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Isä meidän,...

Joh. 3:16

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja
kunnia iankaikkisesti. Aamen.
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Ui ylävirtaan!

PÄÄKIRJOITUS
				

Muutoksen voima
”Herran henki tulee
sinuun, ….ja sinä muutut toiseksi mieheksi.” ( 1.
Sam. kirja 10:6 )
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueella toteutetaan parhaillaan
Mahdollisuus muutokseen
- mediamissiota, jossa on
mukana tietääkseni yli 70
edellä mainitun alueen kristillistä seurakuntaa yli kirkkokuntarajojen.
Tiedämme, että suomalaisessa yhteiskunnassa kristillisistä asioista keskustelu
on aina ollut hyvin pidättyväistä. Eräs pappi hiljattain
puheessaan vertasi, että se
on vähän kuin alusvaatteittensa väreistä puhuminen.
Ne ovat yksityisasioita ja
ne eivät muille kuulu. Miksi elämän tärkeimpien asioiden käsittely pitäisi olla
näin tukahtunutta ja vaikeaa? Juuri tätä asiaa tällä
kampanjalla seurakunnat
pyrkivät purkamaan. Kyse
on yksinkertaisesti siitä,
että me ihmisinä oppisimme lähestymän Jumalaa,
sekä myös uskaltaisimme
puhua toistemme kanssa
näistä iankaikkisista arvoista.
”Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo:
”Kateuteen asti hän
halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan”? Mutta
hän antaa sitä suuremman
armon. Sentähden sanotaan: ”Jumala on ylpeitä
vastaan, mutta nöyrille
hän antaa armon”. Olkaa
siis Jumalalle alamaiset;
mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa,
niin hän lähestyy teitä.” (
Jaak. 4: 5-8 )
Hyvin me jokainen tiedämme, että keskuudessamme
on myös lähimmäisiä, joille elämä ja elämänhallinta
on karannut täysin käsistä.

Sivullisenakin näemme,
että muutosta tarvitaan, sen
tietävät useimmat kyseisessä elämäntilanteessa olevat
itsekin, näkemättä kuitenkaan sitä, mistä sellainen
muutosvoima voisi löytyä.
Tuosta voiman antajasta
seurakunnat ovat nyt yhdessä ja yhteisvoimin kertomassa. Elämäsi mahdollisuus on siinä, että koet tuon
Jumalalta tulevan muutoksen, Jumalan voiman.
Jumalan hengen kautta saat
kokea sen mitä tämän kirjoituksen ensimmäiset sanat
kertoivat kuningas Saulin
kokemuksesta, siitä miten
hänelle annettiin lupaus
joka muuttaa hänet niin,
että hän saa muuttua toiseksi mieheksi. Ei ulkoisesti
mutta sisäisesti.
Kun Jumala haluaa muutosta ihmisen elämään, se
muutos ei ole vain tätä aikaa
varten, vaan sillä on ennen
kaikkea iankaikkinen merkitys. Tämä ilmenee myös
Jeesuksen ja Nikodeemuksen keskustelussa:
”Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä
Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän
tuli Jeesuksen tykö yöllä
ja sanoi hänelle: ”Rabbi,
me tiedämme, että sinun
opettajaksi tulemisesi on
Jumalasta, sillä ei kukaan
voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei
Jumala ole hänen kanssansa.” Jeesus vastasi ja
sanoi hänelle: ”Totisesti,
totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti,
ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.
… Älä ihmettele, että minä
sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä
tahtoo, ja sinä kuulet sen
huminan, mutta et tiedä,
mistä se tulee ja minne se
menee; niin on jokaisen,
joka on Hengestä syntynyt.” ( Joh. 3: 1-8 )

Elinkeinon ahdinko
Kevät tulee kohisten ja
rännit tippuu, - tai siis ei
rännit tipu, vaan vesi ränneistä. Näin ainakin pitäisi
tapahtua. Jos ei tapahdu,
niin kaupungissamme on
monta hyvää liikettä, joilla
on apu tähän ränni-ongelmaan.

Keijo Niskala
Meissä itsessä ei ole voimaa muuttua, korkeintaan
pieneksi hetkeksi omat voimat voivat riittää, mutta
se voima, jonka Jeesuksen
hankkima sovitus meidän
heikkojen syntisten edestä Jumalalle sai aikaan, se
voima on kestävää muutosvoimaa, joka vaikuttaa niin
ajassa kuin myös kantaa
aina iankaikkisuuteen asti.
Elämäsi mahdollisuus on
sinun omassa päätösvallassasi. Sinulla on mahdollisuus muutokseen antamalla
Jumalan armollisen voiman
koskettaa elämääsi.

Suorat lähetykset
helluntaiseurakunnista
netissä!
Myös video-arkisto!
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Keijo Niskala

Tästä tuli mieleen, että
olen jo pitempään miettinyt kuinka saisimme
omaan elinkeinoelämäämme vauhtia! Meitä kaikkia
masentaa näky, joka avautuu Kokkolan keskikaupungilla. Liikekiinteistöt
ammottaa tyhjillään. Se ei
ole toimivaa kaupunkikuvaa tukeva näky. Koska
kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa kaupungin
päättäjillä on vähän mahdollisuuksia puuttua tähän
kuvaan.
Itse haluaisin, että voisimme kuluttajina keskittää
ostoksia niihin liikkeisiin,
jotka toimivat kivijalkakauppoina aluellamme. Se
toisi siunauksen ja vaurautta koko kaupunkiin.
Ajan Fakta haluaa toimia
siten että mahdollisimman moni paikallinen liike
voisi menestyä. Yhteistyö
monien liikeiden ja yritysetn kanssa on jatkunut
jo yli 24 vuotta. Henkilökohtaisesti olen kiitollinen
jokaiselle yritykselle, joka
on ollut vuosia mukana
näyssäni tehden lehteä jolla on iankaikkisuusmerkitystä. Nöyrin kiitos teille!
Jatketaan yhteistyötä!

