Siksi vapaaehdetään kiinni periaatteesta:
vot hymyssä suin.
toistyö on palkitsevaa ja tätä
lahjoittajille
”Lahjaksi olette saaneet lah- –Olen äärettömän kiitol- – Tällaisen työn arvon ym- jaksaa tehdä.
jaksi antakaa”.
linen ruuan lahjoittajille ja märtää aina kun tarvitsijan

Avustustyö jatkuu

Tarve tällaiselle työlle tuntuu vain kasvavan. Kaikki
eivät kerkeä mukaan elintason oravanpyörään tai ei
halua. Siksi on tärkeää, että
löytyy ihmisiä jotka auttavat
lähimmäisiämme.
Hannu ja Riitta Rekilä toimivat EU ruokajakoprojektissa ja koordinoivat sitä
yhdessä Jouko ja Anja Wörlinin kanssa.
–Jälleen huhtikuussa
saamme kuorman EU ruokaapua Keski-Pohjanmaalle.
Helluntaiseurakunnat ovat
mukana yhteistyökumppaneina Mavin kanssa toteuttamassa jakoa alueella, kertoo
Riitta Rekilä.
– Jo 6.4. meillä on ensimäinen avustuserä jaossa
Kokkolan, Kälviän ja Lohtajan helluntaiseurakunnissa. Ruokapusseja jaetaan
klo 15-17 välisenä aikana.
Eu ruoka-apu on tarkoitettu
kaikille.
– Kokkolassa ruokajakeluun on osallistunut n. 100150 henkilöä, kertoo Riitta.
Ruokaa jaetaan näillä näkymin kolmen viikon välein ja
siitä ilmoitetaan Kokkolalehdessä.
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Elisa Karhu
”Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te
löydätte. Kolkuttakaa, niin
teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää
ja kolkuttavalle avataan.”
(Luuk.11:9-10)
Kokkolalainen Mustapha
siteeraa Raamattua kertoessaan, kuinka itse löysi
taivaan ja maan luojan, Jumalan.
Mustapha saapui Marokosta
Seikkulan perheeseen Lohtajalle viisitoista vuotta sitten. Koko tarina siitä, kuinka
erilaisten vaiheiden jälkeen
Mustapha päätyi Suomeen,
kääntyi muslimista kristityksi ja toimii nyt evankelistana, on uskomaton -mutta
täysin totta.

”Mistä tiedän, kuka
on oikeassa?”

Mustapha oli ystävystynyt
Suomeen tulonsa jälkeen
vuonna 2003 erään marokkolaisen tulkin kanssa.
Tulkista tuli todella läheinen Mustaphalle, kuin isoveli. He olivat saunassa,
kun tulkki kertoi varovasti,
että on ex-muslimi ja kysyi,
haittaisiko tämä asia heidän
ystävyyttään. Mustapha vastasi kohteliaasti, ettei se haitannut, mutta sisimmässään
kauhistui tätä tunnustusta.
Hän itse oli saanut muslimiperheen kasvatuksen ja
tavan mukaan mennyt koraanikouluun jo 4 vuotiaana.
Ystävän tunnustus herätti
myös ihmetystä ja vihaa.
Miksi tämä hylkäsi ainoan
oikean uskon? Samassa kuitenkin hänen sisimpänsä
täytti pelko. Mistä tiedän
olevani oikeassa? Kuka on
oikeassa? On olemassa yksi
oikea usko, onko se minulla
vai hänellä? Mustapha halusi selvittää asian.
Vielä samana päivänä viimeisen päivittäisen muslimirukouksen jälkeen hän kohotti kätensä taivasta kohti
ja rukoili:
–Rakas taivaan ja maan Jumala. Haluan palvella sinua.
Auta minua. Näytä oikea
tie. Olen valmis tekemään
tahtosi.
Seuraavana yönä Jeesus ilmestyi Mustaphalle ja koko
huone oli täynnä Pyhää
Henkeä. Kokemusta ei voi
sanoin selittää. Hän herätti
suomalaisen äitinsä ja isänsä
eli Seikkulan Ailan ja Mikon. He rukoilivat yhdessä
ja Mustapha antoi elämänsä
Jeesukselle.

”Hommatkaa tuo
poika Suomeen
ja hoitakaa
jalka kuntoon!”

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

Entinen muslimi Mustapha kehottaa:

ÄLÄ HÄPEÄ EVANKELIUMIA!

