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Juhannusjuhlat kutsuvat kaikkia ihmisiä Keuruulle. Bhutanilaiset nuoret pukeutuvat usein
perinteellisiin asuihin.
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Sinut on valittu!

PÄÄKIRJOITUS
Suuremmas kärees!
Mutta minä turvaan
sinuun, Herra, ja sanon:
”Sinä olet minun Jumalani!” Sinun kädessäsi ovat
elämäni päivät. Ps.31: 15.16
–Johan sitä tässä iässä….
tai: –kyllähän sitä tähän
ikään ehtineenä!
Edellä mainitut sanonnat
ovat tuttuja ja monesti kuultuja. Niillä tehostetaan usein
omaa tietämystä ja vakuutetaan toiselle uskottavuutta
erinäisissä asioissa.
On totta, että elämä tuo
kokemusta, ja joillekin jopa
viisauttakin mukanaan, edellyttäen että osaa käyttää älyään, hyödyntäen kohdallaan
sitä, mitä elämä tahtoo meille opettaa.
Jos olemme tarkkaavaisia,
voimme aina silloin tällöin
havaita keskuudessamme
lähimmäisiä, joiden elämä
ei ole aina kulkenut myötäistä mäkeä eteenpäin.
Olosuhteet ja elämän koettelemukset saattavat iskeä
joskus kovasti ja rajulla voimalla vasten kasvoja. Näissä
tilanteissa joku katkeroituu,
toiset lähimmäisilleen, olosuhteille, jopa Jumalallekin.
Jos asenteemme on tuo, että
kaikki on tarkoitettu vain
meitä vastaan elämäämme
vaikeuttamaan, silloin ikä
ei useinkaan tilannetta helpota, eikä päivänvalo vanhetessamme näytä yhtään
kirkkaammalta, vaan päinvastoin. Iän mukana kyynisyys ja katkeruus usein jopa
lisääntyy. Näin silloin kun
elämän sallimuksia ei ole
otettu vastaan elämään kuuluvina normaaleina tapahtumina.

Nuo vaikeat tapahtumat
voivat olla myöskin Jumalan puhetta, etsikkoaikaa,
jolloin Jumala vetää meitä puoleensa. Herättelee
ihmistä turvaamaan häneen.
Etsimään turvaa Jumalasta, kuten Mooses aikoinaan
opetti kansalle, siunatessaan
Keijo Niskala
heitä sanoilla: ” Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, terveessä Jumalan kunnisinua kannattavat iankaik- oituksessa. Arvostetun,
kiset käsivarret.”
edesmenneen presidenttimme Mauno Koiviston hauUsko Jumalaan ja turvaa- tajaisissa pidetyissä muistominen häneen, se ei ole iän puheissa saimme selkeästi
mukana lisääntyvää ja kas- kuulla missä käsissä hän oli
vavaa lajia kuten perinnöl- kokenut oman elämänsä,
liset sairaudet, vaan se on oman viisautensa, taitonhenkilökohtainen, tietoinen sa ja maamme varjeluksen
ratkaisu kääntyä hänen puo- olevan. Monesti elämänsä
leensa. Se on myös tarvetta aikana hän avoimesti myös
ja halua etsiä häntä, uskoa tunnusti etsineensä Raamahäneen ja tunnustaa uskonsa tusta viisautta tehtäviinsä.
omakohtaisesti. Ajassamme
kristityn asenne on kuin vas- Tuossa alkutekstini, Psaltavirtaan uimista, - liittymät- mi 31 ajatuksessa, ja koko
tä tuohon ”kuoroon”, jonka tuon psalmin mietelmissä
sanoma kertoo kristinuskon on meille paljon opittavaa.
ja Raamatun vanhanaikai- Se on tietoa, joka ei lisäänsuudesta. Siitä miten Juma- ny yksistään iän mukana,
lan Sanan kirjoitukset ovat vaan se kasvaa lukemalla
pelkkää satua, jolle ei kan- Jumalan Sanaa ja antamalla
nata nykypäivänä edes kin- sen uskossa sulautua elätaalla viitata. Tuolla tiellä ei määmme.
vedetä siunausta oman eikä Silloin myös elämänasenkansakunnan elämän ylle.
teemme muuttuu tunnustukseksi : –Sinä olet minun
Suomessa on kautta aikain Jumalani ja Sinun kädessäollut johtomiehiä, jotka si ovat elämäni päivät.
maamme ollessa vaikeissa
tilanteissa, ovat kehottaneet kansaa rukoilemaan ja
luottamaan Jumalan käden
varjelukseen. He eivät ole
olleet tyhmiä satujen perässä kulkijoita, vaan ihmisiä,
jotka ovat antaneet elämänkokemuksen ja älynsä toimia
yhteistyössä, ja ovat myös
Jumalan Sanan antaman
viisauden turvin johtaneet
ja ohjanneet kansaamme

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.

AUTOT!

Volvo XC60 D3 R-Design
aut. vm. 2013............. 37900
FORD FOCUS 1,6 100HV
TITANIUM M5 SEDAN
vm. 2009........................7800
Mercedes-Benz CLK
240 Coupe A vm.2003......8900
Citroën Berlingo Van HDi
90 vm. 2011................10890
O p e l Z a f i r a To u r e r
Enjoy 1,4 Turbo 103kW AT6
vm. 2012.....................13780
Mitsubishi L-200 Club Cab
Intense vm. 2007........... 14900
Volkswagen Transporter pitkä 2,0 TDI 75 kW Sis.Alv.
vm. 2010 ....................18700
Hyundai Santa Fe 2,2
CRDi-R 4wd Premium-7 Aut.
vm. 2012 ......................19800
Volvo V40 D2 Momentum
vm. 2015..................... 22900

AB BILARI OY

Heinolankaari 22
0400 564 430
info@bilarikokkola.fi

–Hei, sinut on sittenkin
valittu, kuuluu vaimon huuto olohuoneesta.
–Mihin valittu?
–Valtuustoon, vaimo jatkaa.
–Kone näyttää että menit
läpi.
–Mitä ihmettä, ihmettelen
ääneen. Valtuustovaalien
ääntenlaskenta muutamia
päiviä aiemmin osoitti varmaksi, että jäin ensimmäiselle varasijalle. Olin ihan
tyytyväinen saamani kannatukseen sitä huolimatta.
–Totta sen on, menit yhden
äänen erolla läpi, huikkaa
vaimo vielä, todistaen näytöltä sen olevan totta. Jostain
oli putkahtanut tarkastuslaskennassa yksi ääni, joka
vei minut läpi Kokkolan
valtuustoon.
Olin asettunut KD:n ehdokkaaksi valtuustovaaleihin
ensimäistä kertaa. Joten saavutettu läpimeno oli ainakin
minulle iso juttu. Tämän jälkeen kenenkään ei tarvitse
tulla sanomaan, ei ainakaan
minulle, ettei yhdellä äänellä
ole merkitystä. Yksi ääni voi
ratkaista monta asiaa, jopa
näin. Siksi tässä palstalla
on nyt samalla erinomainen mahdollisuus kiittää
teitä kaikkia, jotka annoitte
minulle luottamuksen. Se on
ääni kristillisten arvojen ja
inhimillisemmän politiikan
puolesta. Poliittisesta jargonista en ehkä niin paljon
tiedä, mutta toiveissa on,
että kristillisen arvomaailman maailmankuva säilyy
ja vahvistuu valtuustossa.
Olen äänesi valtuustossa,
joten pidetään yhteyttä.

Yksi ääni
”Kun nyt Jeesus oli ottanut
hapanviinin, sanoi hän:
”Se on täytetty”, ja kallisti
päänsä ja antoi henkensä.”
Joh 19:30
Yli 2000 vuotta sitten Golgatan keskimmäisellä ristillä
kuului huuto,
– Se on täytetty! Jumalan Poika Jeesus oli lunastanut sinut iankaikkiseen
elämään. Vapauttanut sinut
synneistäsi. Avannut tien
Jumalan valtakuntaan.
Yksi ääni riitti, - Se on
täytetty. Olkoonpa syntisi

kuinka veriruskeat tahansa
tämä ääni ratkaisee iankaikkisen elämäsi kohtalon. Jeesuksen ääni, joka sanoo ja
vakuuttaa sinulle tänäänkin;
– Tule sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.
Tämä maailma hälisee ja
tarjoaa monenlaista ääntä ja
valintaa. Eteesi katetaan päivittäin informaatiotarjotin,
josta napsit itsellesi sopivat
päivän eväät. Näiden informaatio murujen kanssa elät
päiväsi ja luot päivittäisen
maailmankuvasi.
Hälinä on niin kova ja meno
ehkä huikeaa, että kuuletko
lainkaan sen yhden ratkaisevan ääneen kutsua joka
sanoo;
–Sinut on valittu!
Toivoisin, että voisit elämän
pyörteissä hiljentyä ja kuulla
Hänen äänensä, joka sinua
kutsuu Pyhässä Hengessä,
sekä voisit myös vastata
myöntävästi Hänelle. Tämä
kutsu on nimittäin henkilökohtainen.
”Jumala on uskollinen,
hän, jonka kautta te olette
kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme, yhteyteen.” 1.Kor.1:9

Työkutsu
Pääsin siis läpi valtuustoon
ja lautakuntaan, jossa tämän
kaupungin parhaaksi aletaan
ahertamaan. Niinpä istun
paikallani ja yhdessä muiden
valtuutettujen kanssa pyrimme saamaan kaupungistamme entistä paremman paikan
elää – ihan meille jokaiselle.
Samoin kun Jumala kutsuu
ihmistä pelastukseen, hän
samalla kutsuu sinua työyhteyteensä, että mahdollisimman moni saisi tuntea
totuuden. Hän kutsuu sinua
edustamaan Jumalan valtakuntaan ja sinut myös on
valtuutettu tähän tehtävään.
Ei pidä hämmentyä siitä,
että jotkut eivät koe tai näe
Jumalan maailmaa, sillä
tämän maailman valot ovat
heidät sokaisseet etteivät näe
Jumalan kirkkautta. Siksi
meidät kristityt on nimenomaan lähetetty valoksi,
mutta myös suolaksi tähän

Reijo Ruotsalainen
maailmanaikaan. Ehkä
emme aina suoriudu parhaalla mahdollisella tavalla,
mutta ei haittaa. Se ei kuitenkaan poista asemaamme
eikä edustustamme, sillä
valinta on iankaikkinen,
toisin kun nelivuotisessa
edustuksessa kaupunginvaltuustossa.
Raamattu sanoo tästä että;
– Sana rististä on hullutusta niille jotka kadotuksen joutuvat, mutta meillä
jotka pelastumme se on
Jumalan voima.
Näin se on! Tämä on muuten hyvä pelastuksen mittari
ystävä sinulle, joka mietit
oletko pelastettu. Onko ristin sanoma sinulle hullutus
vai voima.

Uskoontulo on
yksinkertaista
Jos haluaa taivaaseen,
pitää uskoa niin kuin Raamattu sanoo, ei miten sattuu
tai miltä itsestä tuntuu. Taivaaseen pääsyyn on tiekartta ja se on Jumalan Sana,
Raamattu. Raamattu osoittaa meille vain yhden tien
taivaaseen, – Jeesus-tien.
Jotkut sanovat, että Jumalan luokse johtaa monta
tietä. Se on totta, mutta siitä
eteenpäin on vain Jeesuksen sovitustie. Hän on Tie,
Totuus ja Elämä. Kukaan ei
tule Isän tykö muutoin kuin
Jeesuksen kautta. Kysymys sinulle kuuluu oletko
valinnan arvoinen? Jos olet,
vastaa myönteisesti hänen
kutsuunsa!
Tässä kaupungissa on
monia kristillisiä seurakuntia, jota haluavat auttaa
sinua pääsemään sisälle
Jumalan valtakuntaan. Ole
rohkeasti näihin yhteydessä ja pyydä apua etsintääsi. Kesääsi ja elämääsi
siunaten.
Reijo Ruotsalainen
Jumalan valittu

Ajan Fakta -mediat

KRISTILLINEN ILMAISJAKELULEHTI 24. VUOSIKERTA
Toimittajat:
Toimitus:

EUROLL OY / AJAN FAKTA
Hiekkakatu 26
67100 KOKKOLA
Puh. 0400 562088
E-mail: eurolloy@gmail.com

www.ajanfakta.fi
Julkaisija:
Euroll Oy
Vastaava toimittaja: Reijo Ruotsalainen
Puh. 0400 562088
eurolloy@gmail.com
Paino:
Botnia Print Oy, Kokkola
Jakelu:
Kokkola jakelu / Itella

Reijo Ruotsalainen

Keijo Niskala

Kristillinen AJAN FAKTA

KESÄKUU 2017 3

Isä ja äiti uudistuivat uskossa!
Jannike Englund
Kun katson vanhempiani
nyt, näen sydämet täynnä
rakkautta ja silmät elämän
loistoa. Näen heissä rakkauden, jonka vain Jeesus
voi antaa.
Palataan vuoteen 1997,
Huittisten varavankilan sellissä istui mies, rikkinäinen
sydän etsien elämälle tarkoitusta. On oltava jotakin
parempaa, hän mietti. Villi
nuoruus ja huonot kaveripiirit olivat ajaneet rikosten
pariin, ja nyt oli päätepisteen
paikka. Jotakin olisi tehtävä,
väsymys elämään oli liian
suuri kannettavaksi.
Kai Englund tiesi, että
elämä ei voisi jatkua samalla tavalla, oli tapahduttava Anne ja Kai Englund iloitsevat uskosta joka muutti elämän.
muutos. Sydämeen oli noussut kaipuu, oli oltava joku tai
Pyhän Hengen kosketuk- alkoi perheen yhteinen taival Kun kysyn vanhemmiltajokin joka muuttaisi kaiken.
sen, Kai naurahtaa. Ja niin- uskossa. Huittisten vara- ni miksi luovuitte uskosta,
Olisiko Jumala sittenkin
hän hän taas tuli ja kosketti. vankila jäi viimeiseksi reis- saan yhtenäisen vastauksen.
olemassa?
Elämä muuttui kertaheitolla, suksi, eikä vankilaan enään –Ihmiset.
vanha oli jäänyt taakse ja koskaan palattu muutakuin Usko oltiin rakennettu hieKotona odotti kaunis vaimo
todistamaan uskosta. Kaksi kalle, joka sortui. Maailma
uusi oli edessä.
Anne ja kolme pientä lasAika sellissä kului hengelli- vuotta elettiin hyvin elävää vei mukanaan, pettymykset
ta. Anne oli kulkenut Kain
siä kappaleita kitaralla soit- uskon aikaa ja kierrettiin ihmisiin olivat ajaneet kauas
vierellä jo 13 vuotta, usko
taen ja laulaen. Ja ei mennyt kokouksista toiseen, hellun- seurakunnasta ja hengellija luottamus, että kaikki
aikaakaan kun Anne teki taiseurakunnasta oli tullut sestä elämästä. Alkoi kymmuuttuisi vielä paremmaksi,
myös oman henkilökohtai- kotiseurakunta.
menen vuoden mittainen
oli Annen sydämessä vahsen uskonratkaisunsa. Tästä
matka kamppailen maailva. Vaikka olosuhteet olivat
man kanssa ja kaipuu poltti
ympärillä rikkinäiset, oli
sydämessä.
perheen rakkaus aina vahva.
– Koskaan ei hylätty JeeAnne oli elänyt lapsuutensa
susta, iltarukoukset jatkui ja
tavallisessa perheessä, jossa
luottamus Jumalaan syvällä
tieto Jeesuksesta oli tullut
sydämessä oli edelleen vahiltarukouksien yhdeydessä.
va. Vaikka elettiin maailman
Näitä iltarukouksia Anne
menojen mukaan. Jumala
myös jatkoi aina lapsille
kolkutti monta kertaa. Sydäiltaisin.
messä oli ikuinen kaipuu,
joka odotti tuhlaajapojan
Kesällä -97 Kai polvistui
paluuta.
sellinsä lattialle ja rukoili
– Kymmeneen vuoteen
– Jos siellä ylhäällä on joku
mahtui paljon rankkoja aikojoka kuulee, niin muuta mun
ja, ja jälkikäteen ajateltuna
elämä, eihän elämä voi olla
on suuri ilo huomata kuintälläista, eihän?’
ka Jeesus kulki silloinkin
Tuo rukous muutti kaiken,
vierellä ja nosti ylös silloin
koko elämän. Siinä hetkeskun omat voimat eivät olisi
sä mielettömän suuri rauha
enään kantaneet. Perheen
laskeutui sydämeen ja Pyhä
yritys kaatui ja alkoholi oli
Henki kosketti miestä voitullut elämään, Kai muismallisesti. Jo seuraavana
telee.
aamuna Herra alkoi näyttä– Ne ei ollut niitä kauneimmään asioita uudella tavalla.
pia aikoja ja silloin oltiin
–Ruokatunnilla oli pakko
kovilla. Mutta se mikä säilyi
polvistua uudelleen rukorankimpienkin aikojen kesukseen jotta saisi sen saman Monet ovat pyytäneet Kailta esirukousta puolestaan.
kellä, oli rakkaus ja luottamus. Parempaa on olemassa

Kultaiset ja hopeiset Suosittu
RISTIRIIPUKSET
tinapinnoitettu
Alk.
€ RIPPIVALOKUVA€
KEHYS
ristillä

29 46
hopeiset
ketjulla

26€

Sepon Kulta

Erittäin hyvä
valikoima
KASTELAHJOJA
sisältäen
kaiverruksen

1990

Alk.