Mahdollisuus
haastaa
Minä toivoisin, että meidän sydämemme suhteessa Jumalaan ja Jeesukseen ei olisi niin tyhjä kuin
keskustan liikekiinteistöt.
Vaan sydämmemme pulppuaisi rauhaa ja iloa, - iloa,
jonka vain Jumalan Henki
voi tuoda. Pyhä Henki kaunistaa elämämme maisemat ja epätoivo sekä apatia
väistyvät. Tämä on tämänkin lehden tavoite ollut jo
vuosia. Monien ihmisten
elämäntarinat lehtemme
sivuilla, voivat olla oppaita
oman elämmme löytöretkellä, -löytöretkellä, jonka
päässä odottaa se todellinen päämäärämme, iankaikkinen elämä taivaassa.
Pohjanmaan kampanja,
Mahdollisuus muutokseen,
haastaa ihmiset taivasasioiden äärelle. Tutustu
koteihin jaettuun kirjaseen
ja tule juttelemaan kanssamme.

Toisenlaiset
markkinat
Me uskovat tiedämme, että
on olemassa myös toisenlaiset markkinat mitä me
edustamme. Ne käyttävät
tehokkaasti ”valemediaa”
oman tavoitteensa saavuttamisesi. Se tuottaa viruksen
tavoin valheellista maailmankuvaa ja lupaa vastoin Jumalan sanaa kymmenen hyvää ja bonuksena
sata onnea. ”Valhemedia”
kertoo, että Jumalan sanan
toteuttajana sinä olet väärässä. Saatana on tuhanten juonien mestari, jonka
ainoa tehtävä maailmassa,
on johtaa ihmiset tuomiolle
Jumalan eteen omia syntejään kantaen. Se ei lupaa
mitään uutta, se sanoo;
– Jatka samalla tavalla ei
hätää mitään. Voit hoitaa
asiasi kuntoon sitten kun
kuolet. Mikä valhe! Jumalan sanoo, että; ”…kaikkien ihmisten kaikialla on
tehtävä parannus”, -tässä ajassa. Jos haluat, että
olet kerran taivassa ja että
elämäsi voisi saada uuden
suunnan nyt, sinulla ei ole
mitään muuta mahdollisuutta kuin ottaa Jumalan armo
parannuksen kautta vastaan
Jeesuksessa! (Parannaus =
mielenmuutos). Vain Jeesus on välimies sinun ja
Jumalan välillä. Jeesus on
juuri SINUN pelastussuunnitelmasi jota Elävä Jumala
tarjoaa!

Jeesus on ainoa
mahdollisuus
Sitten tämä ”valhemedia” kertoo, että sinusta
tulee ahdasmielinen, kun et

Reijo Ruotsalainen

hyväksy karvoinen päivineen kaikkea syntiä mitä
maailma tarjoaa. Se on totta, synnin osalta tie ei tule
edes ahtaaksi, vaan menee
kokonaan tukkoon! Raamattu todistaa; ”Autuas
se mies, jolle Herra ei lue
syntiä!” Vain Jeesus voi
puhdistaa sinut ”valhemedian, saatanan” viruksesta.
Joku on joskus sanonut,
että; –Elävät kalat ui vastavirtaan, kuolleet virta vie
mennessään.
Miten on, annatko maailman liberaalin arvomaailman viedä sinut mennessään iankaikkiseen kadotukseen? Vai halajaisitko elämää ja alkaisit jo
uimaan kohden yläjuoksua? Se voi olla raskasta,
mutta sinulla ei ole muuta
mahdollisuutta jos haluat
taivaaseen! Jeesus rakastaa juuri sinua! Hän on
maksanut sielustasi kovan
hinnan. Rupea uimaan
armon virrassa!
Reijo Ruotsalainen
Ylävirtaan kroolaaja
evankelista Kokkolan helluntaisurakunta

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.

Kristillinen AJAN FAKTA
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Uusi vuosi – uudet tehtävät

Koneinsinöörin tie johti pastorin tehtäviin
ihanaa päästä vastaaviin
kuvioihin takaisin. Tällä
hetkellä teen seurakunnassa sielunhoitoa ja laulan
Menora-kuorossa. Opiskelin lähihoitajaksi Joensuussa, valmistuen 2005 vuonna. Sitä ennen olin myös
lastenhoitotyössä.
–Esikoisemme syntyi
samana vuonna kun valmistuin, joten jäin äitiyslomalle samana kesänä. Hoidin kaikki kolme lasta kotona, joten kotiäitiys venähti
11-vuoteen. Kotiäitiys oli
minun haaveeni joka sekin
näin toteutui. Viime vuonna
työskentelin seututerveyskeskuksen lääkärin vastaanotossa, samalla tehden
opintojani. Terapeuttista
sielunhoitoa aloin opiskella Keuruulla vuonna 2016,
joten valmistun nyt tänä
keväänä. Tällä hetkellä teen
opintoihin kuuluvaa lopputyötä asiakastyöskentelyineen. Sielunhoitoterapia
on ollut erittäin mielenkiintoista ja antoisaa, voiden
samalla myös pohtia omaa
elämää tarkemmin.

Kälviän helluntaiseurakunta on kutsunut toiseksi
työntekijäkseen, vuoden
2018 alusta Jussi-Pekka
Tahvanaisen Keuruulta.
Perheeseen kuuluu vaimo
Maria, kaksi tytärtä, Sofia
12 vuotta, Olivia 10 v. ja
5-vuotias Onni poika. Uusi
koti löytyi läheltä keskustaa, ja myös kaikki muutosvaiheeseen liittyvä on
sujunut selkeästi Jumalan
johdatuksessa.
–Toimenkuvani seurakuntapastorina tulee tietenkin
olemaan laaja, joka varmaan lopullisesti tarkentuu kuluvan kevään aikana.
Olen syntynyt Joensuussa
jossa kävin kouluni. Lukion jälkeen jatkoin opintoja
valmistuen vuonna 2005
koneinsinööriksi. Valmistumisen jälkeen 10 työvuotta
kului metallialan tehtävissä, joista ajasta toinen puoli
omassa suunnittelualan yrityksessä Joensuussa. Kuitenkin voimistuva kutsumustietoisuus hengelliseen
työhön kasvoi, ja niinpä
tiemme johti aikanaan Iso
Kirja-opistolle Keuruulle,
jossa opiskelin pari vuotta. Viime syksynä olimme
sitten kysymyksen edessä, josko olisimme valmiit
muuttamaan Kälviälle, josta ehdotettiin tätä tehtävää,
ja näin olimme yllättävästi
uusien haasteiden edessä.
–Tietenkin asiaa mietimme
yhdessä perheenä. Vastasimme myöntävästi koettuamme kaikessa selvää
Jumalan johdatusta asioiden kulkiessa kuin itsestään, ja näin saimme kulkea
kuin avoimista ovista eteenpäin ilman omia yrityksiä.
Olemme myös sopeutuneet jo erittäin hyvin tähän
Keskipohjalaiseen vuorovaikutukseen ja meille vastaanotto on ollut avointa,
ystävällistä ja miellyttävää,
näin J-P, kuten vakiintunut puhuttelunimi on taipunut, kertoili tapaamisemme yhteydessä elämänsä
kulusta.