yllättäen. Aila ihmetteli surullisena, mikä matkan tarkoitus oikein olisi. Seikkulat
kuitenkin lähtivät matkalle
ja ihmeellisten vaiheiden jälkeen tapasivat Mustaphan.
Mustapha syntyi kampurajalkaisena ja sen vuoksi
häntä kiusattiin. Koraanikoulun 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 pariskunnan sydämelle: hommatkaa 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 jalkansa leikattiin. Jälkikäteen
katsottuna palaset loksahTuhlaajapojan
telivat kohdilleen ja kampurajalkaisuudellakin oli
paluu
Jumalan suunnitelmassa Vuonna 2008 Mustaphan
tärkeä osa.
äiti pyysi häntä mukaansa
seurakuntaan. Siellä jonkun seurakuntalaisen kautta
Maailman
Mustapha sai profetian:
”Toin sinut vetten takaa.
viettelyksissä
Mustaphan elämä uskoon- Haluat maistaa ja kokeilla
tulon jälkeen ei ollut nou- kaikkea, mutta tuon sinut
sujohteista kasvua seura- vielä takaisin.”
kuntayhteyteen, vaikka hän Tämä profetia kävi toteen,
yrittikin käydä nuortenil- kun Mustapha uudistui vuoloissa mukana. Hän koki, den 2015 lopussa. Eräänä
että seurakunnan nuorilla iltana vain omat tekemiset
oli omat ryhmänsä, joihin tuntuivat väärältä. Silloin
hän ei päässyt mukaan. Sen hän tiesi, kenen puoleen
sijaan Mustaphalla oli ma- kääntyä ja rukoili:
rokkalaisia ei-uskovaisia – Ota minut kokonaan
ystäviä, joiden kanssa vietti omaksesi ja synnytä uudelaikaa. Sitten maailma viet- leen, paranna kaikista vääteli hänet mukaansa ja hän ristä asioista. Annan koko
eli kaksitoista vuotta sa- elämäni sinulle! Ja Jumala
nojensa mukaan alamaail- vastasi. Mustapha sai synmassa. Mustapha siteeraa tinsä anteeksi ja vapautui
samantien päihderiippuvukRaamatun kohtaa:
”Kun saastainen henki sistaan. Hän kokee olleensa
lähtee ihmisestä, se kul- kuin tuhlaajapoika, jonka Isä
jeskelee vedettömillä seu- otti iloiten vastaan.
duilla ilman lepopaikkaa
mutta ei löydä. Silloin se
Jumalan
sanoo: Minä palaan asuntooni, josta lähdin. Kun se
varjeluksessa
tulee, se löytää asunnon Lyhyessä ajassa Mustapha
lakaistuna ja järjestettynä. on päässyt pitkälle ja hänen
Silloin se käy hakemassa uskonsa on vahvistunut.
sieitsemän muuta henkeä, Mustapha on kokenut henkijotka ovat pahempia kuin lökohtaisesti henkivaltojen
se itse. Sisään päästyään ne olemassa olon ja taistelun
jäävät sinne asumaan. Ja meidän elämässämme. Kesen ihmisen tila on lopussa väällä 2016 hän osallistui
pahempi kuin alussa.” Vilppulassa ensimmäistä
(Luuk.11:24-26)
kertaa muslimeille tarkoitetulle leirille. Siellä hän
Tupakka, alkoholi ja ma- todisti omasta uskoontulosrihuana koukuttivat Mus- taan. Eräs mies tuli jutteletaphan ja hän oli kuole- maan hänelle ja kyseli paljon
manvaarassa useita kertoja. kaikenlaista. Silloin Pyhä
Herra kuitenkin varjeli häntä Henkin varoitti Mustaphaa,
kuin silmäteräänsä, eikä hä- että kyseessä oli ISIS:in
nelle koskaan sattunut mi- mies, joka halusi pahaa hätään. Mustapha kertoo myös nelle. Silloin Mustapha ymkiitollisena, että hänellä on märsi olla kertomatta tarkaina ollut töitä ja taloudel- koja tietoja itsestään tälle
lisesti asiat hyvin. Ehkäpä miehellä.
tuona aikana rahanhimo
osaltaan myös vei häntä pois Myöhemmin samalla leipäin Jumalasta.
rillä eräs Mustaphalle tun-

Mustapha iloitsee evankeliumin muuttavasta voimasta.

tematon nainen kertoi Pyhän
Hengen vaikutuksesta Mustaphan koko elämäntarinan
kurjasta lapsuudesta lähtien
niin että Jumalan suunnitelma, miksi mitäkin asioita
oli tapahtunut, avautui Mustaphalle. Jumala myös rohkaisi Mustaphaa, että tämän
ei tulisi pelätä ketään, sillä
hän on Jumalan silmäterä.
”Se, joka satuttaa sinua, satuttaa minua ensin.” Tämä
vahvisti Mustaphan uskoa.