OSTAMME KULTAA

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

ja perhe piti yhtä. Oli rankkoja hetkiä ja oli valtavaa
rakkautta.
–Se ihmeellinen voima
joka kumpusi jostain syvältä
sisältä ja luottamus johonkin suurempaan, kun äiti
istui iltaisin sängyn vierellä
ja luki iltarukouksen. Se oli
meidän lapsensilmin ihmeellistä. Kaiken epävarmuuden
keskellä oli valtava rakkaus
joka piti lujasti kiinni.
Kaksi vuotta sitten Jumala
kutsui jälleen, nyt olisi aika
palata takaisin. Työreissulla
talojen lattioita ja listotuksia
tekemässä ollessa, Jumala
oli lähettänyt ihmeellisiä
kohtaamisia Kain eteen.
Kerta toisensä jälkeen Kai
huomasi olevansa uskovaisen ihmisen kodissa tekemässä talon viimeistelytöitä
ja keskustelut kääntyivät
aina asiakkaiden kanssa Jeesukseen.
Yhtenä iltana Kai polvistui hotellihuoneen sängyn
vierelle ja rukoili. Siitä
hetkestä alkoi muutos, joka
rakennettiin kalliolle ja elämä jota kukaan ihminen ei
voi viedä pois.
Kai ja Anne saivat kokea
uudistumisen uskossa, ja
nyt Jeesus on ykkössijalla molempien elämässä.

Helluntaiseurakunta on edelleen kotiseurakunta, mutta
tällä kertaa usko on vahvempi kuin ennen. Vastoinkäymisien ja elämän kolhujen
kautta tuli ymmärrys siihen,
että vaikka ihmiset pettäisivät, Jeesus ei petä koskaan.
Hän on sama eilen, tänään
ja huomenna, iankaikkisesti.
Perheessä on saatu kokea
valtavia siunauksia, kaksi
meistä lapsista on uskossa ja
loput neljä matkalla samalle
tielle. Maallinen elämä on
perheessä jäänyt taakse, ja
uusi on tullut tilalle. Anne
tekee kotona hyväntekeväisyyttä, Kai kiertää talojen
listotushommissa edelleen
ja kohtaa päivittäin ihmisiä
joille julistaa evankeliumia.
Ovatpa he päässeet jo Espanjaankin julistamaan ihmisille
Jeesuksesta, ja viime kuuleman mukaan tästä ovesta
on avautumassa jotain suurenmoisen mielenkiintoista.
– Vain yksin Jeesus pystyi
tähän, pelastamaan meidän
perheemme. Jeesus avasi ovet joista Kai ei olisi
koskaan osannut Huittisten
varavankilassa edes haaveilla. Rikkoutuneesta nuoresta miehestä kasvoi perheen
isä, jonka sydämestä näkyy
rakkaus, jonka vain Jeesus
voi antaa.

Aidot emalikilvet
osoitteesta

emalikilpi.fi
Talo-, osoite- ja erikoiskilvet

Lounasta meren rannan tuntumassa
Sahakatu 6 / Ykspihlaja
67900 Kokkola
Ravintola avoinna ympäri vuoden.
Järjestämme myös juhlatilaisuudet
Kysy tarjousta!
p.0103226822 /0407031851
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Elisa Karhu
Johdatan lukijan nyt toisen
Mooseksen kirjan äärelle siihen tilanteeseen, kun israelilaiset lähtivät Egyptistä kohti
luvattua maata. Voimme
löytää heidän pakomatkastaan ja erämaavaelluksestaan
paljon yhtymäkohtia myös
elämäämme uskovaisena
2010-luvulla.

Pidempi reitti
on parempi
Israelilaiset olivat juuri
aloittaneet pakomatkansa
Egyptin orjuudesta kohti
luvattua maata. He menivät
Ramseksesta Sukkottiin ja
jatkoivat matkaansa Eetamiin, autiomaan reunalle.
Jumala ei johdattanut kansaansa luvattuun maahan
suorinta reittiä, koska israelilaiset olisivat joutuneet
heti taisteluun filistealaisten
kanssa. Näin ollen he olisivat voineet katua Egyptistä
lähtöä ja palata sinne takaisin. Sen sijaan Jumala johti
kansan kiertämään autiomaan kautta Kaislamerta
kohti. Faraon joukot ajoivat
paenneita israelilaisia takaa.
Ihmeen kautta israelilaiset
ylittivät Kaislameren kuivin
jaloin ja faraon joukot jäivät
vesien alle.

Matka autiomaassa
jatkuu

ELÄMÄNPITUINEN MATKA
saatavuuden suhteen alkoi
käydä liian raskaaksi ja antoi
heille ”keidashetken”, jossa
he saivat kerätä voimia matkan jatkamiseen.

Eelimistä
lähdön jälkeen
Siinin autiomaassa kansa
alkoi jälleen napista Moosesta vastaan, koska heidän
ruokansa oli loppu. He olivat
vaeltaneet Egyptistä lähdön jälkeen kaksi ja puoli
kuukautta ja kaipasivat jo
Egyptin lihapatojen ääreen
takaisin. Silloin Jumala antoi
heille mannaa ja viiriäisiä
taivaasta joka päivän tarpeiksi.

Mooseksen taistelut
Mooseksen rooli kansansa
johtajana oli todella vaikea.
Hän lähti rohkeasti kohti
tuntematonta, mielessään
Jumalan lupaus päämäärästä, maasta, joka ”tihkui
maitoa ja hunajaa”. Mooses
joutui varmasti usein kohtaamaan oman epävarmuutensa
ja unohtamaan inhimillisen selviytymisviettinsä,
kun johdatti Israelin kansaa
autiomaahan, pois turvallisesta elinympäristöstä ja varman ravinnonsaannin ulottuvilta. Mooses kävi taistelua
päänsä sisällä, mutta myös
israelilaisten kanssa, kun
he kohdatessaan ongelmia
menettivät uskonsa ja olivat heti valmiita lähtemään
takaisin Egyptiin. Mooses pelkäsi jopa, että kansa
hyökkäisi häntä vastaan ja
kivittäisi hänet hengiltä.

Suurin autiomaahan, josta he eivät löytäneet vettä
kolmeen päivään. Suurista
he jatkoivat matkaa Maaraan, jossa oli vettä, mutta
se ei ollut juomakelpoista. Jumalan ihmeen kautta
Mooses kuitenkin sai veden
muutettua juomakelpoiseksi. Tämän jälkeen Jumala
johdatti heitä Eelimiin, missä oli kaksitoista makean
veden lähdettä ja seitsemänkymmentä palmua. Välillä
Jumala yllättää rakkaudelNoissa vaikeissa
laan ja antaa jotain yltäkyltilanteissa
läistä tilanteeseen, jossa sitä
ei osaa odotaakaan. Ehkä
Hän näki, että israelilais- Mooses ei voinut sanoa
ten vaellus jatkuvassa epä- heille: ”Odottakaa vielä kolvarmuudessa juomaveden me kuukautta, sitten olemme

perillä.” Tai: ”Katsokaa,
noiden vuorien jälkeen saavumme luvattuun maahan.”
Kukaan heistä ei tiennyt tarkalleen missä he ovat, kuinka kauan matka vielä kestäisi
ja missä olisi se maa, mihin
he tulevat jäämään pysyäkseen. Mooses pystyi vain
kääntymään Jumalan puoleen ja rukoilemaan ongelmatilanteissa kansan puolesta. Perimätiedon mukaan
piirretty kartta Raamatun
loppusivuilla israelilaisten
erämaavaelluksesta näyttääkin järjettömältä, ainakin
asiasta ymmärtämättömin ja
tietämättömin ihmissilmin.
Miten usein itsekin ihmettelemme reittiä elämässämme ja kyselemme Jumalalta,
”Miksi?”
Israelilaisten matka Siinin
autiomaasta jatkui pysähdyspaikasta toiseen Jumalan
käskyn mukaan, kunnes he
saapuivat Refidimiin. Täälläkään paikassa ei ollut vettä. Jumala ohjeisti Moosesta
iskemään sauvansa kallioon
ja niin kalliosta alkoi pulputa heille juomakelpoista
vettä. Israelilaiset olivat taas
kyselleet: ”Onko Herra meidän keskellämme?” Tämän
vuoksi Mooses antoi paikalle
nimen Massa ja Meriba, jotka tarkoittavat kiusaaminen
ja riita. (2.Moos.17:1-7)

Kädet kohti taivasta
Tämän jälkeen tapahtuu
jotain yllättävää, mikä mainitaan ja toistetaan muistutuksena myöhemmin Vanhassa testamentissa. Sitten
Amalek tuli Refidimiin taistelemaan Israelia vastaan.
(2.Moos. 17:8) ”Hän tuli
sinua vastaan matkalla, kun
olit väsynyt ja uuvuksissa,
ja hyökkäsi Jumalaa pelkäämättä kaikkien heikkojen kimppuun, jotka olivat
jääneet teistä jälkeen.” (5.
Moos.25:17-19)

Mooses hoitaa hyökkäystilanteen seuraavalla tavalla: Mooses sanoi Joosualle:
”Valitse meille miehiä ja
lähde taisteluun Amalekia
vastaan. Huomenna minä
asetun seisomaan kukkulan huipulle Jumalan sauva
kädessäni.” Joosua teki niin
kuin Mooses oli sanonut ja
taisteli Amalekia vastaan,
kun taas Mooses, Aaron ja
Huur nousivat kukkulan
huipulle. Kun Mooses piti
kätensä ylhäällä, Israel oli
voitolla, mutta kun hän laski kätensä, Amalek pääsi
voitolle. Mooseksen kädet
alkoivat kuitenkin painaa.
Silloin Aaron ja Huur ottivat
kiven ja asettivat sen hänen
alleen, ja hän istui sille. Sitten Aaron ja Huur tukivat
hänen käsiään, toinen toiselta ja toinen toiselta puolelta, ja niin hänen kätensä
pysyivät vakaina auringonlaskuun asti. Näin Joosua
nujersi Amalekin ja sen sotajoukot miekalla. Herra sanoi
Moosekselle: ”Kirjoita tämä
muistutukseksi kirjaan ja
teroita sitä Joosualle: ’Minä
pyyhin Amalekin muiston
täydellisesti pois taivaan
alta.’” Sitten Mooses rakensi
alttarin ja antoi sille nimen
”Herra on minun lippuni”
ja sanoi: ”Totisesti, Herran
valtaistuimen kautta, Herralla on sota Amalekia vastaan
polvesta polveen.”

Tarvitsemme
toisiamme
Ennen taistelua amalekilaisten kanssa Mooses oli toistuvasti joutunut tilanteisiin,
jossa kohtasi kansansa tyytymättömyyden. Autiomaassa
oli jatkuva puute vedestä ja
ravinnosta. Kun sitten heitä
kohtasi yllättävä hyökkäys
tilanteessa, jossa he olivat
valmiiksi väsyneitä, Mooses ohjeisti Joosuan ottamaan vastuun taistelusta ja

vetäytyi itse kukkulan huipulle toteuttamaan omaa
tehtäväänsä: pitämään Jumalan sauvaa koholla ja ehkä
tekemään tärkeintä asiaa
taistelussa: rukoilemaan.
Siellä ollessaan kuitenkin
Mooses tarvitsi vierelleen
kaksi henkilöä, Aaronin ja
Huurin, jotka tukivat häntä,
kun hän väsyi. Mielikuva
tästä tilanteesta nousi mieleeni, kun mietin vertaistuen
ja rinnallamme kulkevien
lähimmäisten merkittävää
roolia elämän kipukohdissa.
Onko sinun roolisi vahvistaa ystävän, työkaverin tai
tuttavan uskoa, kun hänellä
itsellään ei ole voimia enää
uskoa? Tai oletko itse se,
joka kaipaa lähelleen henkilön, joka tukee, kun omat
jalat eivät jaksaisi ottaa askeleita eteenpäin?

vaistojensa, tietonsa tai taitojensa avulla vettä kohti.
Tämä kuvaa sitä riippuvuussuhdetta, millainen meilläkin on Jumalaan, emme
vain kehittyneessä hyvinvointivaltiossa eläessämme
ymmärrä sitä. Meidän tulisi
tiedostaa, että olemme täysin riippuvaisia Jumalasta
ja meidänkin jokapäiväinen
leipä on Jumalalta saatu, ei
itse ansaittu.

Kun ihminen saa syntinsä
anteeksi, syntyy uudesti ja
alkaa seuraamaan Jeesusta,
hän vapautuu ensimmäisen kerran ”orjuudesta” eli
synnistä. Tämän jälkeen
tavoitteena on pysyä erossa
”orjuudesta”, vaikka välillä
ongelmatilanteissa tuntuisi
helpommalta valita se vanha, väärä tapa toimia, kuin
luottaa siihen, että kannattaa edelleen jatkaa matkaa
Elämänpituinen
eteenpäin. Jumalan johdamatka erämaassa tuksessa vaeltaminen vie
aikanaan maahan, jossa on
Erämaavaellus on esitetty hyvä olla, taivaan kotiin.
usein vertauskuvana elämänvaiheelle, jossa Jumalan Lopuksi vielä Psalmi 23,
läsnäolo ei tunnu konkreet- joka kiteyttää hyvin samat
tisesti, olosuhteet ovat haas- esille tulleet asiat: ”Herra on
teelliset ja reittikin tuntuu minun paimeneni, ei minulta
olevan hukassa. Mielestäni mitään puutu. Hän vie minut
kuitenkin osuvammin voisi vihreille niityiille, hän johsanoa, että israelilaisten mat- dattaa minut vetten ääreen,
ka kuvaa uskovan ihmisen siellä saan levätä. Hän virelämää riippuvuus-suhteessa voittaa minun sieluni, hän
Jumalaan. Olosuhteemme ohjaa minua oikeaa tietä
oletettavasti eivät ole yhtä nimensä kunnian tähden.
haasteellisia kuin erämaas- Vaikka minä kulkisin pimesa, vaikka kuvannollisesti ässä laaksossa, en pelkäisi
meidän erämaamme voi olla mitään pahaa, sillä sinä olet
esim. yksinäisyys. Erämaa- minun kanssani. Sinä suojevaelluksella israelilaisilla oli let minua kädelläsi, johdatat
kerta toisensa jälkeen puute paimensauvallasi. Sinä katat
vedestä, joskus ravinnos- minulle pöydän vihollisteni
takin. He olivat kuitenkin silmien eteen. Sinä voitelet
avuttomassa asemassa sen pääni tuoksuvalla öljyllä, ja
suhteen, että olisivat itse minun maljani on ylitsevuovoineet tehdä asialle jotain. tavainen. Sinun hyvyytesi ja
Heillä ei ollut tarkkaa tie- rakkautesi ympäröi minut
toa siitä, missä he olivat kaikkina elämäni päivinä,
ja mistä löytyisi seuraava ja minä saan asua Herran
vesipaikka. He eivät voineet huoneessa päivieni loppuun
lähteä suunnistamaan omien asti.”

Kristillinen AJAN FAKTA

Pastorin palsta

Timo Syrjälä
Pastori
”Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun
ihmetekosi ja sinun aivoituksesi meitä kohtaan. Ei
ole ketään sinun vertaistasi. Niitä minä tahdon
julistaa, niistä puhua,
niitten paljous on suurempi, kuin luetella taidan”
(Ps. 40:6, KR33/38)
”Herra, sinä asetut kilveksi eteeni, sinun oikea
kätesi tukee minua, sinun
apusi tekee minut vahvaksi. Sinä teet varmoiksi askeleeni, polveni eivät
horju” (Ps. 18:36,37,
KR92)
Jumala tahtoisi kaikkien ihmisten luottavan

oman elämänsä Hänen
käsiinsä, sillä juuri siinä ihmiselämä vasta
saa todellisen arvon ja
tavoittaa jotain pysyvää. Luovuttaessamme
elämämme kokonaan
Jeesukselle olemme
vapaita elämään sitä
täysipainoisesti, koska tiedostamme arjen
tilanteiden olevan huomattavasti vahvemmissa käsissä kuin
omissamme. Siellä,
missä luulemme taistelevamme aivan yksin
elämän arvaamattomuutta vastaan – juuri sielläkin Jumala on sitoutunut
meihin enemmän kuin kykenemme käsittämään.
Oletko jo tarttunut tahtosi,
mielesi ja koko sydämesi
voimin Jumalan turvalliseen ja elämää ylläpitävään
käteen. Elämä on raskasta, jos elämme sitä kuin se
olisi täysin yksin meidän
hallittavissamme. Miksi et
valitsisi mieluummin nähdä
sitä Jumalan armon kannateltavana?
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Vahvoissa käsissä

arvaamatonta, minkä
vuoksi se usein huolettaa ja jopa pelottaa
meitä.