Näin Maria kertoili elämänkuvioistaan, jatkaen:
– Kälviälle muuton olen
kokenut hyvänä ja oikeana
ratkaisuna. Olen syntynyt
Savossa, mutta vanhempani
olivat myös hengellisessä
työssä, joten paikkakunnat

Haastattelu: Keijo Niskala

Tahvanaisen perhe odottaa mielenkiinnolla tulevaa työjaksoa.
Kysyessäni miten koneinsinöörin koulutus linjasi kutsumusta teologisiin
opintoihin ja pastorilinjalle,
J-P jatkaa:
–Tietenkin henkilökohtainen suhde ja usko Jeesukseen on olennainen asia
toimiakseni uudessa tehtävässäni. Olen saanut syntyä ja kasvaa uskovaisessa
perheessä. Olin kuusivuotias kun tietoisesti päätin
lähteä seuraamaan Jeesusta. Vartuttuani, sekä myös

Hyvä valikoima
RISTIRIIPUKSIA

Erittäin hyvä valikoima
KASTELAHJOJA

29€

Sisältäen
kaiverruksen

Ketjulla alk.

ja kodit vaihtuivat muutaman vuoden välein. Pohjalaisuus ei siis ole minulle
mitenkään vierasta. Yhden
kesän olen viettänyt Lohtajalla ja asunut myös Lappajärvellä kolme vuotta.
Niistä ajoista on jäänyt vain
positiivia muistoja. Pohjalaiset ovat mukavaa väkeä.
Ehkä tietty suoruus näkyy
täällä enemmän ihmisten
puheissa. Olemme kotiutuneet tänne hyvin. Meillä
on ihana koti, jossa kaikki
viihtyvät ja haluavat viettää aikaa. Lapset ovat saaneet kavereita ja sehän on
huojentavaa. Kokemuksesta tiedän muuttojen olevan
raskaita ja sekään ei ole
itsestään selvää, että kavereita löytyy ja toimintaan
pääsee mukaan. Odotamme
innolla kesän tuloa ja myös
mielenkiinnolla odotamme
mitä lumen alta paljastuu.
Näin Jussi-Pekka ja Maria
Tahvanainen kertoilivat elämästään, arvoistaan kokemuksistaan ensimmäisien kuukausien ajalta heille
uudessa maakunnassa. Tietenkin Jussi-Pekan toive
on, että moni paikkakuntalainen tulisi tutustumaan
myös henkilökohtaisesti,
sekä kuulemaan sanomaa
jota julistetaan.

1990

Alk.

+ ilmainen
ENKELIHEIJASTIN

Sepon Kulta

aikuisiässä tätä lapsena tehtyä kannanottoa olen tarkentanut, todeten aina, että
Jeesusta haluan seurata sillä
perusteella, että elämässä
on niin monia kysymyksiä joihin ainoa oikea vastus on Jeesus. Nyt pääsiäisen lähestyessä sanoisinkin, että minulle itselleni
pääsiäisen sanomassa on
suurinta se ylösnousemuksen riemu joka tähän juhlanaikaan liittyy. Meidän
Jeesuksemme ei ole jäänyt ristille eikä hautaan,

Suositut Q&Q
RANNEKELLOT

2990
(33,00)

OSTAMME KULTAA

Rantakatu 8 ja Prisma keskus, KOKKOLA
Prisma Center, PIETARSAARI
Kauppakeskus Kärkkäinen, YLIVIESKA

- Hän on noussut ylös! Sitä
sanomaa haluan erityisesti
korostaa niin itselleni kuin
lukijoilleni ja kuulijoilleni.
Tässä ylösnousemisen riemussa korostuu ja näkyy
tuo Jumalan uutta luova ja
muuttava voima.
Maria kertoo omasta kutsumuksestaan pastorin vaimona.
–Olen syntynyt Mikkelissä uskovaan kotiin. Uskossa olen ollut ihan pienestä
pitäen kuten miehenikin.
Usko Jeesukseen on minulle tärkeää ja voimia antavaa. Seurakuntaelämä on
ollut minulle tärkeää lapsesta asti ja ensimmäiset
vastuuni oli pitää pyhäkoulua, olla isosena leireillä ja aina olen jossain
musiikkiporukassa ollut
myös mukana. Ennen lasten
syntymää vedimme J-P:n
kanssa nuorisotyötä yhdessä. Lasten syntymän jälkeen
oli tosin taukoa vastuista
ajanpuutteen ja lastenhoidon vuoksi. Nyt onkin ollut

Lekatie 6 A, 67100 Kokkola

040 161 1900
www.renta.fi
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Sain menestystä parempaa
Riikka Elisabet Hertteli, laulaja-laulunkirjoittaja, Kokkola

Juttu: mahdollisuus.fi
Yritin luoda menestyvää
uraa laulajana ja laulunkirjoittajana. Kun menestystä
ei tullut, minusta tuli surullinen ja katkera. Kipuilujeni
keskellä löysin uuden näköalan tulevaisuuteen.
Tiesin jo lapsena haluavani laulajaksi. Aloin esiintyä
melko pienenä. Myöhemmin opiskelin laulua ja pianonsoittoa ja aloin kirjoittaa
omia lauluja. Minulla riitti
sisäistä ylpeyttä ja kunnianhimoa pyrkiessäni kohti
musiikillisia päämääriäni.
Sain 18-vuotiaana levytyssopimuksen ja osallistuin MTV3:n Suomen Tähti
-laulukisaan. Useamman
kerran yritin tarjota itseäni eri levy-yhtiöihin, mutta
totuus oli se, etten kyennyt
pettymyksekseni kovaan
musiikkibisnekseen, joka
vaati kokonaan uudenlaisen imagon rakentamista
niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Kun ymmärsin, etten
ehkä pääsekään tekemään
omaa musiikkia, koin itseni epäonnistuneeksi ja tunsin häpeää. Menestyksen
karkaaminen käsistä teki
kipeää. Omaksuin ajatuksen, etten kelpaa sellaisena
kuin olen.