ihmiset eivät millään olisi
halunneet lähteä valomerkin
jälkeen, vaan joskus heitä
piti taluttaa pihalle baarista.
Seurakunnassa osa ihmisistä lähtee kotiin ”jo ennen
papin aamenta”. Omaan
ajankäyttöön voi vaikuttaa
ja Mustapha nostaakin seurakuntayhteyden rinnalla
Raamatun lukemisen todella
tärkeäksi asiaksi.
– Kun ihminen lopettaa
Raamatun lukemisen, takka
sammuu ja sitä ihminen ei
Tämän leirin kautta Jumala saa itse enää syttymään.
näytti hänelle kentän, jonne Vain Jumala voi sytyttää tuMustapha lähti julistamaan len uudelleen.
evankeliumia: vastaanottokeskuksiin ja leireille omien Toinen huomio, minkä
”heimolaisten” keskelle. Mustapha on tehnyt, on ihMustapha myös välittää misten asenne, kun he tulearabiankielisiä Raamattuja vat seurakuntaan: ihmiset
ihmisille, joille on todistanut tulevat kuin juna-asemalle
Jeesuksesta. Mustapha on istumaan ja odottamaan ja
todella löytänyt oman kut- lähtevät pois, kun juna eli
sumuksensa evankelistana ja ”Jeesus” ei tulekaan. He eiaikoo julistaa evankeliumia vät ole kiinnostuneita toisiskuolemaansa asti. Hänet ja taan, vaan ovat ylpistyneet.
työtoverinsa Myllymäen Mustapha kehottaa:
Jukka siunataan Kokkolan – Älkää rakastuko maaHelluntaiseurakuntaan mus- ilmaan! Olemme kyllä armahdettuja, mutta laitamme
limi-evankelistoiksi.
– Jos kysyisit, mikä tekee silmät kiinni. Sitten elämme
minut onnelliseksi, vastai- miten haluamme. Toinen
sin, että se, kun saa julistaa jalka maailmassa ja toinen
Jumalan sanomaa, Mus- ”uskossa”. Pelkkä elämän
tapha kertoo. Ihmisten kysy- antaminen Jeesukselle ei
essä häneltä: ”Etkö koskaan kuitenkaan riitä, meidän
väsy?”, Mustapha ei voi kuin tulee myös seurata Häntä.
ihmetellä. Hän kokee, että Tämä on yksi syy siihen,
hänellä on ollut enemmän miksi Mustaphan mielestä
voimaa ja iloa kuin koskaan evankeliumi ei etene Suomessa.
aiemmin.

”Pysykää minussa,
niin minä
pysyn teissä”

Mustapha on tehnyt joitain
huomioita seurakuntaelämästä ja hänellä on paljon
vakavaa sanottavaa tämänpäivän uskoville. Ensimmäisenä on ihmisten ajankäyttö.
Ollessaan portsarina töissä

”Älä häpeä
evankeliumia!”

Toinen syy evankelioinnin ongelmiin on se, että
uskoa hävetään. Suomessa
on sananvapaus, mutta silti
suljemme suumme ja häpeämme evankeliumia.
Mustapha kuvaa maahanmuuttajia Suomessa ”herkkupaloiksi” Jumalalta: Hän

on tuonut evankelioitavia
ihmisiä tänne meidän luoksemme, turvalliseen Suomeen. Raamattu sanoo Jeesuksen seuraamisesta: ”Jos
joku tahtoo kulkea minun
perässäni, hän kieltäköön
itsensä, ottakoon ristinsä
ja seuratkoon minua. Sillä
joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta
joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, 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 sukupolvessa, 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 päällemme valon varusteet.”
(Room.13:11-14)
Jumala avasi Mustaphalle
nk. talenttivertauksen
(Matt.25:14-30) uudella tavalla. 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 päällensä, koska talentti olisi pitänyt jättää rahanvaihtajille,
jotta se olisi tuottanut korkoa
isännän poissaolon aikana.
Talentti on evankeliumi. Se
pitää ”laittaa tuottamaan”
eikä piilottaa, kätkeä maahan aivan kuin sitä ei olisi
olemassakaan. Meidät on
kutsuttu pyhällä kutsulla.
Meidän tulisi virittää armolahjamme palavaksi, jotta
sieluja voitettaisiin Jumalalle. (2. Tim.6-8)
– Meillä, syntiin taipuvaisilla 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 Raamatunkohtaan: Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää
ja kolkuttavalle avataan.
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Kristillisiltä kirjakaupoilta
yhteinen vetoomus

Tue kristillistä
kivijalkakauppaa
Kristilliset kirja- ja musiikkikaupat ry on kristillisten
kivijalkakauppojen tukiyhdistys. Yhdistyksen tarkoitus
on tukea yksitttäisiä kristillisiä kirjakauppoja, esimerkiksi yhteismarkkninoinnin
kautta. Suurimpia esimerkkejä tästä ovat jokavuotinen,
kustantajien kanssa yhdessä
toteutettava joulu- tai talvikuvasto, joka jaetaan koteihin ympäri Suomea noin 70

dakseen ihmiset havahtumaan siihen että kristillisiä kivijalkakauppoja on
kadonnut Suomen kartalta
viime vuosina. Logon kautta
annetaan yksinkertainen
viesti: Tue kristillistä kivijalkakauppaa. Kauppiaat
eivät kuitenkaan tahdo että
asiakkaat ostaisivat lisää
vain saadakseen taloutensa
Nyt yhdistys on ottanut pyörimään. Syvemmällä on
käyttöön uuden logon saa- tärkeämpi näky saada kris-

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

000 kappaletta, sekä marras- ja joulukuussa noin 300
kpl tuotemainoksia Radio
Deissä jotka myös toteutetaan kustantajien kanssa.
Radio- ja lehtimainoksin
ympäri maata mainostetaan
myös jokavuotista adventtikahvitarjoilua aina marraskuun lopussa.

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!