Lapsen
luottamuksessa

Vapaaksi elämään

sinun olevan tietoinen rakkaudestaan, jolla Hän rakasJumala on mieltynyt sinuun taa sinua, jotta sinä puolestaja tahtoo rakkauttaan osoit- si uskallat elää kokien Hänen
tamalla auttaa sinut vapaak- rakkautensa suuruuden.
si elämään. Hän ei tahdo
olla kuin ”kaukainen käsi” Jumala tahtoo sinun tunteohjaamassa elämääsi jostain van elämässäsi saman, mitä
etäältä. Hän tahtoo olla sinua Hän tuntee sinua kohtaan.
lähellä ja tehdä sinut tietoi- Ethän yritä pitää ”elämäseksi siitä, että Hän on luo- si naruja” tiukasti omisnasi jakaen elämän yhdessä sa käsissäsi, vaan uskalla
kanssasi. Se ei ole jotain luottaa ne Hänelle. Omissa
kaukorakkautta. Hän tahtoo käsissämme elämä on täysin

Perimmäinen kysymys
ei ole se, että rakastaako
Jumala meitä - sillä Hän
totisesti rakastaa, vaan
se tahdommeko sallia
Hänen konkreettisen
läsnäolonsa elämässämme. Tilanne on kuin lapsella, joka on isänsä matkassa ja joutuu ylittämään vilkkaasti liikennöidyn kadun.
Isä on lapsensa turvana joka
tapauksessa, tahtoo hän sitten luottaa itsensä isän turvaan tai ei. Jos lapsi yrittäisi
juosta suin päin auton eteen,
isä varmasti rakkaudessaan
estäisi häntä tekemästä sitä.
Jos taas lapsi laittaa oman
kätensä isän käteen luottaen isän vievän hänet turvallisesti kadun yli, hän voi

olla huoletta siitä, miten
tulee kadun yli selviämään.
Samoin me voimme tarttua
Jumalan vahvaan käteen ja
elää luottaen Häneen.
Kuljetko sinä elämäsi matkaa jättäen Jumalan sivusta
katsojaksi vai otatko Hänet
vastaan päättäväisesti tarttuen Hänen ojennettuun
käteensä? Tahdotko luottaa
elämäsi kokonaisvaltaisesti Hänelle? Jumalan käteen
tarttuminen ei ole ”Jumalan
raahaamista” mukanamme
sinne, minne olemme itse
menossa, vaan se on kuin
lapsen tiukka ote turvallisesta kädestä, joka kuljettaa
häntä. Eihän lapsikaan tartu
käteen suojatien edessä sen
tähden, että hän aikoo kuljettaa isänsä tien yli? Lapsen käsi pysyy isän kädessä
ja odottaa, että juuri rakastava isä ottaa askeleet vieden hänet yli. Todellinen
siunaus on siinä, että me
annamme Jumalan johdattaa ja kuljettaa meitä läpi
koko elämämme matkan.
Siunattua kesää sinulle!

Odottavan aika on pitkä
Den som väntar på något gott väntar inte för länge

Suorat lähetykset
helluntaiseurakunnista
netissä!
Myös video-arkisto!

Per Stenberg
Kyrkoherde / Kirkkoherra
Karleby svenska församling

”Odottavan aika on pitkä” on sanonta joka on
ajankohtainen meille suomalaisille melkein joka kevät.
Tänäkin keväänä olemme
saaneet odottaa kesän lämpöä. Ja lopulta, vain jonkun
pienen lämpimän päivän jälkeen se meille taas suodaan.
Kesälämpö sekoittaa lämpömittarit ja näemme lämpimiä lukuja jopa varjossa.
Puiden lehdet kuoriutuu talven suojista, luonto puhkeaa
kukkaan ja elämä voittaa.
Niin myös rautakauppojen
terassiosastot saa myntipiikin.
Näin pari viikkoa helluntaina jälkeen meitä on taas
muistutettu Pyhän Hengen
vuodatuksesta. Opetuslapset
olivat odottaneet ja rukoilleet. Yrittäneet ymmärtää
mitä tulisi tapahtumaan. Ja
niin se sitten tapahtuu. Pietari ja muut opetuslapset saarnaa ja ne monet pyhiinvaeltajat Jerusalemissa ymmärtää.

Henki luo yhteyttä, rakentaa
siltoja kuilujen ylle, selvittää ihmisille kuka Jeesus on
ja mitä hänen kuolemansa
ja ylösnousemuksensa tarkoittaa.
Jeesuksen elämäntyöstä, apostolien ja muiden
opetuslasten elämän kautta aina meidän päiviin asti
Pyhä Henki jatkaa työtään.
Hän kutsuu, selittää, vetää
ja muistuttaa. Hän näyttää uupumatta tietä siihen
armoon jonka Jeesus Kristus
antaa. Hän näyttää sitä tietä
joka on ainut tie ikuiseen
elämään. Henki vaikuttaa
meissä rikkinäisissä ja keskeneräisissä kaipauksen
eheyteen, täydelliseen ja
puhtaaseen. Meidän osaksi
jää vaan antaa periksi ja ottaa
vastaan sen lämmön ja elämän jota Henki meille antaa.
Elää siinä ja siitä armosta
jonka Jeesus meille antaa myös tänä kesänä!

”Den som väntar på något
gott väntar inte för länge”
brukar man säga. Denhär
våren har liksom så ofta förr
karaktäriserats av att vi väntat på värmen och sommaren. Sen efter bara nån liten
dag med löfte om mer kommer sommarvärmen. Termometrarna visar sommarvärme också i skuggan. Björkarna och naturen i övrigt
exploderar i ett gemensamt
Halleluja och byggbutikernas terassavdelningar slår
nya försäljningsrekord.
Såhär inom nån vecka efter
pingsten har vi påmints om
den Helige Ande som gavs
efter Jesu himmelsfärd. Lärjungarna hade väntat och
bett, längtat och försökt
förstå vad som skulle hända.
Sen händer det. Petrus och de
andra predikar och de många
pilgrimerna i Jerusalem förstår. Anden skapar gemenskap, bygger över klyftor, gör
att folk förstår vem Jesus är

och vad hans död och uppståndelse betyder.
Från Jesu livsverk, över
apostlarnas och de övriga
lärjungarnas liv ända in i vår
tid går Andens verk vidare.
Anden kallar, överbevisar,
drar och pekar alltjämt på
Jesu livsverk. Pekar på den
nåd som finns i Jesus Kristus, på det eviga live som
han är den enda vägen till.
Anden verkar den längtan
vi har efter att bli hela, rena
och försonade. Anden lovar
gott åt oss som är söndriga,
halvfärdiga och ännu bara på
väg. Vår del blir att ge efter,
ta emot den värme och det liv
som Anden ger oss. Att leva
av den nåd som Jesus ger oss
- också denhär sommaren!

Kristillinen AJAN FAKTA
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Sata lasissa
Pike Saarinen
gospelmotoristi

Seuraava Ajan Fakta
syyskuussa 2017

Kun tien päällä päristelee
yhä enenevästi moottoripyöräilijöitä, on se varma
kesän merkki. Varustautuminen tulevaan ajokauteen
aloitetaan kuitenkin jo paljon ennen kuin kevätkukat
puskevat ylös mullasta. Pyörä huolletaan ja kromiosat
kiillotetaan. Ajovarusteet
haetaan esille ja ripustetaan
eteisen naulakkoon lähtövalmiiksi. Ennakoivan ajon
kurssilla poistetaan ruosteet
kuskista. Sekä teoriassa että
käytännön harjoittein palautetaan mieliin turvallinen
ajotapa ja oikean tilannenopeuden tärkeys. Näin pyritään välttämään törmäykset
ja ojaanajot. Turvalliselle
tiellä liikkumiselle perustan
antavat yhteiset liikennesäännöt.
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Jumalan sanassa on opastusta ja ohjeita, joiden avulla
vältän elämän tieltä suistumisen. Mikä vielä maukkaampaa, Sanasta löytyy
perusta tyytyväiselle elämälle tässä ajassa. Ja vielä mahtavampaa on se, että Jumala
kertoo sanassaan myös reitin tämän elämän jälkeiseen
iankaikkisuuteen. Raamattu
sanoo, että Jeesus on tie,
totuus ja elämä. Tie Taivaallisen Isämme luo kulkee Jeesuksen kautta. Kuten Jeesus
sanoi opetuslapsilleen: ”Jos
joku rakastaa minua, hän

pitää minun sanani. Minun
Isäni rakastaa häntä, ja me
tulemme hänen luokseen
ja jäämme hänen luokseen
asumaan.” (Joh. 14:23)
Kun on itse saanut maistaa, että Herra on hyvä, siitä haluaa kertoa muillekin.
Siispä Gospel Riders -motoristina suunnittelen tänäkin
kesänä lähteväni mukaan
missiokiertueelle. Juhannuksesta lähtien kolmen viikon
ajan Gospel Ridereita ajelee
ympäri Suomea kuutena eri
ryhmänä. Synnyinmaamme
itsenäisyyden juhlavuoden

kunniaksi mission nimi on
’Sata lasissa’. Yhdessä paikallisseurakuntien kanssa
järjestämme ulkoilmatilaisuuksia noin sadalla paikkakunnalla ja kerromme
Jumalan teoista.
Kun ympäröivä maailma
näyttää pelottavat, väkivaltaiset kasvonsa, tai kun olet
uupunut ajaessasi hämäriä
teitä myöten, kuiskatkoon
Pyhä Henki mieleesi Jeesuksen sanat: ”Minä olen
tullut valoksi maailmaan,
ettei yksikään, joka minuun
uskoo, jäisi pimeyteen.”
(Joh. 12:46)

Tempo - Korkealaatuiset sängyt moneen makuun

Kotimaiset START- ja HARMONIA-sänkymallistot

Kotimaiset START- ja HARMONIA-sänkymallistot

Operaatio Sata lasissa pysähtyy Pe 26.6. Pietarsaaressa. To 13.7. Kokkolan Purjeella
klo 11. 12.7 Kaustisella, 13.7 Kannuksessa klo 10, Kälviällä klo 13. Kiertueen ryhmät
kokoontuvat viikonlopuksi 14-17.7. Kalajoelle yhteiseen MOJ -tapahtumaan. Kaikkiin
tilaisuuksiin motoristit ovat tervetulleita.

Tempo - Korkealaatuiset sängyt moneen makuun

Tempo - Korkealaatuiset sängyt moneen makuun
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(768,-)

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

Puh. 045-670 1115 Indolant. 24, Karleby, Kokkola
www.nettiauto.com/yritys/autoenlund
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Uusittu Lähetystori
Sirpa Saastamoinen
Kokkolan helluntaiseurakunnan ylläpitämällä Lähetystorilla on vilkasta keväisenä tiistai-iltapäivänä puolta tuntia ennen sulkemisaikaa. Joku tuo lahjoituksia,
toiset sovittavat vaatteita ja muutamat kiertelevät
löytääkseen tarvitsemansa.
Tämä kirpputori on toiminut
tällä paikalla, Pitkänsillankatu 12:ssa, syyskuusta 2001
lähtien kehitysyhteistyöjärjestö Fidan nimissä. Reilun
kahden vuoden kuluttua
kirppari siirtyi Kokkolan
Helluntailähetys ry:n vastuulle.

Tilat uusittiin
syksyllä

Lähetystori löytyy osoitteesta Pitkänsillankatu 12 Kokkolassa.

Marraskuussa 2016 tehtiin
remontti, jonka yhteydessä
myymälätilat uudistettiin.
Nyt tuloaula on avarampi.
Lasten lelut ja kirjat ovat
ensimmäisenä vastassa liikkeeseen astuessa. Myymälä
on siisti ja tunnelma rauhallinen. Katutasolta löytyy
vaatteita lapsille, naisille
ja miehille. Taaempana on
laukkuja, kenkiä, astioita,
liinoja, verhoja ja koristeesineitä sekä pieniä kodinkoneita.
Alakertaan johtaville portaille on asennettu portti, jottei kukaan pääse putoamaan.
Portaat kannattaa laskeutua
alas, sillä siellä huonekalut,
valaisimet, kirjat, taulut,
matot ja lasten harrastusvälineet odottavat uutta omistajaansa. Muutakin alakerrasta
löytyy: lasten dvd-elokuvat,
vanhat lp-levyt ja muut viehättävät pikkutavarat houkuttelevat lähempään tarkasteluun ja tekemään löytöjä.

Kuvassa Lähetystorin myymälävastaava Anja Hakala ja toiminnasta vastuuta kantava Alpo Huhtala
ja ehjää vaatetta ja tavaraa.
Aasiassa, pakolaisleiri Thai- avustustyötä tehdä kaikin Tarvittaessa lahjoitus voimaassa sekä pienet seura- tavoin, jotta lähetystyölle daan noutaa kotoa. Kadun
kunnat ja alkoholistikodit saataisiin mahdollisimman molemmin puolin on maksuuri apu joko rahavaroin tai suttomat parkkipaikat. TerVirossa.
tavara- tai vaatetoimituksena vetuloa asioimaan ja tukepuutteenalaisille.
maan lähetystyötä! LähetysAvustuskohteet
Vapaaehtoistyöntekijät
tori on avoinna arkisin klo 10
– 17 ja lauantaisin 11 – 15.
Myynnistä saaduilla tuoavainasemassa
Lahjoituksia
toilla avustetaan vaihdellen
Lähetystorin löyvastaanotetaan
useita kohteita. Tällä het- Ilman vapaaehtoisia työntää myös Fasebookista!
kellä avustuskohteina ovat tekijöitä toimintaa ei voimm. Kokkolan helluntaiseu- si pyörittää. Koska näky- Lähetystorille otetaan vas- https://www.facebook.com/
rakunnan lähetin lähetystyö nä on lähetystyö, halutaan taan lahjoituksena puhdasta lahetystori.kokkola/

Kestätkö totuutta itsestäsi?
Risto Nikula
Kalajoki
Uskallatko edes ajatella
totuutta itsestäsi? Mieluummin saatat paeta tuollaisen kehotuksen kuullessasi.
Miksi se on niin vaikeaa,
pysähtyä tutkimaan omaa
sydäntäsi ja omaa arvomaailmaasi silloin, kun Jumalan
Pyhä Henki herättelee sinussa tuon tyyppisiä ajatuksia?
Jumala on laittanut jokaisen ihmisen sisimpään kaipuun iankaikkisesta hyvästä
osasta kuolemamme jälkeen

(Saarn.3:11). Jokainen joutuu myöntämään, että haluaisi kuoleman jälkeen herätä
hyvässä paikassa. Hänkin,
joka väittää kaiken raukeavan tyhjiin ja loppuvan
kuolemassa, koska hän ei
halua myöntää kadotuksen
olemassa oloa, vaikkakin
epäröiden.
”Sillä sydämestä lähtevät
pahat ajatukset, murhat,
aviorikokset, haureudet,
varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.”

Matt.15:19 Tässä on totuus
oman sydämesi luonnollisesta tilasta. Tämä on jalostuneelle ihmiselle liian vaikea
ja häntä loukkaava väite.
Se on kuitenkin Jeesuksen, Jumalan Pojan ilmoitus
ihmisen sisimmän laadusta.

etsi käsiisi joku vanha uskova ja käy hänen kanssaan
Totuuden Valtaistuimen
eteen. ”Jos me tunnustamme syntimme, on hän
uskollinen ja vanhurskas,
niin että hän antaa meille
synnit anteeksi ja puhdistaa
meidät kaikesta vääryydesRukoile ystäväni Jumalaa tä.” 1.Joh. 1:9
näyttämään sinulle Totuus.
Kun Hän vastaa vastaa sinul- Siunattua matkaa sinulle
le tuskalla ja hädällä omasta Jeesuksen omana Totuuden
tilastasi, niin kiiruhda tun- tiellä.
nustamaan syntisi Hänelle,
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LASKUVARJOHYPPY
Marja Toukola
Espanja

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

OLEMME MUUTTANEET!
Kosilankatu 12 (Maskun naapuri)

NYT KESÄRENKAAT

tutustumistarjouksessa! -KYSY!
Myös laaja valikoima

VANTEITA!

Asennukset, rengastyöt.
Nyt myös rengashotelli,
kausisäilytys.

www.smakela.fi

Avoinna:
Arkisin 8.15-16.30
Lauantaina suljettu
Kosilankatu 2, Kokkola 06-822 5483, 050 307 7784, www.hnyman.com

at!
raos
a
V
ös
-Autohuolto My
-Rengas ja vannemyynti
-Rengashuolto
-Ilmastointihuollot palvelu 66
4
s
-Pikahuollot Hinau 00 450
04

Palvelut:

S.Mäkelä ky
Heinolankaari 22
Kokkola, p. 020 7571381

Kuorikoskentie 10
Kaustinen, p. 06 861 4510

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!

Meiltä
ILMASTOINTILETKUT
autoihin ja
työkoneisiin!