Jatkoin musiikin tekemistä omaehtoisesti. Vuonna
2010 ilmestyi soololevyni.
Myöhemmin julkaisimme
Soul What? -yhtyeen kanssa levyn, joka sisälsi kirjoittamiani lauluja.
Kaikkien yrittämisteni
keskellä näin ihmeellisen
näyn, joka pysäytti minut.
Jumala antoi minulle erityisen kutsun laulamiseen
liittyen. Näyn jälkeen saavutukseni alkoivat näyttää katoavaisilta ja turhilta. Kuolemanpelko ja outo
syyllisyys alkoivat vaivata sisintäni. Selitin itselleni, että hyvän ihmisen elämä riittäisi. Syntisyys oli
minulle vieras ajatus. Luin
Raamatusta Jeesuksesta ja
aloin nähdä asiat toisin.
Eräänä syyspäivänä
vuonna 2013 luin hengellisestä kirjasta rukouksen
ja sanat: ”Jos olet valmis
antamaan elämäsi Jeesukselle, niin lue tämä rukous
ääneen.” Olin tullut omien
valintojeni kanssa, uupuneena ja ahdistuneena, tien
päähän. Olin nähnyt vääryyttä, ylpeyttä ja ahneutta ruokkivan maailman.
Mikään ei ollut täyttänyt
kaipaustani. Niinpä päätin

luovuttaa elämäni Jeesukselle. Luettuani rukouksen
ahdistus, syyllisyys, kuolemanpelko ja epämääräinen
sisäinen taakka hävisivät
yhtäkkiä ja tilalle tulivat
suuri ilo, rauha ja valtava
helpotus. Ymmärsin, että
Jumala on todellinen.

Noin kaksi viikkoa tuon
ihanan kokemuksen jälkeen
sairastuin neurologiseen
kuulosairauteen. Menetin
terveen kuulon ja minusta
tuli työkyvytön. Jouduin
jättämään laulunopettajan
työni. Erilaiset kuulohäiriöt, kova tinnitus, humina

päässä, pyörrytys, oksentelu ja kova pääkipu veivät minut sängynpohjalle.
Ensimmäinen vuosi kului
kokonaan hiljaisuudessa.
Olin keskittynyt koko ikäni
vain musiikkiin ja yhtäkkiä
menetin kaiken, mitä olin
rakentanut: työpaikkani,

bändit, joissa lauloin, lauluntekijän urani, monia
ihmisiä sekä toimeentuloni.
Se masensi minua. Kyselin
Jumalalta, miksi hän salli
minulle tällaisen koettelemuksen, ja mietin, oliko
kyseessä rangaistus. Kuulin
silloin Jumalan puhuvan,
että hän tulee vielä parantamaan minut. Haluan uskoa
siihen.
Tarvitsen edelleen paljon
hiljaisuutta ja joudun käyttämään aina korvatulppia
ääniyliherkkyyden vuoksi.
Nykyään osaan jo kiittää
siitä, että olen saanut hiljentyä ja olla lähellä Jeesusta.
Joskus tulee huonoja päiviä.
Silloin yritän kääntää katseeni Jeesukseen. Elän erämaassa, mutta Jumala lohduttaa ja vahvistaa minua
antamalla uusia lauluja.
Terveyden salliessa laulan
niitä seurakunnassa. Olen
tehnyt valintani, että palvelen Jumalaa sillä paikalla
ja niistä olosuhteista käsin
kuin nyt tässä tilanteessa
voin. Koen silloin olevani juuri siellä missä minun
tuleekin olla.

Pohjalaisia positiivisia muutostarinoita maaliskuussa mediassa

Mahdollisuus muutokseen!
Maaliskuun 5. päivänä
käynnistyneessä Mahdollisuus Muutokseen -kampanjassa julkisuuden henkilöt ja tavalliset pohjalaiset
ihmiset avautuvat rohkeasti
kokemistaan vaikeista asioista, joista ei välttämättä
puhuta aina julkisesti. Tarinansa mediakampanjalle
antaneet kertovat koskettavasti, miten he selvisivät ja
löysivät avun ja toivon vaikeaan tilanteeseensa.

Liikennekoulu Mikkola Oy
PUH. 0500 889 565
Kurssit alkaa!
Kälviä: B-kurssi 9.4, 7.5, 4.6, 2.7, 6.8
Kaikki maanantaisin klo 17
Mopokurssit samoina päivinä klo 18
Toholampi: B-kurssi10.4, 8.5, 5.6, 3.7, 7.8
Kaikki tiistaisin klo 17
Mopokurssit samoina päivinä klo 18

www.liikennekoulumikkola.fi

Nämä puhuttelevat tarinat
tulevat esiin Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla neliviikkoisen
mediamission aikana mm.
sinisävyisten ulko- ja lehtimainosten sekä postin kautta jaettavan Elämäsi Mahdollisuus -kirjan välityksellä. Ruotsinkieliset saavat
oman Kraft till Förändring
-kirjan.

Muutoskertomuksista teh- Tarinat löytyvät myös osoitdään lisäksi lyhytohjel- teesta www.mahdollisuus.
mia ja haastatteluja, joita fi ja kootusti YouTubesta.
voi katsoa maaliskuussa
AlfaTV:llä joka ilta klo 21. Kampanjan takana on yli
70 Keski- ja Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan
suomen- ja ruotsinkielistä
kristillistä seurakuntaa yli
kirkkokuntarajojen. Vastaavaa seurakuntien yhteistä
ponnistusta ei ole aiemmin
nähty maakunnissa. Seurakuntien tavoitteena on tuoda kampanjan kautta toivoa
erilaisten elämänhaasteiKälviän helluntaiseurakunta
den kanssa kamppaileville
Eriksoninkatu 2, Kälviä
ihmisille.
Tervetuloa!