Vaikka verkkokaupoistakin saa kristillisiä kirjoja, ja
hyvä että saakin kun kauppoja on harvassa, kauppiaat

LVI

uskovat että kivijalkakaupat
edelleen ovat tärkeitä monestakin syystä. Jo se että
kristillinen kirjakauppa näkyy kaupungin katukuvassa
on iso asia.
Monet asiakkaat ovat uskollisia kivijalkakaupan
suosijoita monen vuoden
takaa. Jokaiselle asiakkaalle
Kristillisten kirjakauppojen
edustajat tahtovat lähettää
lämpimän kiitoksensa.

Alueellamme
kristillinen
kirjakauppa
toimii:
Kokkolassa
Pakkahuoneenkatu 9
Pietarsaaressa
Raatihuoneenkatu 5

KOHTI KEVÄTTÄ
K-RAUDAN KAUTTA!

ASENNUS

AV
360 OINNA
VUO PÄIVÄÄ
DES
SA!

Osmo Piri

p. 0400 165 043

Olemme avoinna myös
SUNNUNTAISIN klo 12–16

Y-tunnus 2609668-8

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

Ajan Fakta lukija tarjous!
TARJOLLA
HERNEKEITTOA!

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

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

Goodyear kesärenkaat
195/65-15 350€
205/55-16 390€

Hinnat sis. asennuksen!

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
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Biarissa Heikki Järvi

¡Hola! Ajan Faktan lukija!

Tervehdys Espanjasta.
Olemme saaneet historian
toisen Misioneros kurssin
käyntiin. Tällä kertaa kurssi
toteutetaan Vuorikodilla,
Biarin kaupungissa, Alicantesta noin 60 km pohjoiseen.
Puitteet kurssille ovat mitä
mainioimmat. Alue on vuoristoista ja Vuorikotikin sijaitsee noin 800 m merenpinnan yläpuolella. Tontilla,
jonka pinta-ala on noin 50
ha, kasvaa mm. nelisensataa mantelipuuta. Aikaiset
lajikkeet olivat parhaassa
kukassa kun kurssi 8.3.alkoi. Ensi töiksemme siivoskelimme ulkoalueita ja näin
saimme puhtaan ympäristön
opiskella puhdasta Jumalan
sanaa ja sitä, miten tuo valtava sanoma rakastavasta
Jumalasta saataisiin kerrotKurssikeskus Biarissa
tua kaikille ja kaikkialle!
Villenan seurakunnan ystävät noin 10 km päästä olivat
käyneet jo etukäteen pese- Ensimmäisen viikon kansmässä sisätilat ja näin mei- samme viettivät Kari ja
Raija Harri. Heidän kokedän oli mukava majoittua.
muksensa on ainutlaatuista
Kurssilla on tänä vuonna pääomaa nuorelle sukunoin 10 hengen innokas polvelle ja heidän tuntinsa
joukko nuoria ja heidän innoittivat monipuolisesti
kanssaan perehdytään ke- keskusteluun ja kyselyihin
vään aikana lähetys- ja evan- käytännön kokemuksista.
keliointityön moniin haastei- Karilla on ollut etuoikeus
siin mm. ihan käytännössä jo nuorena lähteä mukaan
kadulle ihmisiä tapaamaan maailman arvokkaimpaan
menemällä. Samalla meillä työhön ja kerätä elämänkoon tarkoitus kasvaa ihmisinä kemusta kymmenen vuoden
yhdessä ja toinen toistemme ajalta kuormureiden matkassa läpi Euroopan, Lähitukemana.

”Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti
ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille
elämän. Siinä on rakkaus
- ei siinä, että me olemme
rakastaneet Jumalaa, vaan
siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme
sovitukseksi” (1.Joh.
4:9,10).
Jumalan lahjaa ihmiskunnalle ei annettu houkuttelevassa, kiiltävässä ja säihkyvässä lahjapakkauksessa, vaan tuo lahja, Jeesus
Kristus, annettiin maan ja
taivaan välissä Golgatan rosoisella ristinpuulla. Naulat
kannattelivat häntä ja piikkinen orjantappurakruunu
kruunasi hänen runnellun
ja häväistyn olemuksensa.
Vähäiset, veren tahrimat
vaatteetkin roomalaiset sotilaat veivät ja jakoivat keskenään. Ihokkaasta heitettiin
arpaa, jotta kirjoitukset kävisivät toteen: ”He jakoivat
keskenänsä minun vaatteeni ja heittivät minun puvustani arpaa” (Ps. 19: 24).
Jumalan ei olisi tarvinnut lahjoittaa maailmalle
mitään, mutta Hän rakasti
maailmaa ja tuossa hetkessä
Jumala antoi kaikkein arvokkaimman, oman Poikansa.
Maailmankaikkeuden historian tärkeimmässä hetkessä
Jeesus toi ristille itsensä;

Näissä maisemissa nousee
väkisin omankin elämäni
eri vaiheet mieleen. Mitenkähän onnellinen olisin, jos
olisin jäänyt maatalouskaupan varastoon loppuelämäkseni? Tai???
Miten onnellinen sinä olet
ystäväni? Oletko enemmän
kuin tyytyväinen elämääsi
siinä, missä olet? Onko sinun onnesi varmuus siitä,
että tiedät minne olet menossa, kun elämäsi kerran
päättyy? Tai voitko seistä
iloisena siitä, että teit kaiken

idän ja sitä tietä Intiaan,
jonne hän vei aktioryhmiä.
Neljätoista vuotta hän eli
perheensä kanssa Papu Uudella Guinealla. Sen jälkeen
vuosikymmenet Intiassa, välillä vaarallisillakin alueilla.
Karin ja Raijan rikkaassa
elämäkerronnassa vilahtelee meille outoa eksotiikkaa: Nepal, Tiibet, Kashmir,
Bhutan, Tashkent … Kaiken
kokemansa jälkeen käydä
Buckinghamin palatsissa ja
kätellä Englannin kuningatarta! Huh!