Hydrauliikan

Tervetuloa
Levytielle,
järjestelmien
palvelemme
suunnittelut!
arkisin klo
8-16
Tervetuloa
Levytielle,
avoinna klo 8.30 - 16.30

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

ovat omallatunnolla. On aika
pyytää anteeksi pahoja tekojaan, syntejä, joita on tullut
tehtyä. ”Sitä, joka minun
tyköni tulee, minä en heitä
ulos”, lupaa meille ristillä
syntimme sovittanut Vapahtaja. (Joh.6:37)

Hyppymestarilla on vastuullinen tehtävä. Tarkat
ohjeet hyppyynvalmistujille, välineiden pakkaaminen
ja laskuvarjon asettaminen
hyppääjän selkään. Unohtamatta varavarjoa, jos kaikki
ei toimisikaan odotetusti.
On helppo kuvitella se jännitys, joka valtaa ensi kertaa
hyppäävän mielen.
Elämämme on myös kuin
hyppy tuntemattomaan.
Emme voi aavistaa, mitä
huomenna tapahtuu. Tämän
kevään uutinen New Yorkista kertoi, että laskuvarjohyppääjän varjo ei auennutkaan.
Käsittämätön, harvinainen
tapahtuma tilastollisesti,
päättyi hyppääjän kuolemaan.

Elämän hyppyyn
tarvitaan Jumalan
apua.
Raamattu, jota et koskaan
aukaise, ei hyödytä sinua
yhtään vaikka se olisi hyvin
lähellä sinua, ihan kotisi
kirjahyllyssä. Ratkaiseva
hetki on se, kun päätät tehdä jotain: vetää laskuvarjosi
auki. Silloin olet pelastettu.
Tässä elämänhypyssä ei
voi turvautua edesmenneen

Toiseksi, kun sinä uskot
Jeesukseen, niin sinä pelastut. Onnittelen! Uusi elämä
syttyy sydämessäsi uskon
kautta. Elämän suunta muuttuu entiseen elämään nähden. Sydämeesi tulee ilo ja
ihmeellinen rauha. Vanha
saarnamies tapasi kysyä
uusilta uskoontulleilta rukouksen jälkeen: ”Kenen oma
sinä nyt olet?” Suu tunnusti
heti sydämen uskon: ”Olen
Jeesuksen oma.”

Hyppy laskovarjolla
kestää vain lyhyen
ajan.
presidentti Koivistonkaan
sanoihin. ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että
kaikki käy hyvin.”
Varjon aukiveto tapahtuu
Raamatun ohjeilla: ”Joka
uskoo Poikaan, (Jeesukseen) sillä on iankaikkinen
elämä.” (Joh. 3:36) ”Tehkää
parannus ja uskokaa evankeliumi.” (Mark.1:15)

Onnistuneen elämän
hypyn ohjeistukseen
kuuluu kaksi asiaa.
Ensinnäkin, parannuksenteko tarkoittaa kääntymistä ja
mielen muutosta. Huomaat,
että kuljet väärään suuntaan.
On aika kääntyä. Mieleen
voi nousta eletyn elämän kirjo, kaikkine tekoineen, jotka

Jokaisen ihmisen elämän
aika on tarkoin määrätty.
Joskus itsekin ihmettelemme, että kylläpäs aika rientää nopeasti. Emme voi
jatkuvasti siirtää asioiden
kuntoonlaittamista hamaan
tulevaisuuteen. Kun varjo on aukaistu, elämämme
voi liitää levollisin mielin
kohti päämäärää. Elämä
kantaa.

ÄIDIN MATKAEVÄILLÄ MAAILMALLE
Marja Toukola
Tauno Toukola syntyi Soinissa, Etelä-Pohjanmaalla.
Paikkakunta on niin pieni,
että siitä on sanottu leikillisesti: ”Onpahan olemassa
kuin Soini ja Lehtimäki”.
Toukolan suurperhettä luotsasi ahkera äiti. Hän jäi leskeksi menetettyään puolisonsa moottoripyöräkolarissa,
jossa hän itsekin loukkaantui. Iltaisin, muiden askareiden jälkeen, kangaspuiden loukutus kuului kodissa
yömyöhään asti, kun Marttaäiti hankki lisäelantoa perheelleen kutomalla mattoja.
Lapset muistavat väsyneen
äidin joskus nukahtaneen
urakkansa äärelle.
Pojista toiseksi nuorimmainen, Tauno, oli jo lapsena
syvästi kiinnostunut uskonasioista. Yhdessä uskovan
äitinsä kanssa hän lähti usein
Soinin kirkkoon kuulemaan
Jumalan Sanaa. Joskus matka taittui yksinkin polkupyörällä.
Kesäloman alkaessa, ollessaan 10-vuotias Tauno kyseli
äidiltään luettavaa. Köyhässä
kodissa ei juuri ollut kirjoja,
mutta äiti vastasi pojalleen,
että onhan Raamattu. Voit

miehellä hyvin: hyvä palkka,
lääke-firman auto ja työkenttänä koko Länsi-Suomi.
Kuitenkin kutsumus hengelliseen työhön vei voiton.
Nuorukainen teki rohkeita
päätöksiä.
–Sanouduin irti työpaikastani, palautin auton firmaan ja
lähdin junalla kohti Larsmon
Lähetyskotia, jossa halusin
rukoilla johdatusta elämälleni, muistelee lähetyssaarnaaja Tauno Toukola.
Hän on saanut julistaa evankeluimia monissa maissa jo
yli 30 vuoden ajan. Jumalan
uskollisuus on seurannut
Tauno Toukola lähetyskentälla vuosia sitten.
häntä perheineen kaikkina
menneinä vuosina. Kaiken
lukea sitä.
kokemuksestaan ja uskosta jälkeen hän toteaa saaneensa
Jälkeenpäin ajateltuna tuo kasvoi. Noihin aikoihin Soi- elää rikasta elämää.
elävä Jumalan Sana vaikutti nisssa tulikin monia nuoria
niin, että sitä lukiessaan Tau- uskoon, ja Tauno koki kut- Äiti jätti jälkeensä rukousno tuli uskoon!
sua hengelliseen työhön. tensa lisäksi rohkaisuksi
Äiti toivoi pojastaan pappia Jumalan lupauksen RaaSoinin kirkolta löytyi pyhä- luterilaiseen kirkkoon.
matun lehdiltä: ”Minä olen
koulu ja poikakerho. Lapsia Ihmeekseen Tauno löysi säästänyt sinut sitä varten,
oli niissä paljon muka- Soinista myös Helluntaiseu- että voisin näyttää sinulna. Kerran poikakerhossa rakunnan ja sai sieltä uusia le voimani ja että minun
kysyttiin, että kuka haluaa uskonystäviä. He rohkaisivat nimeäni julistettaisiin
päästä taivaaseen, ja Tauno häntä uskontiellä eteenpäin. kaikkialla maailmassa.”
hämmästyi, kun huomasi Myöhemmin Tauno sai (2.Moos 9:16)
vain oman kätensä nousevan hyvän työpaikan, jossa Kutsumustyö lähetyskenmerkiksi. Muut pojat pitivät hänelle tarjottiin pian mah- tällä jatkuu vieläkin, ja nuokai asian omana tietonaan. dollisuus ylenemiseenkin. ruudessa saatu kutsu kantaa
Rohkeus kertoa omasta Kaikki näytti olevan nuorella läpi elämän.

Kristillinen AJAN FAKTA

Neljä
vuotta
Bhutanissa
Salaperäinen, mutta kiehtova maa
Teksti: Eero Ketola.
Kuvat: Eero Ketola
ja Marianne Järvisen
kuva-albumi
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Kesän ihanimmat ruusut ja
muut kukat kesänjuhliin!
Palvelemme ma-la 9-18
su 10-18

Evijärvellä syntynyt Marianne Järvinen oli 30 vuotta
lähetystyössä Thaimaassa.
Aluksi hän toimi Laosista
paenneiden vuoristolaisten
pakolaisleirissä. Käsityöohjelma oli siellä hänen vastuullaan. Myöhemmin hän
siirtyi Bangkokin slummialueelle jossa hän osallistui kummilapsiprojektiin.
Vuonna 2010 hän siirtyi
työhön Bhutaniin.
– Olin vuonna 2008 mukana seurueessa joka matkusti
Thaimaasta Bhutaniin. Bhutanissa järjestettiin seminaari
jonka nimi oli ”Royal Wisdom”. Nimi johtuu siitä, että
seminaari liittyi Thaimaan
kuninkaan ja kuningattaren käsityötaitoja vaalivaan
projektiin.
Ensimmäinen vierailu Bhutaniin oli Marianne Järviselle
elämää muuttava.
– Bhutan ja maan ihmiset
olivat usein mielessäni. Koin
että Jumala johdatti minut
Bhutaniin. Tyhjensin kotini,
osan tavaroista annoin pois
ja arvokkaimmat ja tärkeät
jätin varastoon erään vastuuhenkilön käsiin. Ensimmäisestä käynnistäni Bhutaniin oli kulunut noin vuosi.
Eteneminen oli jännittävää.
Aivan kuin Hannu ja Kerttu
tarinassa. He jättivät kiviä
polun viereen että osaisivat
tulla takaisin. Minun kiveni olivat Raamatun kohdat
ja erilaiset tapahtumat jotka jollain tavoin viittasivat
Bhutaniin. En etsinyt niitä.
Ne vain tulivat eteeni vähän
väliä sitä mukaa kuin aikaa
kului. Haaveeni täyttyi ja
niin alkoi lähes neljä vuotta
kestänyt työni Bhutanissa.

Tekstiilimallien
suunnittelua
Ensimmäisen vuoden Marianne työskenteli tyttöjen
ammatillisessa kurssikeskuksessa.
- Siellä opetettiin vaatturintyötä joka tarkoitti lähinnä
miesten kansallisen asun
ompelemista. Tämä onkin
melko monimutkainen juttu.
Siellä toimi myös pieni myymälä jossa turistitkin poikkesivat varsin usein. Minun
työni oli kehittää uusia tuotteita ja niiden laatua. Bhutanin perinteinen miesten asu
on Gho, polveen ulottuva
kaapu joka sidotaan kiinni
vyötäröllä Kera-kangasvyöllä. Naiset käyttävät nilkkaan ulottuvaa pukua, kiraa.
Kansallispuvun käyttö on
pakollista. Asuin keskuksessa ja olin monin tavoin
mukana tyttöjen elämässä.
Heti alussa tutustuin myös
kaupungissa toimiviin kristittyihin. Heidän huolenpitonsa ja rakkaudellisuutensa

Marianne Järvinen oli neljä vuotta töissä Bhutanissa. Nykyisin hän on pirteä ja
idearikas eläkeläinen.
oli koskettavaa. En olisi sel- kapeilla vuoristopoluilla.
viytynyt ilman tätä yhteyttä. Usein he ottivat olkavarrestani kiinni, etten horjahtaisi
polulta kivikkoon. Vieläkin
Koulutusta
muistan tyttöjen kädessä olevan voiman ja otteen.
Thimphussa
Seuraavat kolme vuotta
Marianne Järvinen teki työtä Bhutanin pääkaupungissa
Thimphussa.
- Työskentelin Renew –järjestön kanssa joka on Fida
internationalin yhteistyöjärjestö. Järjestön johdossa on
yksi maan neljästä kuningattaresta.
Renew –järjestö tekee arvokasta, ennaltaehkäisevää
valitustyötä perheväkivallan
uhreiksi joutuneilla. Perheväkivalta on melko yleistä
Bhutanissa. Keskuksessa
haluttiin myös kouluttaa heitä ammatillisen tietotaidon
kartuttamiseksi. Minun vastuullani oli ompelu ja erilaisten käsityötaitojen ja laadun
kehittäminen ja suunnitteleminen. Toimin myös Fida
international lähetysjärjestön projektikoordinaattorina.
Järjestö teki laajaa valistustyötä koko maan laajuisesti
eri toimijoiden parissa.

Artesaani työssään

Marianne Järvinen on koulutukseltaan artesaani.
– Koulutuksestani oli runsaasti apua opettaessani kotiteollisuuskoulussa. Tytöt olivat erittäin ystävällisiä. Suurin osa oli hyvin motivoitunut oppimaan, kehittymään
ja saaman ammatillisen taidon. Valtion virkailijoitten
on käytettävä kansallispukua
työaikana. Puvun muodostaa
pitkä hame ja pusero. Tämä
on käytännöllinen ja kaunis
asu. Sen valmistamiseen tarvitaan taitavaa työvoimaa.
Bhutanissa on tapana, että
kuninkaalla ja hänen vaimollaan on oma, hyväntekeväisyyssäätiö.
–
Sisäoppilaitos jossa olin
opettajana, on osa kuningattaren säätiötä. Edellisen
kuninkaan vaimoja kutsutaan edelleen kuningattariksi.
Toisinaan hän tuli katsoSisäoppilaitoksessa oli pari- maan oppilaitoksen tyttöjä.
senkymmentä tyttöä.
Kuningatar oli hyvin miel– Keskuksessa oli lisäkse- lyttävä ja lämmin ihminen.
ni vaatturi, liiketoiminnan
opettaja ja toimistovirkailija.
Minulla oli käytössä keskukPaljon kirppuja
sen yhteydessä oleva yksi
huone. Elin yhdessä tyttö- Marianne Järvisen huoneen
jen kanssa ja tutustuin hei- lattiat olivat paksua lautaa.
hin hyvin läheisesti. Iltaisin – Lautojen välissä oli melolimme kävelyllä läheisen koiset raot. Raoista alkoi
joen varrella. Viikonlop- hyppiä sisälle suuria laupuisin teimme retkiä muun moja kirppuja. Olin melmuassa vuoristoon. Tytöt koisen levoton tästä. Yöllä
olivat taitavia liikkumaan ei ollut mukava nukkua.

Vieraillessani erään ystäväni
luona ihmettelin perheen kissaa. Se oli kuin vedessä uitettu. Perheen emäntä sanoi,
että kissa on kirppujen poistamiseksi voideltu kauttaaltaan lampuissa käytettävässä valopetrolissa. Siitä sain
idean. Sain naapurilta pienen
pullon petrolia. Kastoin valopetrolin riepuun ja pyyhin
lautalattian useaan kertaan.
Keino oli hyvä. Kirppuja ei
enää tullut. Tosin aina kotiin
tullessani olin hieman jännittynyt; onko odottamamaattomia vieraita taas tullut.
Bhutanini virallinen uskonto on Tiibetin buddhalaisuus.
- Tästä syystä eläinten tappamista vältetään. Tämä
johtaa teuraseläinten tappamiseen monenlaisten kiemuroiden kautta. Usein isompi
perhekunta ostaa puolikkaan
eläimen ja paloittelee sen
kapeiksi lihasuikaleiksi. Ne
kuivataan varsin usein talon
peltikatolla. Peltikatot pysyvät paikoillaan suurten kivien painon avulla. Kuivatut
lihat säilyvät melko pitkään.
Syyskesällä näkee runsaasti punaisia chilipippureita
katoilla kuivamassa.
Bhutanin kuningaskunta on
pieni sisämaavaltio Himalajalla Intian ja Kiinan välissä. Bhutanissa on 777 000
asukasta. Lähes neljännes
asukkaista on nepalitaustaisia bhutanilaisia. Bhutanin
talous perustuu maa- ja metsätalouteen ja vesivoimalla tuotetun sähkön vientiin
Intiaan. Käsityö on merkittävässä asemassa. Buddhan patsaiden valmistus on
suosittu ammatti. Bhutanin
kansallisurheilu on jousiammunta.

Indolantie 4 - KOKKOLA
MITSUBISHI

edustus Kokkolassa!
Tervetuloa kaupoille!
Myös laaja valikoima
vaihtoautoja!
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Jumalan aikataulut

Kaj Kiviniemi
”Kaikella on määräaika,
ja aikansa on joka asialla
taivaan alla.”
Saarnaaja 3:1
”Pendolino Helsinkiin saapuu ja lähtee raiteelta 1”.
Siinä on lause, jonka varmasti jokainen meistä on
kuullut joskus ja jotkut meistä kuulevat sitä aika useinkin. Ainoana erona, että
pendolinon tilalla joskus
kuullaan Intercity ja ennen
Intercityä sen tilalla kuultiin
sana pikajuna. Totta on myös
se, että kun tuon lauseen
lukee, ajatuksissa ikäänkuin
kuulee VR:n kuulutusäänen
- joka sekin itse asiassa on
tainnut vaihtua uuteen viime
vuosina. Joka tapauksessa
junat saapuvat ja lähtevät.
Junat noudattavat aikatauluja (paitsi jos sataa lunta,
tai sataa vettä, tai on liian
kuuma, tai on liian kylmä, tai
ollaan Suomessa…) ja sinun
ja minun on oltava oikealla
laiturilla, oikeassa laiturin
kohdassa, oikeaan aikaan
jos aiomme junaan mukaan.