Mahdollisuus Muutokseen
-missiokonseptin on kehittänyt Keravalla sijaitseva
medialähetysjärjestö IRRTV. Mediamissioita on järjestetty 2000-luvun aikana
yli sadassa kaupungissa eri
puolilla maailmaa. Suomessa missioita on ollut kuusi,
muun muassa pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa, Kanta- ja PäijätHämeessä sekä PohjoisKarjalassa.
Lisätietoa:
www.mahdollisuus.fi

Kristillinen AJAN FAKTA

Pastorin palsta

Valo voittaa

Se, että kevät ja pääsiäinen
johtavat ajatuksiani luonnon lähellä olevaan heräämiseen, haluan silti kiinnittää suurempaa huomiota
siihen, miten ihminen voi
Tuomas Vuorinen
”herätä” eloon. Pääsiäisen
Pastori
			
sanoma vie meitä Golgatan
keskimmäisen ristin juurelVarma kevään merkki Kevät on yleisesti herää- le, jossa ihminen sovitettiin
on pääsiäisen lähestymi- misen aikaa. Tästä kun Jumalan kanssa. Ihmiselle
nen, vaikka tänä vuon- menemme muutamia viik- avattiin tie Jumalan luo.
na ei uskoisikaan, että koja eteenpäin, saamme
pääsiäinen on jo ovel- varmasti alkaa nähdä viher- Itselleni jää monta kerla. Myös äskettäin ollut tävää nurmikkoa. Erikoi- taa ihmeeksi se, että kuinkevätpäiväntasaus kertoo sesti leskenlehden kukan ka paljon on vaadittu raksiitä, että olemme menos- näkeminen nostaa minulle kautta siihen, että Jumala
sa valoisinta aikaa, kesää mieleen sen, että kohta on on antanut oman poikansa
kesä, jota olemme odotta- Jeesuksen Kristuksen kuokohti.
lemaan minun puolestani.
neet.

Pääsiäinen on
kananmunan aikaa
Sitä syödään ja nautitaan
eri muodoissa. Munia koristellaan ja satsataan rahaa
suklaamuniin. Syvimmillään kananmuna on kuitenkin symboli. Jos emme
paremmin tietäisi niin
kananmuna saattaisi mennä sileästä kivestä, täysin
kuolleesta materiasta. Me
tiedämme kuitenkin että
jos kananmuna saisi täyttää
luonnollisen kulkunsa niin
sen sisältä kuoriutuisi uusi
elämä, pienoinen kananpoikanen. Sieltä kuoriutuisi
elämää, uniikkia ja täydellistä. Me emme osaa edes
suurissa viimeisenpäälle
moderneissa laboratorioissa
samaan. Emme osaa luoda
uutta elämää keinotekoisesti. Kananmuna, kaikessa
yksinkertaisuudessaan, on
osa elämän ihmeestä.
Kananmuna on kuva pääsiäisen ytimestä. Sen kova
kivimäinen kuori muistuttaa meitä Jeesuksen haudan
ovena pönöttävästä kivestä.
Se kivi ei pystynyt pidättämään elämän suurinta
ihmettä, Jeesuksen ylösnousemusta. Siellä peruskallion
sisällä, siinä luolamaisessa
haudassa tapahtuu ihme että
Jumalan poika nousee kuolleista. Se on täysin luonnon
vastaista, vastoin kaikkea
meidän tietämystä. Kuitenkin – jos Jumala on kaikkivaltias, jos Hän pystyy synnyttämään Maarian kautta
elämää ilman maallista isää,
ei se ylösnousemuskaan

Oma ymmärrykseni ei voi
käsittää sitä. Silti, vaikka en
voi sitä käsittää, tiedän että
tuo sanoma on totta tänään.
Jeesus Kristus antoi oman
elämänsä puolestani, että
minäkin voisin Hänen kauttaan olla aina yhteydessä
Jumalaan.
Jumala haluaa Jeesuksessa
Kristuksessa tuoda myös
sinulle, hyvä lukija varmuuden siitä, että sinäkin
saat olla samassa joukossa,
jos turvaat elämäsi Jeesukseen Kristukseen. Se, että
ihminen tulee uskoon, on
suurimpia ihmeitä, sillä se
tarkoittaa sitä, että ihminen

täällä elämämme aikana
tehdä valinnan, missä sen
vietämme. Jeesus tarjoaa
sinullekin sitä mahdollisuutta, että saat viettää sen
Elämä on täynnä valintoja. Jumalan luona.
Tänäänkin saamme elämässämme valita monia asioita. Haluan rohkaista sinua
Joku saattaa valita tänään hyvä lukija etsimään sitä
itselleen uuden auton, toi- todellista valkeutta, josnen vaimon tai miehen ja ta Johanneksen evankejoku rakentaa oman kodin. liumikin kertoo ensimKaikki tärkeitä valintoja, mäisessä luvussaan. Tuo
mutta kaikki kalpenevat todellinen valo on Jeesus
sen valinnan rinnalla, mikä Kristus, pääsiäisen sanokantaa ikuisuuteen. Mah- man ehdoton päähenkilö.
dollisesti tiedätkin sen jo,
mutta kerronpa silti; sinä Toivotan sinulle hyvää ja
lukija olet jo nyt iankaik- valoisaa kevättä
kisuus olento. Me saamme Tuomas Vuorinen
on hyväksynyt kutsun, jonka Jeesus maailmaan toi.
Ketään ei käännytetä väkivalloin.