Tänään heidän kerronnassaan soi päällimmäisenä
kiitollisuus siitä, että on saanut olla mukana niin arvokkaassa työssä ja kokea niin
ihmeellistä johdatusta. Kipeätkin asiat – mm. Suomen
passin pois antaminen vain
sen tähden, että saa viisumin
Intiaan – kääntyvät voiton
riemuksi, kun vuosien peLähetystyö pioneerit Kari ja Raija Harri matkalla
rästä saa takaisin Suomen
Espanjaan.
kansalaisuuden ja passin,
joka muuten on heidän mielestään arvokas omaisuus
maailmalla.

Sinun tähtesi!

lähestyt tulevaa pääsiäisen
aikaa? Voitko uskoa Raamatun evankeliumin sanoman
omalle kohdallesi ja ottaa
sen iloiten vastaan? Saako
se sinut riemuitsemaan Jumalan sanomattomasta lahjasta? Apostoli Paavali
kirjoittaa: ”Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa
olemaan edessään pyhiä ja
nuhteettomia Kristuksesta
osallisina. Rakkaudessaan
Valittu Kristuksessa hän näki hyväksi jo edeltä
määrätä meidät yhteyMillaisin ajatuksin sinä teensä, omiksi lapsikseen,

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

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 – muutokseen, jota Jumala itse
johtaisi? Anna Hänen tehdä
elämästäsi elämisen arvoisen! Hänellä on tahto ja keinot siihen. Sinun täytyy vain
antaa lupa siihen.
Siunausta alkavaan seikkailuusi isossa johdatuksessa!

Jeesuksen Kristuksen tähden. Ylistetty olkoon hänen
armonsa kirkkaus, kun hän
antoi meille rakkaan Poikansa! Kristuksen veressä
meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto.
Näin Jumala on antanut
armonsa rikkauden” (Ef.
1:4-7).

outesi ei voi estää sinua
pääsemästä sisälle Jumalan
täydelliseen rakkauteen.
Se miksi sinä ja minä kelpaamme Jumalan yhteyteen,
kiteytyy Paavalin ilmoittamiin kolmeen sanaan Jeesuksen Kristuksen tähden!

Meidän osuutemme
Kuinka ihanat ovat nämä
sanat! Sinua ei valittu Jumalan lapseksi omien hyvien Kun Jumalan aika koitti,
tekojesi ja ansioittesi täh- Jeesus antoi naulita itsensä
den, mutta myöskään sinun Golgatan ristille täynnä
epäonnistumisesi ja huon- rakkautta sinua kohtaan.

Me emme voineet vaikuttaa noiden tapahtumien
kulkuun - onneksi. Mutta
meillä on tänään kuitenkin oma merkittävä osuutemme. Meitä on pyydetty
ottamaan vastaan kaikki
se, mitä Jeesuksen lunastustyö sai aikaan. Jotta tuo
Kristuksen risti olisi myös
meidän uuden elämän antava risti, meidänkin on tuotava jotakin ja jätettävä Golgatalle: huonot hetkemme,
huonot tavat, kiihkoilut,
epäonnistumiset, jokaisen
virheemme, vihan sekä katkeruuden synnyttämät haavamme, ahdistuneet hetkemme – kaikki rikkomuksemme 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 Kristuksessa avautua sinulle aivan
uudella tavalla? Silmiesi
edessä vanha ja rosoinen
ristinpuu, terävä orjantappurakruunu, vereen tahrautuneet vaatteet ja ristillä riippuva Vapahtaja, Jeesus Kristus saavat elämässäsi aivan
uudenlaisen syvyyden. Voit
kuulla korviisi kantautuvat
Hänen rakkauden täyttämät
sanat: ”Sinun tähtesi”.
”Se miksi sinä ja minä kelpaamme Jumalan yhteyteen,
kiteytyy Paavalin ilmoittamiin kolmeen sanaan Jeesuksen Kristuksen tähden!”

Kristillinen AJAN FAKTA

Jeesuksen kanssa
myrskyn keskellä
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OLEMME MUUTTANEET!
Kosilankatu 12 (Maskun naapuri)

NYT KESÄRENKAAT

tutustumistarjouksessa! -KYSY!
Myös laaja valikoima

VANTEITA!