Aikataulut eivät ole ihmisten keksintöä, vaikka ne
meille niin arkisia ja käytännöllisiä asioita ovatkin. Raamattu osoittaa, että Jumala
on myös erittäin käytännönläheinen ja Hänellä on tietyt
aikataulut koskien elämäämme ja koko tätä maailmaa,
joka pyörii ympärillämme.
Tämä näkyy selvästi luonnossa; päivä ja yö, eri vuodenajat jne. Jumala ei halua
pitää meitä pimennossa koskien elämämme aikatauluja,
vaan Hän tahtoo, että voimme elää luottavaisella mielellä tietäen sen, ettei Hän
missään elämämme vaiheessa unohda meitä. Jumalan siltä murheelta, että ehtiikö
vaihtaa junaa välipysäkillä.
aikataulut pitävät.
Maailma on täynnä murheita ja ihmiselämä on usein
Älä murehdi mistään täynnä murheita - pieniä tai
suuria. Murheiden suurin
Nyt kun kerran junista aiheuttaja on se, että ajattepuhutaan, niin kukaan ei lemme joutuvamme selvitä
ole varmaan voinut välttyä elämästä omin voimin.

Pääsiäiseksi Lappiin?

VUOKRAA AUTO!
AUTOVUOKRAAMO

p. 0400 666846
Sammonkatu 1B, Kokkola

Jeesus on ovi

”Minä olen ovi; jos joku
minun kauttani menee
sisälle, niin hän pelastuu,
ja hän on käyvä sisälle ja
käyvä ulos ja löytävä laitumen.”
Johanneksen evankeliumi
10:9

”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa
pyyntönne rukouksella ja
anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,...”
Filippiläiskirje 4:6

”...ja Jumalan rauha, joka
on kaikkea ymmärrystä
ylempi, on varjeleva teidän
sydämenne ja ajatuksenne
Kristuksessa Jeesuksessa.”
Filippiläiskirje 4:7

Oli kyse pienestä tai suuresta murheesta, Raamattu
kehottaa meitä rukoilemaan.
Jos jokin asia on murehtimisen arvoinen, se on rukoilemisen arvoinen. Onkin hyvä
ottaa tavaksi viedä pienetkin
murheet rukouksen kautta
Jumalalle. Tällöin Jumala
saa olla mukana joka päivä
elämässämme, koska joka
päivä tulee vastaan ajatuksia
ja asioita, jotka voivat aiheuttaa murhetta. Ja Raamattu
antaa lupauksen, kun viemme murheet Jumalalle:

Jumalan rauha varjelee
ajatuksemme. Jumalan rauha on kaiken meidän oman
ymmärryksemme yläpuolella. Elämäntilanne voi näyttää
ylitsepääsemättömältä ja
omasta mielestämme tilanteessa ei ole pääsyä eteenpäin. Voit kuitenkin ottaa
murheen tilalle Jumalan
rauhan - se on vain yhden
rukouksen päässä. Kerro
Jumalalle omin sanoin, mitkä asiat painavat mieltäsi.

Oletpa missä tahansa vaiheessa elämässäsi ja seisot
ties kuinka monen suljetun
oven edessä, on yksi ovi joka
on sinulle aina avoin - Jeesus. Ja Jeesus itse on luvannut, että joka Hänen kauttaan
menee sisälle, pelastuu. Jos
koet, ettet tiedä mihin suuntaan elämässä tulisi mennä,
käänny Jeesuksen puoleen.
Tai, jos tiedät elämästäsi kaiken ja olet vaikkapa tehnyt
yksityiskohtaisen viisivuotissuunnitelman, käänny silti
Jeesuksen puoleen.
Kaikilla asioilla elämässämme on aikansa ja emme voi
aina tietää, mikä aika koittaa
seuraavaksi. Mutta Jumala tietää. Juna-aikataulujen
suhteen tiedämme mistä
tarvittavat tiedot löytää.
Elämän aikataulut löytyy
Jumalalta, joka on luonut
meidät, ja ovi Hänen luo on
tänään auki.
Kaj Kiviniemi
pastori, Ny Start -seurakunta / församling Kokkola

ELOSSA 2017
– Hyvää mieltä musiikin ja vauhdikkaan menon kautta.

Uudet Audi A4
Pro Business Edition -mallit
Nyt automaattivaihteisto ja
kommunikaatiopaketti vakiovarusteina.

Alk. 37 791 €.
Asiakasetu 2 495 €.

Uusissa huippuvarustelluissa Audi A4 Pro Business Edition -malleissa saat
S tronic -automaattivaihteiston (3.0 TDI -malleissa tiptronic-vaihteisto)
manuaalivaihteisen hinnalla sekä kommunikaatiopaketin, joka sisältää
mm. navigointivalmiuden, Audi Sound Systemin ja Apple CarPlay sekä
Android Auto -älypuhelintoiminnot auton näytöllä.
Tutustu osoitteessa audi.fi
Kommunikaatiopaketti

Menossa mukana Great Wide North 5.8. Kokkolan torilla.
S tronic®-automaattivaihteisto

Audi A4 Sedan 1.4 TFSI S tronic Pro Business Edition 110 kW (150 hv)
alk. 37 790,69 € CO2-päästöllä 119 g/km. Vapaa autoetu alk. 725 €/kk,
käyttöetu alk. 575 €/kk. Yhdistetty EU-kulutus 5,2 l/100 km.
Kuvan auto erikoisvarustein. Hinta sisältää toimituskulut 600 €.

Pörhön Autoliike Oy
Autoliike Oy

Vaunumiehentie
4, Kokkola puh. 020 76244
Katuosoite 00, Kaupunki, vaihde 00-000 000
ArkisinAutomyynti:
klo 9-17, la klo
10-140-00, la 00-00
ma-pe
www.autoliike.fi

www.volkswagen.porho.fi

KOKKOLA
Martti Kumpulainen 020 762 4373
Johan Skrabb
020 762 4370

Elokuun ensimmäisenä lauantaina 5.8 on luvassa vauhdikasta menoa musiikin ja
toiminnan parissa Kokkolan kaupungin torilla. Suomi 100 vuotta, suomalainen
usko ja yhdessä eteenpäin
-teemojen alla järjestettävässä musiikkitapahtumassa on mukana lahjakkaita
paikallisia artisteja ja bändejä: Great Wide North,
Paralyon, Inka-Erika, Rami,

Niina Kiviniemi, Inventus ja
Nea-Sofia.
Monipuolisen musiikkitarjonnan lisäksi iltaan sisältyy
mm. vauhtia ja G-voimien
kokemista hurjassa ihmislingossa. Mukana tapahtumassa myös Gospel Riders
esittelemässä toimintaansa.
Tapahtuma alkaa klo 13 ja
päättyy illalla klo 21. Vapaa
sisäänpääsy.
Tapahtumalla halutaan

saatella nuoria alkavalle
syyslukukaudelle kouluissa
ja opiskelujen parissa hyvillä
mielin ja eteenpäin rohkaisten. Tule mukaan kokemaan
Elossa 2017 ja ota mukaan
kaverisikin!
Järjestäjänä Kokkolan, Kälviän ja Ullavan Helluntaiseurakunnat sekä Kokkolan
Baptistiseurakunta

Kristillinen AJAN FAKTA

TAVIKSEN TUUMAILUJA
Tällä palstalla perustavallinen kokkolalainen tarkastelee
perustavallisia arkiasioita.

Lähtökuopissa
Viime aikoina aika moni
tuttavani on kertonut olevansa lähtövalmiina johonkin. Yksi odottaa ulkomaille muuttoa, toinen leikkausaikaa, kolmas opintopaikan
selviämistä ja neljäs työpaikkaa. Ilmassa on odotuksen tuntua, jännitystä ja
osin turhautumistakin. Näitä kaikkia keskusteluja kuitenkin yhdistää oleellisena
tekijänä se, että kukin odottaja on kertonut rukoilevansa asian puolesta, jotta ovi
aukeaisi oikeaan aikaan ja
oikeaan paikkaan. Tunteiden vuoristorataa ohjaavat
niin tietoisuus ja varmuus
siitä, että Jumalalla on omat
suunnitelmansa ja aikataulunsa asioidemme suhteen,
kuin toisaalta malttamattomuus ja turhautuneisuus
omasta inhimillisyydestämme käsin.
Katsoin taannoin formulakisoja. Siinä autot odottivat lähtökäskyä omilla paikoillaan. Tulevaan kisaan
oli valmistauduttu hyvin.
Oli varauduttu tietynlaiseen pysähdystaktiikkaan,
tietynlaisiin renkaisiin ja
moottorit olivat käynnissä.
Rataan oli tutustuttu etukäteen. Oltiin lähtövalmiina.
Vähän samanlaisia mielikuvia on noussut mieleeni
seuratessani tuttavieni odotuksia ja valmistautumisia:
suunnitelmia on tehty, asioihin on valmistauduttu,
asioista on otettu selvää
ja nyt vain odotellaan sitä,
milloin lähtökäsky käy, jos
käy. Koska Jumalan suunnitelmat ovat omiamme
viisaammat, on myös turvallista pohtia tuota jos –
vaihtoehtoa. Jos Herra suo.
Jumala on tutustunut tiehemme etukäteen. Se on
tarkasti läpikäyty. Epävarmassa tilanteessa voi
turvallisesti ristiä kädet ja
odotella levosta käsin lähtökuopissa. En väitä, että
on helppoa. Ei ainakaan
itselleni. Silloin muistutan, että suunnitelmat ovat
Jumalan. Kaikki työpaikat
ovat Jumalan. Jokainen
opiskelupaikka on Jumalan
hallinnassa – koska Jumala
on Kaikkivaltias. Jokainen
aika ja jokainen hetki on
Jumalan. Saarnaajan kirjassa todetaan: Kaikella
on määrähetkensä, aikansa
joka asialla taivaan alla.
Aika on syntyä ja aika kuolla, aika on istuttaa ja aika
on… – joka asialle.
Monta kertaa lähtökuoppa mielletään odottelun
poteroksi, kuopaksi, johon
uppoudutaan passiivisesti odottamaan. Sitä se ei
kuitenkaan ole. Sivistyssanakirja kertoo lähtökuopan
olevan pieni kolo maassa,
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Antisemitismiin
on puututtava
Juutalaisvastaisuus eli
antisemitismi nostaa päätään monella eri suunnalla,
ikävä kyllä myös meillä Suomessa. Helsingissä
juutalaiskoulun lapset tulevat kouluun ja päiväkotiin
vartijoiden ohi joka päivä.
Synagogaa vartioidaan, ja
sisään tulevat tarkastetaan.
Jopa lapset ovat joutuneet
kokemaan päälle sylkemistä, huutelua ja uhkailua.

johon juoksuun lähtevä asettaa varpaansa saadakseen
hyvän ponnistuksen lähtölaukauksen kajahtaessa.
Nykyään kolon tilalla ovat
lähtötelineet. Lähtökuopissa
ollaan aktiivisina lähtöön.
Kun oma lähtövalmiutesi
rakentuu Jumalan suunnitelmiin, ponnistusalusta on
hyvä. Kun turvasi on ikiaikojen Jumalassa, elämäsi
ei riipu vain ymmärryksesi
varassa, vaan Herran suunnitelmissa. Jumalan käsissä elämä ei ole epävarmaa
sattumaa, vaan se palvelee
hänen hyvää tarkoitustaan.
Aika usein Jumalan suunnitelman kauaskatseisuuden ja
kauaskantoisuuden huomaa
vasta katsoessaan elämää
taaksepäin: oikea-aikaisia
tapahtumia on ollut, vaikka itse en sitä aina silloin
ymmärtänytkään.

Tämän ajan lyhytetappien
lisäksi lähtövalmius koskee
myös pidempää ajanjaksoa,
koko elämän mittaista matkaa. Sitä olemme itse kukin
taittamassa. Matkan pituutta
ei voi tietää, mutta päämäärän voi. Paavalikin toteaa
aiheeseen viitaten osuvasti
kirjeessään Korinttilaisille:
Minä en siis juokse päämäärättömästi enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan. Päämääräkin on selvä: Veljet, en
katso vielä päässeeni siihen
asti. Vain tämän voin sanoa:
jättäen mielestäni sen, mikä
on takanapäin, ponnistelen
sitä kohti, mikä on edessä.
Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen.
Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. (Fil.
3:13-14).

Euroopassa antisemitismiä nousee nykyään pääosin kolmesta taustasta:
joko äärioikeistolaisten tai
hyvin vasemmistolaisten
tai radikaali-islamin piiristä. Valitettavan monessa maassa antisemitistiset
asenteet ovat pelottavan
vahvoja aivan tavallisenkin kansan keskuudessa.
Euroopan unionin perusoikeusviraston selvityksen mukaan lähes kolmasosa Euroopan juutalaisista
harkitsee maasta muuttoa
antisemitismin lisääntymisen vuoksi. Ranskassa ja Unkarissa muuttoa
harkitsee lähes puolet. 62
prosenttia Euroopan juutalaisista koki juutalaisiin
kohdistuvan rikollisuuden
ongelmaksi, Ranskan, Belgian ja Unkarin juutalaisista
sen näki ongelmaksi jopa
80 prosenttia.
Antisemitismi on tyypillisimmin sanallisia tai fyysisiä hyökkäyksiä, uhkailua,
häirintää, omaisuuden tuhoamista ja töhrimistä jne.
Erilaiset salaliittoteoriat
ja holokaustin kieltäminen
ovat osa sitä, samoin nykyIsraelin ja natsi-Saksan
rinnastaminen. Meillä Suomessa ilmaisjakelulehdet
näyttävät olevan antisemitistien käyttämä väylä propagandansa levittämiseen.
Juutalaisten Seurakuntien
Keskusneuvoston vuonna
2012 tekemä tutkintapyyntö Magneettimedia-lehden
antisemiittisestä sisällöstä johti Magneettimedian
päätoimittajana toimineen
Kärkkäisen tuomitsemiseen
90 päiväsakkoon kiihottamisesta kansanryhmää
vastaan. Lehteä julkaissut
tavarataloyhtiö J. Kärkkäinen Oy tuomittiin 45 000
euron yhteisösakkoon.

Sari Essayah
Valitettavasti Magneettimedia on tuomiosta huolimatta jatkanut vuosia antisemiittisen mediasisällön
tuottamista. Tällä hetkellä
Magneettimedian nettisivujen artikkeleissa muun
muassa kyseenalaistetaan
juutalaisten joukkotuhon
tapahtuminen ja pidetään
sitä ”myyttisenä tarinana”
ja ”holokaustiaivopesuna”.
Artikkeleissa myös liitetään
Israel ISIS-joukkoihin, Syyrian kaasuiskuihin ja huumekauppaan. Uusimpana Magneettimedian julkaisuna on
koko maan laajuinen KauppaSuomi-lehti, jota julkaisee
J. Kärkkäinen Oy. Lehden
huhtikuun numerossa oli
artikkeli ”Kouluista tehtiin
poliittisia aivopesukeskuksia
- ketkä ovat syyllisiä”. Artikkelin mukaan juutalaiset
pedagogit olivat pääosassa
tässä kansainvälisessä salaliitossa, joka tuhoaa Suomen
koulujärjestelmän.

esiin lainsäädännöllisen
puutteen. Pitkä oikeusprosessi jokaisesta antisemiittisestä artikkelista ei voi
olla tarkoituksenmukainen
keino puuttua ongelmaan
silloin, kun antisemitistinen toiminta on jatkuvaa.
Lainsäädännöllisin keinoin
on löydettävä tehokkaampi tapa. On erittäin tärkeää, että meillä puututaan
ja reagoidaan rasistisiin
tekoihin, kuten juutalaisvastaisuuteen tai kiihottamiseen kansanryhmää vastaan; välinpitämättömyys
olisi hyväksyntää.
On erittäin tärkeää, että
myös kasvava sukupolvi
tulee syvällisesti tietoiseksi juutalaisten, romanien
ja vammaisten kokemasta
joukkotuhosta Euroopassa
vain 70 vuotta sitten. Historian tuntemuksen vaaliminen on yksi tärkeimpiä
välineitä antisemitismin
vastaisessa työssä.

On ilmeistä, ettei oikeustuomio muuttanut Magneet- Sari Essayah, kansantimedian antisemitististä edustaja, pj. KD
linjaa. Juutalaisvastaisuu- sari.essayah@eduskunden jatkuva levittäminen, ta.fi
tuomiosta välittämättä, tuo

Kristillinen AJAN FAKTA
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ENLUND 20

KOKKOLAN
ALUETAKSI OY

KAIKKI RAKENNUS- JA REMONTTITYÖT
ALLT INOM BYGG OCH RENOVERING

0440 568 887

Sixten Enlund
0400 664 992

timo.pajunpaa@netikka.fi
www.kokkolanaluetaksi.fi

Torvald Enlund
0400 618 907

✁

1+19 henkilön taksi
pyörätuolikuljetukset
lentokenttäkuljetukset
Soita ilman tilausmaksua

VUOTTA
ÅR

Pehmikset - Vohvelit
Kahvit - KAKUT
Paljon antiikkia ja
sisustustavaraa!
Tervetuloa!

Uustuotantoa
Kälviän keskustaan!