Påsken är
hönsäggens tid

ole mikään sula mahdottomuus.
Kaikki ovat hyvin yksimielisiä siitä että hauta on
pääsiäisaamuna tyhjä. Niin
Jeesuksen vastustajat kun
hänen opetuslapsensa kertovat tyhjästä haudasta.
Tyhjälle haudalle on historian läpi keksitty mitä moninaisimpia selityksiä. Kuitenkin raamatun yksiselitteinen sanoma on että hauta
on tyhjä koska Jeesus elää.
Eräs kolleegani kävi Jerusalemin puutarhahaudalla ja
kohtasi siellä haudan ovella muslimin joka ihmetteli
miksi kristityt matkaa pitkiä
matkoja nähdäkseen tyhjän
haudan. Hän sai vastata että
sehän on uskomme ydintä,
hauta on tyhjä, Jeesus elää
ja hallitsee tänäänkin. Hän
ojentaa tänäkin pääsiäisenä
kätensä meille, kutsuu meitä yhteyteensä. Hänen kanssa on turvallista kulkea tässä elämässä niin kuin kerran
kun meidän maallinen vaelluksemme on päättynyt. Sillä hän on vapahtaja joka on
kohdannut kuoleman mutta
nousi kuolleista jotta mekin
saisimme nousta kuolleista
kerran. Hänen vuodattamansa veressä on armoa ja
anteeksiantoa yllin kyllin
tähänkin päivään ja aikaan.
Hän on elävä vapahtajamme.
Siunatun Iloista Pääsiäistä!
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Per Stenberg
Kyrkoherde / Kirkkoherra
Karleby svenska församling
Vi äter dem i olika form.
Vi färglägger dem och sätter pengar på chokladägg i
mängd och massor. Djupast
sett är ändå ägget en symbol. Om vi inte viste bättre
kunde vi tro att ett ägg är en
helt död sten. Vi vet ändå at
tom naturen fick ha sin gång
skulle det ur ägget kläckas
ett nytt unikt liv, en liten
kyckling. Det skulle uppstå liv, unikt och fullständigt
underbart. Inte ens i den
mest välutrustade laboratorier kan vi åstadkomma liv
på konstgjord väg. I all sin
enkelhet är ett fågelägg en
del av livets under.
Hönsägget är en bild av
påskens kärna. Dess hårda
yta påminner oss om den
stora sten som var rullad för

dörren till Jesu grav. Den
stenen kunde inte hindra
det största undret, att Jesus
uppstår från de döda. Där
inne i urberget, i den grottliknande graven sker undret
att Guds Son uppstår från
det döda. Det är nåt som går
helt stick i stäv mot naturens
gång, den går emot allt vad
vi kännertill. Döda uppstår
inte vanligtvis. Ändå om
Gud är allsmäktig, om Han
skapar liv genom Maria
utan inblanding av nån jordisk far, då är uppståndelsen ingen omöjlighet.
Alla är väldigt eniga om
att graven är tom på påskmorgonen. Både Jesu motståndare och hans lärjungar
berättar om den tomma graven. Genom historien har
många olika teorier skapats
för att förklara den tomma
graven. Ändå är bibelns
budskap helt entydigt. Graven är tom för att Jesus har
uppstått från det döda. En
kollega till mig besökte trädgårdsgraven i Jerusalem

Larsmon Lähetyskoti
Larsmo Missionhome
Tarjoamme leirikeskusta eri ryhmien
leiri-, koulutus- ja virkistyskäytöön.
Lisäinfoa: www.lahetyskoti.fi
tai puh. 0400 562088

och mötte en muslim vid
graven. Han frågade varför de kristna reser långa vägar för att se en tom
grav. Kollegan fick svara att
just den tomma graven är
själva centrum för vår tro.
Graven är tom för att Jesus
lever och härskar också
idag. Jesus räcker oss sin
osynliga hand också denna
påsk, Han bjuder in oss i
sin gemenskap också idag.
Tillsammans med honom är
det tryggt att vandra i denhär tiden liksom den dag
när vår jordiska vandring är
slut. Han är vår frälsare som
dog för vår skull men uppstod för att också vi skulle
få uppstå en dag. I det blod
som han utgöt för oss finns
nåd och förlåtelse också för
denhär tiden. Han är vår
levande frälsare.
Välsignat Glad Påsk!

K-P:N MM OY LKV [A]

Psk 20c Kla 0400-564433

www.metsamarkkinointi.com
Halsua 55,6 ha Loukkukoski
Halsua 78,8 Kumpuneva
Himanka 3,5 ha peltoa
Himanka 11,1 ha 600 m3
Kalajoki 9,3ha 940 m3
Kaustinen 73 ha Kolan itäp
Kokkola 0,3ha Trullevint. 230;
1,9 ha Kannuskarintie 170;
0,6 ha rak.oik 190k-m2 merenrantat. Katajaluodontie 25;
5420m2 Kotkamaa; 2000m2
Maunulantie 42B
Kruunupyy 5 ha Vestersund
Kärsämäki 74,4 Ahmokangas
Lestij. Iso-Lemmistö 0,4 ha
Pedersöre 25,3 ha Kauhajärv
Perhon yhteismetsän osuuksia 100 kpl tarj. 3.4 klo 15
Perho 154,7ha 6435m3 Kivik
Perho 74,9ha 2628m3 Kivik.
Pihtipudas 13,1ha Saanij.
Toholampi 20,7 ha+mökki Mh
16t€/t 29.3 klo 15
Toholampi 37,6 ha Seljänk.
Toholampi 10,6 ha Sievint.
Veteli 292,7 ha 169,4ha suopalsta ja 5 metsämääräalaa

metsamarkkinointi.com
PUHELIN
LKV Manu Purola
0400-564433
06-8314175
mmoy@anvianet.fi
Pitkänsillank. 20C
Kokkola
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Vävypoika piipahti
kylään tässä eräänä päivänä. Kiva oli rupatella ja
turista niitä näitä. Mikäs
on rupatellessa kun ei ole
minkäänlaisia erimielisyyksiä eikä kiistanaiheita meidän kesken. Olen monesti
sanonut suoraan, että olet
kyllä sellainen unelmavävy. Ei ole ottanut nokkiinsa,
vaikka näin suorapuheinen
olenkin. Lupasi seuraavan
kerran tulla perheen kanssa
ja viettää hieman pidemmän aikaa meidän seurassa.
Aijet miten tällainen niin
hienosti rikastuttaa tätä elämän ehtoopuolta. Kertoi
miten oli, työssään rakennusten purkamishommiinsa, saanut aivan uuden, tuliterän koneen. Rakennusten
purkaminen on usein varsin
pölyistä puuhaa. Vanhan
koneen ohjaamoon pääsi
sisälle hieman pölyä, varsinkin jos ovea piti hiemankaan raollaan. Nyt ei tullut
yhtään, vaikka oven piti
vaikka apposen auki.
Jäin pöydän ääreen asiaa pohdiskelemaan. Pientä
puuhaa olisi riittänyt, mutta
tuumailin, että eiköhän ne
jouda odottamaan, ainakin
hetken aikaa. Tuli taas sellainen ahaa elämys. Silloin
on parasta istahtaa tuumailemaan kaikessa rauhassa.