Asennukset, rengastyöt.
Nyt myös rengashotelli,
kausisäilytys.
Avoinna:
Arkisin 8.15-16.30
Lauantaina suljettu
Kosilankatu 2, Kokkola 06-822 5483, 050 307 7784, www.hnyman.com

Kaj Kiviniemi
Lapsena meillä kaikilla on
ollut pelkoja erilaisia asioita
kohtaan. Jotkut pelkäsivät
mörköjä ja toiset ehkä ukonilmaa. Minä muistan joskus
pelänneeni mennä perheeni
kanssa laivalle, jos myrsky
sattuu yllättämään. Tämä
ehkä johtui siitä, että lapsena olin nähnyt uutisointeja
Estonia-onnettomuudesta ja
ne olivat painuneet syvälle
mieleeni. Muistan erään
kerran kun olimme isäni
kanssa menossa laivalle tarkoituksena mennä vastaan
vanhempaa siskoani, joka
asui Ruotsissa. Tuona aamuna taivas näytti pilviseltä
ja ilma oli hieman tuulinen.
Sanoin isälleni hieman peloissani, että nyt taitaa tulla
myrskyinen päivä. Isäni rauhoitteli 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 joutuvat myrskyn keskelle. Jeesus
on heidän kanssaan veneessä
- hän tosin nukkuu. Kun opetuslapset menevät herättämään Jeesusta, he huutavat
hänelle ”Herra, auta, me hukumme”. Ensimmäiset Jeesusta seuraamaan lähteneet
opetuslapset olivat tässä vaiheessa viettäneet Jeesuksen
kanssa aikaa noin vuoden ja
nähneet omin silmin ihmetekoja, joita hän teki. Silti
he olivat vakuuttuneita siitä,

AJOISSA
HALVEMMALLA!
Nyt on koneiden
keväthuoltojen
aika!
Varaa huolto HETI!
0400 266010

että he hukkuvat - vaikka itse sen seurassa olivat unoh- uskossa sulautunut niihin,
Jeesus oli mukana veneessä tuneet - ”Herra, auta, me jotka sen kuulivat.”
Heprealaiskirje 4:2
hukumme”.
heidän kanssaan.
Lisäksi osa opetuslapsista
olivat kokeneita kalastajia
ja he varmasti pystyivät
tunnistamaan luonnon merkeistä nousevan myrskyn.
Markuksen evankeliumin
neljännessä luvussa mainitaan saman kertomuksen
yhteydessä toisista veneistä,
jotka lähtivät ylittämään järveä heidän kanssaan (Mark.
4:36). Ehkäpä toiset olivat
huomanneet alkavan myrskyn ja kääntyneet takaisin ennen myrskyn nousemista. Opetuslapset olivat
totelleet Jeesuksen sanoja
”Lähtekäämme yli toiselle
rannalle”, eivätkä kääntyneet takaisin vaikka aallot
jo syöksyivät veneeseen.
Tuossa tilanteessa kuitenkin elämän realiteetit nousivat Jeesuken sanoja vastaan
ja kaikki se, mitä he olivat
nähneet ja kuulleet Jeesuk-

Jeesus tyynnyttää
myrskyn
Kun elämässä kaikki on
tyyntä, tuntuu helpolta pitää usko Jumalaan. Tällöin myös usein se, mitä
me ihmisinä voimme tehdä
omissa voimissamme riittää
kuljettamaan meitä eteenpäin - voimme vain välillä
pyytää Jeesusta olemaan
mukana kanssamme. Mutta
kun myrsky pääsee yllättämään, 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

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

Raamatun sana on täynnä
elämää ja se pystyy murtamaan pelkomme, kun se
uskossa sulautuu meihin,
kuten ylläoleva raamatunpaikka opettaa. Ja kun näin
pääsee tapahtumaan, ymmärrämme sen, että Jeesus
ei koskaan jätä eikä hylkää
meitä ja myrskyn keskellä
tiedämme, että hän voi tynnyttää sen. Tämän takia meidän on juuri tänään tärkeää
astua lähelle Jumalaa, jotta
myrskyn noustessa olemme
varmoja siitä, että hän ei salli
meidän hukkua.
Kun opetuslapset olivat herättäneet 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.

Kesän 2017 kurssit

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
MUUTAMIA
4) 27.-30.6. 4 pv
PAIKKOJA,
5) 25.-28.7. 4 pv
JÄLJELLÄ
Pienet lapset (6-8 v.) 2 päivää
KYSY!
6) 4.-5.7. ja 6.-7.7.
Aikuiset & nuoret
Estekurssit, 4 päivää
Istuntakurssit, 2 päivää
7) 11.-14.7. alkeis
9) 1.-2.7. 11) 15.-16.7.
8) 18.-21.7. jatko
10) 8.-9.7.

Päiväkursseja, tallilla ei majoitusta. Pienryhmät, ratsastus 1h/pv, istuntakursseilla 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.

ILMOITTAUTUMISET Sirpalle: 040 503 8148

KÄLVIÄ • www.muhosentalli.fi
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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 €
Me hallitsemme kokonaisuuden!