Aukioloajat: Ma -Pe 11-18
La 11-16, Su 11-18

(Yläastetta vastapäätä)

2 kpl 79 m2 laadukkaita
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
Ota ilmoitus talteen,
säilytä puhelinnumerot

Myös auton
ovien avaus

0400 563 438 ✆ 0400 389 022

Veteli 0447475288

LAAJA VALIKOIMA LAATUVARAOSIA
SUORAAN HYLLYSTÄ

Kristillinen AJAN FAKTA
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Aito avioliitto
on ja pysyy

- Mitä erilaisuuden hyväksymistä avioliitossa on, jos rakkauden kohteen pitää olla
samaa sukupuolta kuin itse on, ihmetteli Reijo Ruotsalainen jo pari vuotta sitten Kokkolan torilla. - Aito avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen liitto, -syystä. Tämä
totuus ei muutu miksikään.

Susanna Koivula
Suomessa astui voimaan avioliittolain muutos 1.3.2017, jonka kautta
radikaalisti uudelleen määritellään koko avioliittoinstituution merkitys niin
yksilön kuin yhteiskunnan
tasolla. Poliittiset ja ideologiset virtaukset eivät kuitenkaan pysty muuttamaan
tosiasioita, vaikka tahtoa
olisi kuinka paljon tahansa,
sillä avioliitto on luonnollinen instituutio. Avioliittolain
muutosta ei pidä kuitenkaan
vähätellä, sillä se hämärtää
ihmisten käsityksen avioliitosta, lapsen oikeuksista ja
tasa-arvosta.

laajenna avioliittoa, vaan
köyhdyttää sitä vakavalla
tavalla. Kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä voivat muodostaa vain sukupuolineutraaleja liittoja,
eivät koskaan aitoa avioliittoa. Kaksi miestä eivät voi
olla lapselle äitejä, kuten ei
kaksi naistakaan voi antaa
lapselle isää. Sukupuolineutraali liitto kiistää naisten ja
miesten toisia täydentävyyden joka askeleella.

Nyt on aika osoittaa myös
tukea kaikille niille kirkon
työntekijöille ja maallikoille,
jotka eivät ole valmiita vaihtamaan arvokasta avioliittoa
eivätkä uskonnonvapauttaan
liberaalin valtamedian suosioon tai sateenkaariliikkeen
Suomen evankelis-luteri- ohuisiin ja virheellisiin käsilaisessa kirkossa tunnetaan tyksiin ”ihmisoikeuksista.”
suurta painetta lähteä samalle polulle, minne sateenkaa- Sateekaariliikkeelle avioriliike sai eduskunnan lähte- liittolain muutos oli eittämätmään jo aiemmin. Kestääkö tä suuri työvoitto, mutta liike
kirkko tätä painetta sitoutuen tavoittelee yhä suurempaa
omaan avioliitto-käsityk- yhteiskunnallista muutosta.
seensä vai antaako se perik- Sateenkaariliikkeen agensi? Kirkolliskokouksessa dan puoltajat ovat nyt kirkon
käsitellään aloitetta avioliit- kimpussa. Sateenkaariliikto-käsityksen ”laajentami- keelle on kovin kiusallista,
sesta” uudelleen vielä tämän että vain naisen ja miehen
vuoden aikana.
välistä avioliittoa pidetään
kirkossa jatkuvasti esillä
Avioliitosta sukupuolisuu- vihkimisissä ja rippikouluden poistaminen ei tosin opetuksessa.

Paljon puhuvaa on se,
että jo 4.5.2017 eduskunnan
pikkuparlamentissa järjestettiin sijaissynnytys-aiheinen seminaari. Miesparit
ja naisparit eivät voi saada
lapsia luonnollisesti, joten
on tarvetta lisääntymisteknologialle ja sille, että ihmiset saataisiin suhtautumaan
suopeasti mm. miesparien
suosimiin sijaissynnytyksiin. Kaikessa hiljaisuudessa
Seta ry hyväksyi helmikuussa 2017 jäsenjärjestökseen
Polyamoria — monisuhteisuus ry:n. Seta ry pyrkii
edistämään polyamoristen
suhteiden yhteiskunnallista
ja laillista asemaa. Avioliittolaista on purettu sukupuoliperuste ja nyt moni kuin
viattomuuttaan kysyy, ”että
jos kaksi toisiaan rakastavaa ihmistä voi avioitua
niin miksei kolme, neljä..?”
Milloin kuulemme sanat
”moniavioisuus ja avioliittolaki” yhteen laitettuina?
Mitä enemmän aikaa avioliittolain muutoksen voimaan astumisesta kuluu, sitä
enemmän tarvitaan kansalaisrohkeutta liputtaa yksityisesti, kuin julkisestikin
aidon avioliiton puolesta.
Pidetään esillä totuutta,
vedoten yhä ihmisten omatuntoon.

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 €

Pitkänsillankatu 33
67100 Kokkola
www.kokkolanpizzeria.fi
TERVETULOA!

Vuokra-asuntoja
Tarkista linkki
www.posetiivari.com/vuokra-asunnot-kokkola

Suklaata vai aamukahvia?
Vinkkejä parisuhteen hoitoon
24 € kevyesti sarjakuvien muodossa!

Yhteiskristillinen Kirjakauppa

Kokkola: Pakkahuoneenkatu 9
Pietarsaari: Raatihuoneenkatu 5
Verkkokauppa: www.yhteiskristillinen.fi Ark. 10-17 / La 10-14
Kokkolassa heinäkuun lauantait kiinni.
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Keijo Niskala
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Mahdollisuus
muutokseen
– Haastattelussa Markku Tenhunen

Minulla oli tilaisuus haastatella medialähetysjärjestö
IRR-TV:n viestintäjohtajaa
Markku Tenhusta. Olemme olleet läheiset ystävät
lapsuudesta alkaen, ja työelämän kuviot ovat välillä
johtaneet kauemmaksi toisistamme, mutta nyt tuli aika
istua jälleen kahvipöydän
ääreen ja keskustella siitä
mitä kummankin elämänkuvioihin kuuluu. Useat
lukijamme tuntee Markun
mm. Alfa Tv:n ohjelmasta
TENHUNEN.

Mutta Markku, - kun suuri
osa työelämän kuvioistasi on
tapahtunut kristillisen työn
kentässä, kerrohan nyt aivan
alkuun miten ja milloin olet
tullut uskoon ja kokenut
uudestisyntymisen, ja miten
elämänkuviosi johti kristilliseen työhön?

Muistelimme miten Markku asui kouluikäisenä tuolta
Kannuksen suunnasta Kälviälle tultaessa, ensimmäisen
suurimman liikenneympyrän lähellä, josta tosin silloin
ei vielä ollut tietoakaan, ja
samalla todettiin, että kyseinen liikenneympyrä on edelleenkin myös taajamamme
ainoa. Eli Markun kanssa
luistaa juttu aina pienen huumorin merkeissä. Naapurin
isännän jyväkuorman päällä keskustan myllyyn mies
kertoi matkanneensa useita
kertoja kun hevoskyytiä teki
mieli. Sitten aikanaan vanhempien muuttaessa Kokkolaan asumaan, tie aukesi
isompaan maailmaan ja sitä
kautta vuosikymmeniä myöhemmin tämä Telluksemme
on tullut nähtyä lukuisten
maiden osalta, niin hyvine
kuin varjoisine puolineen.

– Niin,- kyllä se on pyhäkoulusta jo tuttua asiaa, mutta varsinaisen uskoratkaisuni
tein kun saarnaaja Matti
Vuorisen pitämällä leirillä
polvistuin mustikanvarpujen sekaan, ja tein päätöksen
lähteä seuraamaan Jeesusta
opissa ja elämässä. Onhan
kurssia pitänyt tarkistaa ja
korjata matkan varrella mutta tuo leirillä tehty päätös on
pitänyt tähän päivään asti.
– Jo nuorena poikana koin
sisimmässäni kutsua lähetystyöhön, silloin seurakunnissa nuoria rohkaistiin
rukoilemaan Jumalan johdatusta myös elämäntehtävään. Tuo sisäinen näky oli
niin todellinen, että kun avioiduin nykyisen puolisoni,
Anitan (o.s. Silventoinen)
kanssa, kerroin että ehkä
jonakin päivänä tiemme voi
johtaa evankeliumintyöhön,

Acehssa, - näky oli kaoottinen ja suoraan sanoen
uskomaton. Majakka joka
on saaren uloimmassa kärjessä, noin 30 metriä korkea,
parikymmentä metriä korkeat vesimassat olivat repineet
sen pystyyn niin että se oli
suorastaan kierteellä, betoniraudat törröttäen. Suuri
valtamerilaiva oli kulkenut ilmeisesti kylki edellä,
lanaten kuin jättimäinen
tiekarhu kaiken edessä olevan tuolta matkalla alleen.
seisoen nyt veden paetessa,
kuivalla maalla 8 km vesirajasta, jonne se oli aaltojen
voimalla raivannut itselleen
tien. Kaikki mitä edessä
oli ollut, se oli murskannut
alleen, niin talot, auto kuin
ihmisetkin. Kuorma-autojen
hytit olivat rullautuneet kuin
isoiksi pyöreiksi jalkapalloiksi, pienemmistä autoista
puhumattakaan.

Päätös seurata
Jeesusta

600 ruumista/pv
Viestintäjohtaja Markku Tenhunen IRR-TV:stä kertoo työstään
jota hänen oli silloin vaikea uskoa, sillä olin pitkine
hiukseni, ja muutoinkin siihen aikaan melko radikaali
tyyppi.
– Kaikesta huolimatta tiemme johti ruotsiin, ja vuonna
-82 otin siellä seurakunnassa pastorin tehtävän vastaan
toisen pastorin työparina ja
muutaman vuoden kuluttua
työparini sairastuttua minulle siirtyi vastuu seurakunnan
johtamisesta. Vuonna -89
tiemme johti Vantaalle. Tikkurilan seurakunta oli kutsunut minut työntekijäksi sinne, josta sitten myöhemmin
siirryimme Poriin, jossa olin
seurakunnanjohtajana. Sieltä
muutimme aikanaan Lahteen
jossa meni 11 vuotta.

Radiotyö alkaa
Ruotsissa
– Ruotsissa ollessamme,
siellä oli aloitettu kokeilu
kristillisestä lähiradio työstä,
josta olin silloin ollut kovasti kiinnostunut ja olin silloin
siinä mukana. Nuo pakkakunnat olivat Jönköping ja
Eskilstuna ja olin mukana
siinä yhdistyksessä joka sai
sinne koeluvan. Itseasiassa jo vuonna 1979 aloitin
mediatyön Eskilstunassa. Se
oli toinen paikkakunta joka
sai lähiradioluvan ja jossa
myös asuimme silloin.
– Olin mukana myös sinne
rakennettujen kahden studion rakennusprojektissa.
Eli kaikenlainen radio, - ja
mediatyö on aina minua
kovasti kiinnostanut ja 2003
vuodesta alkaen tämä työmuoto on ollutkin sitten
päätyötäni jota nykyisin teen
tämän Keravalla toimivan
kristillisen mediatalon palveluksessa, jonka toiminnanjohtaja on kanadansuomalainen Hannu Haukka

Mikä on motiivi työlle
Näin Markku Tenhunen kertoili elämänsä kulusta tähän
tehtävään jossa hän nyt on.
Keskustelimme myös tuosta
IRR-TV:n varsinaisesta toimintamallista, motiivista, ja
siitä miten tuollainen työ on
kustannus-syistä mahdollista. Näin noihin kysymyksiin
Markku Tenhunen vastasi:
– Ensinnä motiivi, koko
toimintamme ydin on se,
että mahdollisimman monen
kohdalla meidänkin työmme
kautta voisi evankeliumin
sanoma levitä, ja niille joita
sanomamme on koskettanut,
syntyisi toivo ja mahdollisuus nähdä se tosiasia, että
heilläkin on mahdollisuus
muutokseen omassa elämässään.
– Olemme yleiskristillinen
mediatalo joka tekee kristillistä mediaa radion, television ja sosiaalisen median
kautta ympäri maailmaa.
”Päätuotteemme” ovat kaupunkimissiot, jotka ovat
tulleet tutuiksi maailmalla
jo yli sadassa miljoonakaupungissa, viimeksi Kuubassa, Havannalla. Kaikki mahdollinen mainonta käytetään
noissa suurkaupungeissa
tapahtuman tiedottamiseen.
Tämä tarkoittaa että valjastamme kaiken mahdollisen,
junat, bussit, taksit, radion
tv:n – eli kaiken mahdollisen
kertomaan tästä missiosta.
Myöskin Suomessa näitä
kaupunkimissioita, ”Mahdollisuus muutokseen” on
ollut. Nyt valmistelemme
yhdessä eri kirkkojen ja
seurakuntien kanssa Pohjanmaalle vastaavaa. Missiossa
käytetään myös paikallisia
lehtiä ja printtimediaa sähköisten viestimien lisäksi. Mainoksissa kerrotaan
mihin numeroihin ihmiset
voivat soittaa, keskustella ja

sopia vaikkapa tapaamisesta. Noita liikennevälineiden
teippauksia ei Pohjanmaan
missiotapahtumassa tehdä,
mutta kirja, jossa kerrotaan
muutoksen mahdollisuudesta, postitetaan koteihin
k.o. alueella. Kirjassa on
Jeesuksen vastaanottamisen
ja sen tuoman muutoksen
voiman kokeneiden ihmisten
omia kertomuksia siitä, mitä
muutos on heille merkinnyt.
Näin ihmiset saavat itse
ottaa yhteyttä, sopia yhteydenotoista ja tilata itse tuon
kirjan. Kenenkään ovikelloja ei käydä soittelemassa
pyytämättä.
– Kuten mainitsin, teemme
myös humanitääristä auttamistyötä, mutta evankeliumin sanoman levittäminen on päätehtävämme. Se
on numero yksi! Olemme
nähneet miten sosiaalinen
apu voi antaa uudet vaatteet
ja asunnon, mutta Jeesus
voi muuttaa koko elämän
ja antaa tulevaisuuden ja
toivon.

Mieleenpainuvin
muisto

– Vielä 2 viikkoa tsunamin
jälkeen tuolla alueella kaivettiin n. 600 ruumista rojun
seasta muovisäkkeihin per
päivä. Kadonneitten ja kuolleitten määrä Indonesiassa
nousi tuon katastrofin jäljeltä yli 236000 henkilöön.
( Wikipedia tieto)
– Voi vain kuvitella mikä
suru ja mikä löyhkä tuolla
oli. Kalastajat olivat menettäneet kaikki välineensä
joka oli ollut heidän elantonsa. Saimme kuvernöörin
läsnä ollessa lahjoittaa heille mm. 40 kalastusvenettä
moottoreineen. Se oli liikuttava näky kun he laskivat
nuo veneet vesille ja saivat
kokea, että tästä alkaa vielä
mahdollisuus jatkaa elämää
kaiken menetetyn keskellä.
– Tämä on vain yksi syvälle mieleen painunut muisto
tuon humanitäärisen avun
osiosta. Tärkein työmuotomme IRR-TV:ssä meillä
on kuitenkin kertoa maailmalle siitä mitä varten Jeesus
tuli ihmiseksi, kärsi, kuoli
ja ylösnousi, että sinulla,
minulla ja meillä kaikilla
luoduilla olisi iankaikkinen
elämä hänessä. Jos sitä ei
vielä ole, jokaisella on mahdollisuus muutokseen.

Näin Markku Tenhunen – Jos haluat olla työssä
informoi nykyisestä inten- mukana taloudellisena vassiivisestä tiimityöstään, jat- tuunkantajana tai muuten
osallistua työhömme, voit
kaen:
ottaa yhteyttä web-sivujem– Olen ollut toiminnanjoh- me kautta: www.irr-tv.fi tai
tajamme, Hannu Haukan puhelimella 020 7120240.
kanssa erinäisissä neuvottelu Sieltä voit myös tilata Itaraja järjestelymatkoilla lähes portti lehden.
ympäri maapalloa, mutta
koskettavin näky oli kun –Näin Markku Tenhunen
tuon joulukuisen 2004 tsuna- kertoi elämästään työstään
min jälkeen olimme Indone- ja työyhteisöstään.
siassa Sumatralla, viemässä
humanitääristä apua tsunamin jälkeen sen jäljelle jääneelle väestönosalle, saarelle
jonne oli tullut 3 valtavaa
tsunamiaaltoa.
– Vieraillessamme saaren pohjoisosassa Banda
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KAUSTISEN HELLUNTAISEURAKUNNAN UUDISTETUT TOIMITILAT KÄYTÖSSÄ

Lapsi- ja nuorisotyölle uutta potkua
Leena Myllymäki

olleet pienet ja epäkäytännolliset. Kun seurakunnalla tarjoutui mahdolliseksi
ostaa naapurissa oleva 173
neliön kokoinen huoneisto,
niin toimitilat remontoinnin
jälkeen kaksinkertaistuvat
yli 300 neliöön. Lasten- ja
nuortentilojen laajenemisen
lisäksi tarjoilujen järjestäminen helpottui, koska remontin jälkeen on ollut käytössä
ajanmukaiset keittiötilat ja
ruokasali.  