PAINEISTETTU
käyttöönotossa. Murheiden
pölyhiukkaset pujahtavat
niin helposti sisään. Mitä
tähän sanoo Suuri Manuaali: ”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen
kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha,
joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva
Noissa koneissahan eri- teidän sydämenne ja ajalaisia vempaimia on helppo tuksenne Kristuksessa Jeekäyttää paineistukseen ja suksessa.” (Fil. 4:6-7)
muuhunkin. Sen kun napsauttaa päälle. Korvienväli- Jotta paineistussysteemin
sen ohjaamon kanssa on hie- saa toimivaksi, on syytä
man monimutkaisempaa. tehdä joitain valmistavia
Sellaista nappiahan ei noin toimenpiteitä. Vanhat käytvain napsautella. Ei mei- tötavat on syytä hyljätä ja
dän silti toivottomia tarvit- unohtaa: ”Vyöttäkää sen
se olla. Mestari on suuressa tähden mielenne kupeet
viisaudessaan antanut meil- ja olkaa raittiit; ja panle manuaalin, jonka avulla kaa täysi toivonne siihen
voimme tehostaa korvien- armoon, joka teille tarjovälistä paineistusta. Manu- taan Jeesuksen Kristuksen
aalin nimi on Kirja, Raa- ilmestymisessä. Niin kuin
mattu, Biblia. Sitä lukiessa kuuliaisten lasten tulee,
tulee ilmi, mitä asioita tulee älkää mukautuko niiden
huomioida paineistuksen himojen mukaan, joissa
Tällaiset hetket ovat niitä sinisiä taivashetkiä. Ne
ovat niitä parhaita meikäläisen elämässä. Juolahti vaan
mieleen se, miten helposti
huolet, murheet ja epäilykset tunkeutuvat ohjaamoon,
tuonne korvien väliin. On
selvää, että semmoinen häiritsee keskittymistä ja työntekoa.

te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan
sen Pyhän mukaan, joka
on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.” (1. Pt.
1:13-15) Uuden systeemin
opettelussa menee tietenkin jonkun aikaa. Pölyhiukkasia pääsee pujahtamaan
ohjaamoon. Näistä ei tarvitse hätkähtää. Suuri Manuaali ohjaa käyttämään suorastaan häikäisevän tehokasta, sisäistä suodatinjärjestelmää: ”Mutta jos me
valkeudessa vaellamme,
niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys
keskenämme, ja Jeesuksen
Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät
kaikesta synnistä.” (1. Joh.
1:7)
Ohjaamosta käsin, kahden ikkunan kautta, katsottuna me näemme näkymän,
jota maailmaksi kutsutaan.
Saaste ja ilmanpaine siellä
kasvaa yhä suuremmaksi.

Siitä huolimatta, toimiva
paineistus, yhdistettynä häikäisevän tehokkaaseen suodatinjärjestelmään takaa
erinomaiset työolosuhteet
projektin loppuun asti: ”Ja
minä olen rukoileva Isää,
ja hän antaa teille toisen
Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen,
jota maailma ei voi ottaa
vastaan, koska se ei näe
häntä eikä tunne häntä;
mutta te tunnette hänet,
sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.”
(Joh. 14:16-17)
Kenenkään valtakunnassa ei tarvitse olla maailman paineen armoilla. Sen
tähden meikäläinen haluaa
kaikkien ottavan käyttöönsä tämän uuden, mullistavan systeemin: ”Sen tähden emme mekään, siitä
päivästä alkaen, jona sen
kuulimme, ole lakanneet
teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että

tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa
hengellisessä viisaudessa
ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä
arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa
hyvässä työssä hedelmää
kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, ja
hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella
voimalla vahvistettuina
olemaan kaikessa kestäviä
ja pitkämielisiä, ilolla kiittäen Isää, joka on tehnyt
teidät soveliaiksi olemaan
osalliset siitä perinnöstä,
mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät
rakkaan Poikansa valtakuntaan.” (Kol. 1:9-13)
Jos nyt sitten fiksaisi ne
pari juttua. Onhan tässä taas
pohdiskeltukin.
Paineistusterveisin
Juhani

Rengasmarkkinat pe 6.4.klo 10-18!
Grilli kuumana
koko päivän!

Heinolankaari 22 Kokkola
Sava, Nexen ja Goodyear
kesärenkaat

Tervetuloa!

S.Mäkelä ky

Heinolankaari 22, Kokkola, p. 020 7571381

Kuorikoskentie 10, Kaustinen, p. 06 861 4510

Olemme avanneet
uuden toimipisteen
Topparintie 2:een
Kokkolaan!
Tervetuloa!

PIHAAN JA PUUTARHAAN
K-RAUDAN KAUTTA!
AV
360 OINNA
VUO PÄIVÄÄ
DES
SA!

AJANKOHTAISET
KEVÄÄN
Olemme avoinna myös
SUNNUNTAISIN
klo 12–16
TARJOUKSET
RAKENTAJILLE!