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

Kristillinen AJAN FAKTA
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Pasi Turunen

Eduskunnassa äänestettiin
Aito avioliitto –kansalaisaloitteesta. Äänestyksen
pohjana ollut lakivaliokunnan hylkäävä mietintö voitti
lukemin 120-48. Äänestystulos merkitsee sitä, että uusi
laki, joka mahdollisti liiton
solmimisen samaa sukupuolta olevien kesken astui
voimaan 1.3.2017.
On selvää, että päätös on lukemattomille suomalaisille
aidon avioliiton puolesta
kampanjoineille, ei vähiten
yli 106 000 kansalaisaloitteen allekirjoittajalle, pettymys, vaikkei toki mikään
yllätys. Matkan varrella kävi
selväksi, että asiallisetkaan
argumentit avioliiton luonnollisesta olemuksesta, lasten ihmisoikeuksista, isän ja
äidin merkityksestä lapselle
sekä ilmeisen huonosta ja
virheellisestä lainsäädäntömenettelystä lapsivaikutusarvion laiminlyönteineen,
eivät liiemmin kiinnosta
eivätkä riitä radikaaleille,
joille kyse on ennen kaikkea
yhteiskunnallisesta kumoushankkeesta.
Alla eduskunnan tämänpäiväisen äänestyksen synnyttämiä päällimmäisiä ajatuksia.

Sukupuolineutraali avioliitto tuli
- Mikä muuttuu?
On asioita, joita ei millään
lainsäädännöllä voida muuttaa.

▪ Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, mutta kaikki yhteiselämän 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 edelleenkään pysty tuottamaan yhtään ainoaa jälkeläistä ihmissukuun. Tämä asia ei muutu maaliskuussa 2017.
▪ Lapsella on luonnollinen lähtökohtainen oikeus omaan
isään ja äitiin. Vain miehen ja naisen muodostamassa avio- Kuun alussa astui voimaan
liitossa, siis aidossa avioliitossa, tämä lapsen syntymäoi- laki, joka kykenee ainoaskeus toteutuu luonnollisella tavalla. Tämä tosiasia ei muutu taan keinotekoisesti hämärmaaliskuussa 2017.
tämään nämä perustotuudet, mutta ei tosiasiallisesti
▪ Yksikään tutkimus ei osoita, että lapsi tarvitsee kaksi muuta niitä mihinkään.
samaa sukupuolta olevaa vanhempaa. Tämä asia ei muutu Miehen ja naisen muodosmaaliskuussa 2017.
tamalla avioliitolla on luonnollinen perustus, jollaista
▪ Edelleenkään kaksi isää ei voi olla lapselle äiti, eikä ei sukupuolineutraalilla liikaksi äitiä voi olla lapselle isä. Tämä asia ei muutu maa- tolla ole. Jälkimmäinen on
liskuussa 2017.
huonosti perusteltu juridinen sopimuskonstruktio.
▪ Vain miehen ja naisen muodostama liitto on jatkossakin Siksi tästäkin eteenpäin on
aito avioliitto. Sukupuolineutraali liitto ei ole. Tämä tosiasia tehtävä työtä aidon avioliiei muutu maaliskuussa 2017.
ton hyväksi.

Uusi avioliittolaki tulee aiheuttamaan hämmennystä ja
ristiriitoja yhteiskunnassa,
niin kuin sen nähdään aiheuttaneen niitä jo kirkossa,
vaikka meille vakuuteltiin
ettei lakimuutos vaikuta
kirkkoon. Lakimuutos tulee
lisäksi vaikuttamaan kouluopetukseen ja haastamaan
sanan- ja uskonnonvapautta.
Tulevaisuudessa on entistä
tarkemmin huolehdittava
vanhempainoikeuksista sekä
siitä, että lapset eivät koulussa joudu kiusattavaksi
sen vuoksi, että heidän vanhempansa pitävät kiinni
avioliitosta miehen ja naisen
liittona.

Aito avioliitto ry
on tullut jäädäkseen.

Voit kuunnella
Aikamerkki ohjelmat
nyt myös Ajan Fakta
RADIO DEISSÄ -radioarkistosta
millon vain, kaikkialla
Ma 18.35 ja Pe 17.30
maailmassa!
Kuuluu 91,8 MHz
www.ajanfakta.fi/radio/

Aito avioliitto ry perustettiin tammikuussa 2015
edistämään ja vahvistamaan
miehen ja naisen välisen
avioliiton asemaa ja merkitystä aitona, erityisenä,
luonnollisena ja pysyvänä
instituutiona suomalaisessa
yhteiskunnassa ja lainsäädännössä. Kuten yhdistyksen säännöissä sanotaan
(kohta 2):
Yhdistyksen tarkoituksena
on edistää ja vahvistaa miehen ja naisen välisen avioliiton asemaa ja merkitystä
aitona, erityisenä, luonnollisena ja pysyvänä instituutiona suomalaisessa yh-