Eetu Isokangas, 6 vuotta
ja 7-vuotias Jason Skantsi
muiden kerholaisten kanssa leikkivät uusissa tiloissa
tyytyväisinä.
– Täällä on mukavampi
olla kerhossa, kun täällä on
paremmat lelutkin, sanoo
Jason. Samaa mieltä on
myös Eetu, joka on käynyt
Kipinä kerhoa jo 3 vuotta.
Kerho on jäämässä kesätauolle ja pojat syövät avarassa uusitussa ruokasalissa
jäätelöä. Tyytyväinen on
myös lapsityön vastuuhenkilö Anne Harjukoski, joka
vetää Kipinä kerhoa 3-7 vuotiaille tytöille ja pojille.
– Nyt tilat ovat valmiina,
eikä niitä tarvitse järjestellä kerhoa varten rukoushuoneen saliin. Uudet tilat
ovat suunniteltu lapsia varten, jossa on heille mitoitetut pöydät ja tuolit sekä
säkkituoleja oleskeluun ja
uusia kehittäviä leluja. Myös
nuorten tilat ovat viihtyisät,

Heikki Järvi
Viivi (3v.) ja Vili 85v.) leikkivät olohuoneessa, kun äiti
teki ruokaa keittiössä. Yhtäkkiä kuului karmea huuto ja
äiti ryntäsi katsomaan, mikä
Vilillä oli hätänä. Vili valitti
itkien ja päätään pidellen,
että Viivi tukisti häntä. Äiti
lohdutti ja sanoi, että Viivi
on vielä niin pieni, ettei tiedä, että tukasta vetäminen
sattuu. Niin jatkui leikki ja
äiti palasi keittiöön. Ei kuitenkaan kulunut kuin hetki ja
olohuoneesta kuului jälleen
kova parku. Nyt Viivi itki
ja Vili kertoi äidille isoveljen kokemuksen kehittämää
kasvatusmetodiaan: ”Nyt se
tietää”!
Kevät marssitti esiin taas
ison joukon ammattilaisia
ja oppineita eri kouluista.
Somessa monet vanhemmat
ja isovanhemmat esittelivät
lastensa ja lastenlastensa
saavutuksia. Olin huomaavinani trendin, että somea
hallinnoiva sukupolvi on
ikääntymässä ja netti-taidoiltaan kasvamassa. On hienoa
esitellä jälkikasvun saavutuksia ja oikeus olla aidosti ylpeä heistä. Mietiskelin
itsekseni, minkähänlainen
vaikutus laajalla julkisuudella on itse valmistuneisiin.
Totta kai se vahvistaa tervettä itsetuntoa, mutta luoko se
painetta tulevaisuuteen, tai
vaikuttaako kenties katkeruutta heidän kavereissaan,
joilla ei välttämättä ihan niin
hyvin mennyt.

Nuorten olohuoneessa on viihtyisää.
jossa sisustus kulmasohvineen tuo mieleen kodin
olohuoneen. Nuorten työn
vastuuhenkilö Joonas Rajala kertookin, että työ on saanut on saanut uutta potkua
tilojen myötä ja toivoo, että
siellä käyvät nuoret kokisivat olonsa kotoisaksi.

Seurakunnan toiminnan
kärki on perheiden kanssa
tehtävässä työssä ja haluaa tukea perheitä arjen jaksamisessa ja kristillisessä
kasvatuksessa, ja siksi toimintatilojen laajentaminen
on ollut suunnitelmissa jo
pitempään. On tärkeää, että

lapset kokevat olevansa tervetulleita seurakuntaan ja
heille on järjestetään myös
omaa ohjelmaa. Näin on
ollut ennenkin Kaustisen
helluntaiseurakunnassa, jossa on seurakunnan kokoon
nähden paljon lapsiperheitä, mutta lasten ja nuorten
omaan toimintaan tilat ovat

Valmis

Eetu ja Jason kertovat toisten kerholaisten kanssa,
että kerhossa askarrellaan,
rukoillaan sekä kuunnellaan ja lauletaan. Kesäloman
aikana on mahdollisuus osallistua perinteiselle Laiskaniemen leirille juhannuksen
jälkeisellä viikolla. Joonas
Rajala kertoo, että nuorisolähtöisissä tiloissa kokoontuu varkki-ilta, monitoimikerho ja nuorisoalfa. Tiloissa
on mahdollisuus monenlaiseen toimintaan, koska
käytettävissä on soittimia,
Play Station peli sekä muut

av-laitteet. Tarkoituksena
on, että seurakunnalla olisi
tarjota kaikille ikäryhmille
pyhäkoulusta nuorteniltaan
oman tasoista toimintaa
kaikille   mukaan tuleville.
Kaikkiaan nuoria on ollut
mukana 20 henkeä ja Joonaksen mukaan osallistumismäärä on nousujohteinen.
Seurakunnan lapsi- ja nuorisotoiminta on avointa kaikille mukaan haluaville. Erityisesti leireillä ja Kids Action
tapahtumissa on runsaasti
seurakunnan ulkopuolelta
tulevia lapsia. Seurakunta
haluaa uusissa tiloissa toimia
koko Kaustisen parhaaksi
ja olla kantamassa omalta
osaltaan vastuuta lasten- ja
nuorten vapaa-ajan toiminnasta. Toiminnasta vastaavat eri ikäiset vapaaehtoiset
pastorin ja vanhemmiston
ohjauksessa ja tukemana.
Kuvat: Leena Myllymäki
ja Joonas Rajala
   

Liikennekoulu Mikkola Oy
0500 889 565
www.liikennekoulumikkola.fi

B-kurssit alkaa!

Kälviällä Ma klo 17.00 pv. 3.7, 7.8, 5.9
Toholammilla Ti klo 17.00 4.7, 8.8, 5.9
Mopo-kurssi sama pv. klo 18.00
molemmilla paikkakunnilla.
Himangalla Ma 3.7, 31.7. klo 18.00
Mopokurssi Ma 10.7 klo 18.00
Moottoripyörä Ma 10.7 klo 19.00

Element

SEISKASTA
KYMPPIIN
ja palautumaan menneestä. Veikkaanpa, että voitot
tulevat esiin ennemmin tai
myöhemmin. Kunpa kaikki
löytäisivät mielekkään jatkon elämälleen kivuttomasti.

vääjäämättä, eikä jätä rauhaan aivan helpolla. Minun
pitää osata, minun pitää
pystyä, minun pitää jaksaa,
minun pitää olla parempi –
ainakin parempi kuin toiset?
Olisikohan Jeesuksen luo
uskaltautuvalle apua Hänen
kutsunsa sisällöstä:
Matt.11:28. ”Tulkaa minun
tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä
annan teille levon.”
Jumalan Valtakunnassa kilvoittelu on erilaista. Toinen toistaan kunnioittavaa,
rohkaisevaa, kannustavaa,
anteeksiantavaa, vapauttavaa. Jumalan lasta ruokitaan
sisältäpäin.

Meillä oli myös valmistujaisjuhlat Espanjassa Villenan seurakunnassa. Misioneros kurssin kolmen kuukauden puurtaminen sai
arvoisensa juhlan. 10 kokoaikaista oppilasta saivat
todistuksensa. Puurtaminen
on päättynyt ja nyt jalostetaan kevään kokemusta loppuelämän voimavaraksi ja
mahdollisesti johdatuksen
pohjaksi elämän polulle.
Hyviä oppilaita kaikki. Mahtava joukko ja hieno jakso Ota evankeliumi vastaan
ystävänäsi ja koe sen vapautSeuraavaksi kilpailussa on yhteistä matkaa.
tava ja voimauttava vaikuvuorossa uusi seula. Kilpailu
kovenee, kun pitäisi löytää Elämä tässä ajassa on lop- tus. Anna evankeliumin jatjatko-opinto- tai työpaikka. pupeleissä aika armoton- kaa työtään sisikunnassasi
Uusi kilvoittelu ei pitkäk- ta aikaa. Vaatimus ympä- ja koe sen hoitava armonsi aikaa jätä huokaisemaan röi ihmistä ja saavuttaa vaikutus. Jeesus ei halua

tuoda elämääsi vaatimusten
sarjaa, vaan Hänen ensimmäinen ajatuksensa sinun
suhteesi on, että Hän saa
ottaa kuorman harteiltasi ja
sanoa sinulle, että Hän on jo
maksanut velkasi ja sovittanut syntisi. Toki monta
kertaa meidänkin oppimisprosessimme on Viivin ”nyt
se tietää” - kaltainen polku.
Ei riitä, että kerran lyödään
päätä seinään, vaan kokeillaan useamman kerran, josko
seinä olisi pehmeämpi nyt.
Varma on, että kesä tulee
Suvivirren jälkeen. Yhtä varmasti saat luottaa siihen, että
evankeliumin vaikutus elämässäsi on auringon hoitoa
terveellisempää ja suloisempaa, kun annat Jeesukselle
siihen mahdollisuuden!
Siunattua kesää toivottelee
Heikki Järvi

LOUNAS

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

GRILLIPANNU
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KEBABATERIA

7€
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10 €
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Helatorstaista Helluntaihin
ennenkuin ovat saaneet vastaanottaa luvatun Pyhän
Hengen, josta olette ”minulta kuulleet; sillä Johannes
kastoi vedellä, mutta teidät
kastetaan Pyhällä Hengellä
muutamia päiviä tämän jälkeen.” Kun hän oli tämän
sanonut,otettiin hän ylös
heidän nähtensä, ja hänet
vei pilvi pois heidän näkyvistään. Ja kun he tähystelivät taivaalle, hänen mennessään, niin katso, heidän vieressään seisoi kaksi
miestä valkeissa vaatteissa;
ja nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te seisotte
ja katsotte taivaalle? Tämä
Jeesus, joka otettiin teiltä
ylös taivaaseen, on tuleva
samalla tavalla, kuin näitte hänet taivaaseen menevänkin.”

Jorma Kauppinen
”Silloin hän avasi heidän
ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän
sanoi heille: ”Niin on kirjoitettu, että Kristuksen oli
kärsittävä ja kolmantena
päivänä noustava kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on
saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille,
alkaen Jerusalemista. Te
olette todistajia näihin. Ja
katso, minä lähetän teidän
päällenne sen, jonka Isäni on luvannut; mutta te
pysykäät tässä kaupungissa, kunnes tulette puetuiksi
voimalla korkeudesta.”
Sitten hän vei heidät ulos
Betaniaan asti ja nosti
kätensä ja siunasi heidät.
Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä
ja nousi ylös taivaaseen.
Ja he kumarsivat häntä ja
palasivat Jerusalemiin suurella ilolla. Ja he olivat alati
temppelissä ylistäen Jumalaa.” Luuk. 24: 45-53

Näin evankelista Luukas
evankeliuminsa loppujakeissa kertoi Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Saman
hän kertoo Apostolien tekojen alkujakeissa. Olen lukenut molempia kohtia useaan
kertaan näinä ”välipäivinä”,

jolloin opetuslapsetkin odottivat Jeesuksen lupaamaa
voimaa korkeudesta.
Apt. 1 -luvun alussa Luukas
kertoo Jeesuksen ilmestyneen opetuslapsilleen neljänkymmenen päivän aikana,
mutta vaikka tänä aikana
Jeesus varmaan useampiakin kertoja oli ylösnousemuksesta heille puhunut,
oli tämän ymmärtäminen
vaikeaa. Niinpä vielä heidän kulkiessaan Betaniaan
joku kysyi: ”Herra tälläkö
ajalla sinä jälleen rakennat
Israelille valtakunnan?”
-jakeessa 6. Kysyjä ilmeisesti oli edelleenkin siinä

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

”toivossa” että Jeesuksen
kuninkuus olisi myös jotakin
miehittäjävallasta vapauttavaa. Jeesus vastasi, mutta
toistaen taas osoitti vastauksensa loppuosassa opetuslapsille heidän varsinaisen
tehtävänsä. ”Vaan te saatte
Pyhän Hengen voiman kun
Hän tulee teidän päällenne,
ja teidän tulee olla minun
todistajani sekä Jerusalemissa että koko Judeassa
ja Samariassa ja maailman
ääriin saakka.”
Juurihan hän oli tämän heille
4-5 jakeissa kertonut. Samalla Hän oli kieltänyt heitä
lähtemästä Jerusalemista

Tällaiseen hämmennyksen
tilaan nämä Jeesuksen oppilaat jäivät. Paljon ihmeellisiä
asioita ja Mestarin viimehetkenkin opetuksia siinä
kertailivat. Mitä olivat nuokin kaksi valkeisiin puetut,
jotka ilmestyivät kyselemään ja kertomaan Jeesuksen myöhemmästä paluusta?
Ihmettelyä oli. Turvalliseen
ja tuttuun ylisalin huoneeseen, lukittujen ovien taakse
he palasivat kysymyksiään
rukouksissa selvittämään.
Heidän joukkonsa oli suuri, sillä opetuslasten lisäksi
oli paikalla useita Jeesusta
seuranneita naisia ja ainakin
kaksi veljeäkin. He muistivat
Messiaan puheita ja että on
odotettava luvattua Pyhän
Hengen voimaa. Vasta sen
saatuanne ”olette valmiit”.
Vasta sitten saatte lähteä valtavaan tehtäväänne. Evankeliumi Kristuksesta syntien
sovittajana on saarnattava
kaikelle maailmalle alkaen
Jerusalemista.

he istuivat. Ja heille näkyi
kieliä, jotka olivat ikäänkuin tulta, ja ne jakautuivat ja laskeusivat itsekunkin heidän päällensä. Ja
he täytettiin kaikki Pyhällä
Hengellä ja rupesivat puhumaan muilla kielillä, sen
mukaan kuin Henki antoi
heidän puhua.”
Ymmärrykseni mukaan
kuulijoitten joukossa oli
puolentoistakymmentä eri
kansallisuutta omine kielineen siinä suuressa kuulijakunnassa, jotka nyt olivat kuulemassa äsken vielä
arkojen, oppimattomien galilealaisten miesten puhetta.
Pyhän Hengen lahjana ja
voimassa kukin kuuli puheen
omalla kielellään. Ei kumma
jos ihmetys oli niin suuri,
niinkuin 7-13 jakeistakin
huomaamme.
Sitten nousi Pietari puhumaan,, päättäen kehoitukseen: Antakaa pelastaa
itsenne tästä nurjasta sukukunnasta.” Hänen puheensa
voi lukea Ap. t. 1:14- 40.
Jotka silloin ottivat vastaan
hänen sanansa, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi
sinä päivänä noin kolmetuhatta henkeä. Ap. t. 41.
Miten suuri onkaan Jumalan
rakkaus meitä kohtaan, sillä
rakkaudessaan Hän lähetti oman, ainoan Poikansa
tähän kuoleman varjon maahan meidän syntiuhriksemme. Hänen Pyhä Henkensä
tänäänkin kutsuu meitä seuraajikseen kirkastaen meille
Kristusta Sanan kautta
”Sillä niin Jumala on
rakastanut maailmaa, että
hän antoi ainosyntyisen
Poikansa, jotta jokainen
häneen uskova ei hukkuisi, vaan saisi ijankaikkisen elämän. Sillä ei Jumala sitä varten Poikaansa
maailmaan lähettänyt, että
hän maailman tuomitsisi,
vaan että maailma hänen
kauttaan pelastuisi.” Joh.
3: 16-17

Ap. t. 2: 1-4 ”Ja kun helluntaipäivä tuli, olivat he
kaikki yhdessä koolla. Ja
tuli yhtäkkiä taivaasta
humaus niinkuin ankaKäytetyt Raamatunjakeet
ran tuulispään käydessä ja ovat Bibliasta vuoden 1913
täytti koko huoneen, jossa -käännöksestä.

KULJETA MITÄ KULJETAT – AKULLA ONNISTUT

Kaikki motoristit ovat tervetulleita Kalajoelle 14.-16.7.
Gospel Riders MOJ tapahtumaan!
Lisäinfoa: www.gospelriders.fi

Teksti ja kuvat:
Eero Ketola
Airi Pesu on kiitollinen
mielenkiintoisesta elämästä.
Hänen askeleensa johtivat
monien vaiheiden jälkeen
Kälviältä Keniaan. Afrikassa hän teki väsymättömästi
työtä pokot- ja turkaanaheimojen parissa.
Airi Pesu,os Mäkelä syntyi
9.6.1927 Kälviällä, Kykyrin kylässä Airi tuli uskoon
kymmenvuotiaana vuonna
1937.
–Istuin sunnuntaisin Kälviän helluntaiseurakunnan
rukoushuoneessa aina äidin
vieressä. Muistan kuinka
saarnaaja Veikko Lähde
oli puhumassa. Hän kutsui
ihmisiä puheensa jälkeen
esille. Äiti kysyi minulta:
”Minne menet?”. Äiti ihmetteli miten kiltti tyttö tarvitsee
mennä saarnaajan luo rukoilemaan syntisen rukouksen.
Sanoin, että menen pyytämään rukousta, että saisin
pelastusvarmuuden. Lähde
rukoili puolestani ja noustessani polvirukouksesta tiesin,
että olen uskossa ja uusi elämä on alkanut.

Kristillinen AJAN FAKTA

”Sairaita hoidettiin suuren puun varjossa. Yöt nukuttiin
lehmänlantamajoissa.”

Lähetysveteraani
Airi Pesu 90 vuotta
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kuuluivat englantilaiselle
farmille. Ensimmäinen työtoveri Kipsigon maatilalla
oli Irja Haapakangas. Irja
oppi kielen nopeasti käyttäen suurimman osan ajasta
hengelliseen työhön. Kenian
vuosien jälkeen Irja Haapakangas toimi Suomessa
pitkään Evankelistakodin
johtajana.
Kipsigonin jälkeen Airi asui
Suomesta kerätyillä varoilla rakennetussa asunnossa.
Samalla alueella on myös
Kapengurian seurakunnan
kirkko. Myöhemmin samaan
pihapiiriin rakennettiin silloisen Lähetyksen Kehitysavun (LKA, nyk. Fida
international)) tuella Kotiteollisuuskoulu.
Airi oli todellinen pioneerityöntekijä. Hän teki työtä
pääasiassa pokot- ja turkaanaheimon alueella. Airilla
oli kokonaisvaltainen näky
noiden, silloin varsin alkukantaisten heimojen auttamisesta. Airin halu oli aina
mennä eteenpäin ja laajentaa työtä.

Potilaita puiden
varjossa

Lähetyskutsu
Pyhäkoulussa

Kielet vaihtuivat työalueella ja mukana oli tulkki joka
iltaisin julisti yhdessä sisarten kanssa. Evankeliumi
levisi nopeasti; kastejuhlia
pidettiin ja kirkkoja rakennettiin Aulis Lappalaisen ja
Smertsi Takkusen johdolla.
Airin lähettäjäseurakunta
oli Kälviä ja työtä tukivat
myös Alajärven, Kokkolan
ja Ullavan helluntaiseurakunnat. Airi Pesu jäi eläkkeelle vuonna 1988. Keniassa kertyi 28 työvuotta.

Muutto
Australiaan
Marraskuussa 2000 Airi
muutti Australiaan. Hän
avioitui leskeksi jääneen,
Papua-Uuden-Guinean lähetyspioneerin Lauri Pesun
kanssa 11. maaliskuuta 2001.
Lauri muutti ajasta ikuisuuteen 5. kesäkuuta 2010.
Nykyisin Airi Pesu viettää eläkepäiviään Finlandia
Villassa, Brisbanen lähellä.
Airilla on ympärillään runsaasti hyviä ystäviä. Hänen
sydämessään on edelleen
nuoruuden into osoittaa
Jumalan rakkautta arkisen
elämän keskellä. Lepokodissa hän on mukana rukoilemassa muiden australiansuomalaisten kanssa.

Hänellä oli työvuosien aikaAiri Pesu on kiitollinen rikkaasta ja mielenkiintoisesta elämästä. Lähetystyön veteraani na useita, luotettavia työnAiri Pesu aloitti 15 –vuoti- Ari Pesu viettää eläkepäiviään Brisbanessa, Finlandia Villassa.
tekijöitä. Yhdessä terveaana pyhäkoulun opettajana.
ydenhoitaja-kätilön Leila
vielä samana vuonna Lars- matkustin vuonna 1955. Latvasalon kanssa he teki– Lapsia tuli kotiimme pal- on kutsu lähetystyöhön.
jon. Vaihdoin pirtin matot Sota-aikana Airi ahkeroi mon lähetyskotiin englantia Opiskelin aluksi englantia vät pitkiä matkoja maaseuWWW.RENGASMAR
ja sitten siirryin sairaanhoita- dun kyliin. Matkaa tehtiin
arkimattoihin pyhäkoulun maatilan raskaissa töissä. oppimaan.
WWW.RENGASMARKET.FI
ajaksi ja siivosin. Pyhä- Hän niitti heinää ja huolehti –Olin aikaisemmin opiskel- jakouluun. Valmistuin vuon- ensimmäisinä vuosina Airin
koulun jälkeen toin jälleen lehmistä. Miesväki oli suu- lut kotiteollisuuskoulussa na 1960 sairaanhoitajaksi, autolla ja myöhemmin lähetIceContact™ 2
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hinta, sisältää vannetyöt,
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Myymälämme on avoinna arkisin klo. 10:00-17:00 - info@huushollikeittiot.com - 010 439 7000 - www.huushollikeittiot.com

Kristillinen AJAN FAKTA
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VAPAAKRISTILLISET KIRKKOJEN YHTEINEN KONFERENSSIPÄIVÄ OSAKSI SUOMI 100 -JUHLAVUODEN OHJELMAA

SUOMALAINEN USKO

Valtioneuvoston kanslia
on ottanut vapaakristillisten
yhteisöjen yhteisen konferenssipäivän Keuruulla
osaksi Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden
ohjelmaa. Konferenssin
teemana on ”Suomalainen
usko”.
Vuosi 2017 on Suomen
juhlavuoden ohella Reformaation 500-vuotismerkkivuosi. Luterilaisen kirkon
lisäksi uskonpuhdistukseen
juontavat juurensa maamme monet vapaakristilliset
vähemmistökirkot. Niistä
vanhimmat ovat vaikuttaneet
Suomessa 1800-luvulta lähtien, jo ennen vuonna 1923
voimaan tullutta uskonnonvapauslakia.
Vapaakristillisiä kirkkoja
ovat Adventtikirkko, Baptistikirkko, Helluntaikirkko,
Metodistikirkko, Pelastusarmeija ja Vapaakirkko. Näiden vähemmistökirkkojen
kokonaisjäsenmäärä on yli
77 000 henkilöä.

Vapaakristilliset yhteisöt
ovat vaikuttaneet aktiivisesti
yhteiskunnassa niin evankeliumin julistuksen kautta
kuin ponnistellen aineellisen
ja sosiaalisen köyhyyden
poistamiseksi muun muassa
maahanmuuttaja-, diakonia-,
opetus-, perhe- ja päihdetyön
keinoin. Yhteistyöelimenä
toimii Suomen Vapaakristillinen Neuvosto (SVKN
ry), joka puolestaan täyttää
kesällä 50 vuotta.
Iso Kirja kokoaa vapaat
kristityt yhteen.
Noin 30 000 juhlavierasta
kokoava helluntaiseurakuntien Juhannuskonferenssi,
joka järjestetään vuosittain
Keuruulla Iso Kirja -opiston
alueella, tarjoaa juhlavuonna
2017 puitteet vapaakristillisten yhteisöjen yhteiselle
kokoontumiselle juhannusaattona. Tapahtumaa on valmisteltu parin vuoden ajan ja
ohjelmaan osallistuu edustajia kaikista vapaakristillisistä
kirkoista.

ja big band ja puheen pitää
Vapaakirkon johtaja Hannu
Vuorinen. Päivän housebandina toimi puolestaan Tatu
Koivukoski & band.
Suurin juhlatunne koettaneen yhteisessä lipunnostojuhlassa klo 18.00, kun
siniristiliput nostetaan konferenssikentän salkoihin.
Tilaisuudessa on mukana
myös eduskunnan rukoustoiminnasta tunnettu kansanedustaja Antero Laukkanen.

-Valtioneuvoston kanslia
hyväksyi 15.2.2017 yhteisen konferenssipäivämme
virallisesti ”osaksi Suomi
100 -juhlavuoden ohjelmaa”,
iloitsee konferenssi-isäntänä
toimiva Iso Kirja ry:n johtaja
Marko Halttunen.

Juhannusaaton ohjelma
alkaa Lasse Heikkilän Suomalaisen messun juhlaversiolla. Iltapäivällä pohditaan reformaation merkitystä. Raamattutunnin pitää
Jori Brander Metodistikirkosta, keskustelufoorumin
”Uskonpuhdistuksen isät ja
lapset” alustaa baptistikirkon

Anja

johtaja Jari Portaankorva ja
kommenttipuheenvuoron
käyttää Kalervo Aromäki
Adventtikirkosta. Keskustelijoiden joukossa ovat muiden muassa kapteeni Saga
Lippo Pelastusarmeijasta.
Iltajuhlassa Parasta Suomelle musisoi tunnettu vapaakristillinen Chariots -kuoro

Juhannuskonferenssin teemaksi 2017 on valittu ”Suomalainen usko”. Se on myös
Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) juhlavuodelle
valitsema teema, jolla halutaan juhlistaa sekä Suomen
että Reformaation merkkivuotta. Teema on vapaasti
eri tapahtumien käytettävissä. On todennäköistä,
että Juhannuskonferenssista
tulee teemavuoden suurin
yksittäinen tapahtuma, joka
yhdistää kristittyjä monista
eri herätysliikkeistä.

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

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.

KÄLVIÄN HELLUNTAISEURAKUNTA
Erikssoninkatu 2, KÄLVIÄ
www.kalvianhelluntaiseurakunta.fi

Viikko-ohjelma:
Su klo 11.00 Jumalanpalvelus
Ma klo19.00 Menora-kuoron harjoitukset
Ti klo 19.00 Sanan ja rukouksen ilta
Ke klo 12.00 Päiväpiiri (kuukauden 2. ke)
To klo 18.00 Suurikerho
To klo 18.00 Seurakuntakuoron harjoitukset
La klo 19.00 RuksaOpen
Aamurukoushetket: ke, to, la klo 8.00
Lähetystori: ti – pe klo 10.00 – 17.00 la klo 10.00 – 13.00
Srk-pastori: Voitto Marjeta 045-650 8961
Lähetystori, Pajakatu 2
045-8633 434
Tulossa:
Su 11.6. klo 18.00 Lähetyskokous, pastori Abera Teferi Etiopiasta
La 17.6. klo 12.00 Kälviän torilla, Kitarakuoro ja todistuksia
Su 18.6. klo 11.00 Jumalanpalvelus, Jussi-Pekka ja Maria Tahvanainen
La 1.7. klo 8.30-20.00 Perheleiri Majakassa, ilm. 045-6508961
To 13.7. klo 13.00 Toritapahtuma Kälviän torilla, Gospel Riders
La 15.7. klo 18.00 Pihaseurat Ruotsalossa, R.Rahnasto
(paikka tark. myöh.)
Su 16.7. klo 11.00 Jumalanpalvelus, Heikki Ahonen
Su 23.7. klo 11.00 Jumalanpalvelus, Erkki Hietanen
Su 30.7. klo 11.00 Jumalanpalvelus, Klaus Korhonen
Su 30.7. klo 18.00 Pihaseurat K& H Wiklund, Riipantie 141, Kälviä
Su 6.8. klo 11.00 Pihaseurat Mervi ja Esa Porkola Uusimaa 61, Kälviä
La 12.8. klo 12.00 Toritapahtuma Kälviän torilla,
Menora-Kuoro ja todistuksia
Kälviän Helluntaiseurakunta toivottaa
Siunattua kesää 2017

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

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.

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!
Yht p. 0400 637 444

TILAISUUDET RUKOUSHUONEELLA
Viikottaiset tilaisuudet:
Tiistaisin klo 10 Rukousaamu
Torstaisin klo 19 Sana, Rukous ja Ylistys
Sunnuntaisin klo 11 Päiväkokous
Muut tilaisuudet:
26.6. Klo 17 Gospel Riders kävelykadulla
3. - 5.7. Lasten kesäleiri Larsmossa
7.7. Exit Pedersören kirkossa
22.7. klo 15 Nina Åström Koulupuiston lavalla
Lisätietoa kesän tilaisuuksista osoitteesta
www.pietarsaarensaalem.fi
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
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HAKALAHDENKATU 88
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 18.00 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)
Osa pienryhmistä kesätauolla, kts. ilmoituksemme Kokkola- lehdessä.
Tulevia tilaisuuksia
Su 18.6. klo 12 alkaen Lähetyspäivä Lähetyskodilla
24.-25.6. Juhannusviikonloppu, ei tilaisuuksia
Su 2.7. klo 11 Ehtoollisjuhla, Perttu Kellomäki, Mikko Ojala
klo 15 Kaikille avoin Hauskis- leirijuhla Lähetyskodilla Larsmossa
Su 9.7. klo 11 Päiväkokous/Raamattutunti, Jukka Klapuri
To 13.7. klo 11-14 ”Sata lasissa”, Gospel Ridersit Kokkolan Purjeella
Su 16.7. klo 11 Lähetyskokous, Jaana Forsström, Juha Hakala
Su 23.7. klo 11 Päiväkokous, Reijo Ruotsalainen, Alpo Huhtala
musiikki: Minna ja Esa
Su 6.8. klo 11 Ehtoollisjuhla, Martti Kumpulainen

Toivotamme siunattua
kesää kaikille!

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

Tervetuloa

UUDISTUNEESEEN

myymäläämme!
Nyt huonekalut 50%
erikoishinoin!
Kesäsiivousten aika!
Otamme vastaan
hyväkuntoista tavaraa!

• LÄHETYSTORI

Pitkänsillankatu 12, KOKKOLA, p. 040 187 4144

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/

Kokkolan helluntaiseurakunta jakaa ilmaiseksi ylijäämäruokaa
halukkaille joka torstai klo 15-17 (muutokset mahdollisia). Yleensä
saatavana leipää ja muuta einestä. Kahvitarjoilu jakelun yhteydessä!
Osoite: Hakalahdenkatu 88, Kokkola.
Tervetuloa!
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Kristillinen AJAN FAKTA

20 KESÄKUU 2017

Keittiökalusteet kätevästi
GIGANTISTA!

Nouda
ilmainen
kuvasto!
Varaa aika ilmaiseen
keittiösuunnitteluun
puh. 040 5164580 tai
www.gigantti.fi/ajanvaraus

a!

a
— parasta aik

Heikkilä:
Suomalainen messu CD

Jippii:
Ristin maa CD

19

19

90

50

Myymälämme palvelee:
Arkisin klo 10-18
Lauantaisin klo 10-15

Niittykatu 3, KOKKOLA
p. 040 5164580 (06)8245000

Tervetuloa!

Tule ja nappaa parhaat päältä!

Leppoisa kevät 1941 kääntyi kesäksi, jonka moni muistaisi. Jos
saisi elää. Radiossa kuului sotavoimien ylipäällikön päiväkäsky:
”Sotilaat, seuratkaa minua vielä viimeinen kerta!” Jatkosota oli
alkanut, ja tykit jyrisivät. Sitten kuolema niitti viljaansa rintaman
molemmin puolin.
Jaakko Sahimaa kuvaa sotaa aidosti. Hänen oma rintamakokemuksensa karttui Äyräpäässä ja Rukajärvellä. Teoksellaan hän
antaa tunnustuksen Suomen miehille maansa puolustamisesta.

Sahimaa:
Itke itkusi pihlajapuu

Tyttöjen
mekko

Paljon myös
lasten vaatteita
puoleen hintaan!

17,48
(34,95)

- 50%

Tässä kirjassa kerrotaan lapsille Jumalasta Häntä kuvaavien nimien kautta. Niihin liittyvien Raamatun kertomusten
sekä rukousten avulla lapset oppivat, mitä nämä nimet tarkoittavat. Samalla he oppivat tuntemaan Jumalan, rakastamaan Häntä ja luottamaan Häneen yhä enemmän.

2690

Kiireinen mieli tyyntyy vihreyden keskellä, ja metsässä
kulkevalle tarjoutuu aina pieniä yllätyksiä, kun vain pitää
silmänsä auki. Luonto virvoittaa ja kannattelee. Metsässä
on aina tilaa hengittää. Anna-Mari Kaskisen uudet runot
johdattavat lukijan valoisille, kesäisille teille ja onnittelevat
kevään ja kesän juhlijoita.

Kaskinen:
Avarille poluille

2290

Stortz:
Minä olen
ihmeellinen jumala

2590

Kumarru matalalle,kumarru varoen.Nähdä voit keltaiset
liekitkeskellä vehreyden.Niitty jo puhkeaa tanssiinvihreys
verhonaan.Kätketty lapsuuden kesäkuuon päivänkakkaraan.Onnea elämän käännekohdassa, uskallusta uuteen,
kiitosta jaetuista kokemuksista - on monta syytä onnitella
ystävää, läheistä ja sukulaista. Anna-Mari Kaskisen runot
iloitsevat niin elämän pienistä kuin suuristakin tähtihetkistä.

Kaskinen:
Parasta mitä tiedän

2290

Lisää huikeita tarjouksia myymälöissämme.
Tarjoustuotteet merkitty erikseen myymälöissä.

KOKKOLA Isokatu 13
ma - pe 10 -19, la 10 -15

Ajan Fakta
toivottaa kaikille
Siunattua kesää!

Sano suruasi rakkaudeksi on kirja hänelle, jota suru on
koskettanut. Hanna Ekolan suruaiheiset runot ja ajatelmat
sanoittavat syvällisesti ja omakohtaisesti läheisen menettämiseen liittyvää surun matkaa – kaipausta, ikävää, uuden suunnan etsimistä ja myös niitä surun tummia hetkiä,
joille on usein vaikea löytää sanoja.

Ekola:
Sano suruasi rakkaudeksi

16
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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.

Kaskinen:
Koditon kettu
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