teiskunnassa ja lainsäädännössä. Lisäksi yhdistyksen
tarkoituksena on edistää
lapsen oikeutta tuntea sekä
isänsä että äitinsä ja olla
heidän hoidettavanaan koko
lapsuusaikansa mikäli mahdollista. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää
lapsen terveen sukupuoliidentiteetin kehittymistä siten, että pojan kasvua mieheksi ja tytön kasvua naiseksi tuetaan vahvistamalla
sukupuolten luontaista erilaisuutta, sekä turvaamalla
lapselle myös adoptiotilanteessa perhemalli, jossa
lapsella on sekä isä että äiti.
Jokainen, jolle aito avioliitto on tärkeä on tervetullut
mukaan tukemaan ja kehittämään vaikuttamistyötä.
www.aitoavioliitto.fi
Se millaiseksi toiminta täsmälleen muodostuu uudessa
tilanteessa tarkentuu aikanaan edessä olevina viikkoina ja kuukausina.
Miehen ja naisen avioliitto
on maailman luonnollisin
asia. Ei ole mitään hävettävää siinä, että pitää kiinni
avioliitosta miehen ja naisen muodostamana instituutiona. Niille, jotka nyt
sanovat: ”Eduskunta äänesti,
pulinat pois!”, vastaamme:
”Hömpsönpömpsön!” Nyt
ei ole aika puhua aidosta
avioliitosta vähemmän. Nyt
siitä on puhuttava entistä
enemmän.

Kristillinen AJAN FAKTA

TOHOLAMMIN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Lestintie 9
www.toholammin-helluntaisrk.com
Yhtyshenkilö:
Armas Fiskaali p. 046 547 8658,
e-mail: armasfi@hotmail.com.
Su
Ti
Ke
Pe

klo 11.00 Päivätilaisuus
klo 19.00 Rukousilta tai Lähetyskokous
klo 17.00 Lastenkerho Koulukeskuksessa
klo 19.30 Nuortenillat Ullavalla

KÄLVIÄN HELLUNTAISEURAKUNTA
Erikssoninkatu 2, KÄLVIÄ
www.kalvianhelluntaiseurakunta.fi

VIIKKO-OHJELMA.

Su klo 11.00
Ma klo19.00
Ti klo 19.00
Ke klo 12.00
To klo 18.00
To klo 18.00
La klo 19.00

Jumalanpalvelus
Menora-kuoron harjoitukset
Sanan ja rukouksen ilta
Päiväpiiri (kuukauden 2. ke)
Suurikerho
Seurakuntakuoron harjoitukset
RuksaOpen

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

Kaustisen
Helluntaiseurakunta
Kaustintie 5 (2. kerros)
www.kaustisenhelluntaiseurakunta.fi
www.facebook.com/kaustisenhelluntaiseurakunta
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

Yhteystiedot:

Srk-pastori: Voitto Marjeta
Lähetystori

045-650 8961
045-8633 434

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
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Toimisto:
Avoinna ti-ke klo 10-12
p. 0400 450 067
www.kokkolanhelluntaiseurakunta.fi

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!

Kälviän Helluntaiseurakunta toivottaa
Siunattua Kevättä 2017

Pietarsaaren helluntaiseurakunta
Jaakonkatu 25, Pietarsaari
www.pietarsaarensaalem.fi
www.ullavanhelluntaiseurakunta.fi/

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

Kalajoen helluntaiseurakunta
Kalajoentie 39, Kalajoki

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.

TILAISUUDET RUKOUSHUONEELLA
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

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!!

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.

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

LESTIJÄRVEN
HELLUNTAISRK.
Lestintie 37

Kustintie 1, 69700 Veteli
Tilaisuudet:
Ti rukousilta 19.00
Rh:lla ja Majakassa
Ke naistenpiiri klo 18.30
Hilkka Pulkkisella (joka toinen 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

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

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

Torstaina 6.4.2017 klo 15.00-17.00

Yht p. 0400 637 444

Seuraava Ajan Fakta
kesäkuussa 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.
Kaikki tilaisuudet avoimia! TERVETULOA!!
Puh. 06 -877 523

Kristillinen AJAN FAKTA

20 MAALISKUU 2016

Keväiseen

tunnelmaan

Jippii:
Ristin maa CD

1950

Jippii:
Tää näky levitä saa CD

1950

Jippu:
Made in heaven CD

Films Miracles from heaven dvd

2190

1890
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Nina Åström on laulanut itsensä kuulijoiden sydämiin niin loisteliailla 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 varrelta kuvaavat muusikon sydämen kutsua olla siellä, missä Jumala
vaikuttaa.

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

Nina Åström:
Toisin silmin

Ilon värejä,
aikuisten värityskirja

2990
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 Vivasen perheen tarinan ja sen mukana kulkevia runoja. Vivasen perhe
elää omassa pienoismaailmassaan puuhaillen omia askareitaan.
Perheen elämän kautta lapsi tutustuu luontoa kunnioittavaan, ekologiseen elämään, jonka pohjalla vaikuttavat kristilliset arvot.

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

Lounastarjous ma-pe
Norm. pizzat/kebabit
Sis. salaatti voileipä, limsa
0,3l/maito/vesi ja kahvi

6,,9900

€

Anne-Mari Kaskinen:
Vivasen perhe ja koditon kettu

7

90

590

Pienen pieniä rukouksia

690

Ensimmäinen rukouskirja pienelle: kauniita kuvia, helppo teksti

Pitkänsillankatu 33
67100 Kokkola
www.kokkolanpizzeria.fi
TERVETULOA!

/HalpaHalli