Avoinna:
Ma -pe 8.00 – 17.00
JMT KOSKELA OY, Torpparinmäentie 2, 67600 Kokkola, puh: 06 831 0666

Måttisenkatu 10, 67100 Kokkola. Puh. 044 7230 826. Avoinna: ma-pe 7–19, la 9–16, su 12–16
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Kierros vielä ja
Se on täytetty
Gospel Riders –moottoripyöräkerhon seitsenvuotinen 7xSF (seitsemän kertaa
Suomi Finland) –kampanja
kaartaa ensi kesänä loppusuoralle ja ruutulipulle. Seitsemäs ja viimeinen
7xSF -kierros käynnistyy
juhannuksena Keuruulla.
Seitsemän ryhmää suuntaavat etupyöränsä eri puolille
Suomea ennalta laaditun
suunnitelman mukaisesti.
Listoilla on jälleen noin sata
paikkakuntaa. Kampanja
päättyy heinäkuun puolivälissä Hollolassa pidettävään
GR-kerhon vuosittaiseen
päätapahtumaan MOJ-meetingiin (Message Of Joy).
Satoja motoristeja kokoavat 7xSF-kiertueet alkoivat
vuonna 2012 yhden ryhmän
voimin teemalla Operaatio Jeriko. Teema vaihtui
vuosittain, ja ryhmiä lisättiin yksi per vuosi. Toisen
vuoden kampanja hurahti
Selvä reitti –teeman alla, ja
seuraavina vuosina olivat
vuorossa Miehen tie, Vaihda kaistaa, Yksi tie ja Sata
lasissa. Tämän viimeisen
7xSF-kampanjan teema Se

7xSF ruotsinkielisen ryhmän musisointia Hangossa kesällä 2017
on täytetty viittaa kahteen
asiaan:
Kesällä saa täyttymyksensä alun perin Reijo Ruotsalaisen saama unelma
kiertää Suomea seitsemänä
vuonna moottoripyöräjoukolla kristillisen sanoman
kanssa. Teeman toinen merkitys tähtää suoraan kristinuskon ytimeen: Jeesus
Kristus huusi se on täytetty! kuollessaan ristillä

ihmiskunnan syntien tähden. Maassamme on paljon
toivottomuutta, täyttymättömiä unelmia sekä pettyneitä ja petettyjä ihmisiä.
Peli ei ole kuitenkaan vielä
menetetty. Koska Jumala
välittää jokaisesta ihmisestä, gospelriderit liputtavat
kampanjassaan toivon ja
sen täyttymyksen sanomaa.
Liikkeellä on tänä vuonna todennäköisesti

ennennäkemättömän suuri joukko, joten moottorien pärinää ja murinaa riittää. Se on täytetty –sanoma
tavoittaa tuhansittain ihmisiä sadalla paikkakunnalla
kaikkialla Suomessa.
Ryhmä tulee heinkuun
alussa myös jakelualuueellemmekin. Siitä lisää kesän
Ajana Faktassa
PeeTee Juntumaa

Ihmiskunnan kapinaa?
Risto Nikula
Auktoriteetti määritellään
mm näin; ” ...asemansa,
persoonansa tai tietojensa
takia kunnioitettua, arvostettua ja käskyvaltaista
henkilöä tai hänen asemaansa”.
Aikamme on tietoisesti
halunnut poistaa koko auktoriteetti sanan käytöstä.
Katsotaan tätä aihetta Kristinuskon näkökulmasta. Jos
me uskomme, että Jumala
on luonut kaiken olevaisen,
niin Hän on silloin koko
luomakuntansa ylin Auktoriteetti. Hän on alistanut
kaiken Hänen arvovaltaasemansa alle. Tämän tiesi
jo se enkeliruhtinas, joka
nousi kapinaan ja katsoi
olevansa Jumalan kaltainen. Tämä houkutteli sitten
Eevan edelleen kapinaan
Jumalan Sanaa vastaan.
Meno jatkuu meidän keskuudessamme.
Jumala Sanassaan on edelleen ilmoittanut meille sen,
miten Hän tätä auktoriteettiasemaa täällä keskuudessamme jakaa. Hän ilmoittaa
mitkä instanssit ja henkilöt ovat Hänen antamilla valtuuksilla hoitamassa
tehtäviään. Room.13:1.-2.

”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka
vallan alla hän on. Sillä ei
ole esivaltaa muutoin kuin
Jumalalta; ne, jotka ovat,
ovat Jumalan asettamat.
Sentähden, joka asettuu
esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä
vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat
itsellensä tuomion.”

säätämys ei kelpaa? Ei se
kelvannut Aaronille ja Mirjamillekaan, kun he alkoivat arvostella Moosesta,
Jumalan asettamaa auktoriteettia. Lue 4.Moos.12: 2..
Mikä on tilanne Kristuksen seurakunnassa nykyään? Sama tottelemattomuuden kapina Jumalan
asettamia auktoriteetteja
kohtaan jatkuu sielläkin.
Jumala asettaa johtajat, paimenet, opettajat, evankelistat ja kaikki muutkin palvelijat. Kysynkin, miksi
kuuluu kapinallisia ääniä
seurakunnassa; nuorille ei
anneta tilaa eikä vastuita?
Kun ei anneta, niin lähdetään ulos ja perustetaan oma
seurakunta ja otetaan siellä
johtajan paikka. Tarkoitukseni ei ole lannistaa nuoria,
vaan kehottaa teitä olemaan
valmiit siihen, mitä Jumala
teille antaa. Väitetään, että
nöyrille Hän antaa armon.

Kestääkö nykyajan ihminen kuulla tällaista puhetta? Ajatelkaapa vaikka mitä
peruskoulu 70-luvulla alkoi
saada aikaan, kun opettajien auktoriteettiasema murrettiin. Vielä 1948 ajateltiin
näin:
»Opettajan auktoriteetilla
tarkoitamme siis sitä henkistä voimaa, joka hänestä säteilee koululuokkaan,
niin että hän voi ulkonaisesti ja sisäisesti johtaa sitä.
Hänen katseensa ja sanansa saavat luokassa aikaan
toivotun vaikutuksen» Jaak- Myös yhteiskunnan perusko Haavio; Opettajapersoo- yksikön perheen auktonallisuus s. 28.
riteettijärjestys halutaan
kapinallisten voimin murVoimme tänään oikeute- taa. Mies ei muka olisitusti kysyä, miksi nuoriso kaan enää perheen pää, ei
voi niin huonosti? Ajattelet edes uskovissa perheissä.
ehkä, mikä fossiilinen mie- Kun vielä totean tilanteen
lipide.
Jumalan selkeän ohjeen
Ei tämä ole mielipide, hylkäämisessä seurakunnan
vaan meidän on uskallet- paimenen, johtajuuden täyttava kysyä, miksi Jumalan tämisessä, niin huomataan,

että sama kapina Jumalaa
kohtaan jatkuu sielläkin. Ei
pitäisi olla enää epäselvää,
miksi maailma nauraa Kristuksen seuraajille.
Meidän kaikkien, niin
Jumalan lasten, kuin maailman lastenkin, on tehtävä
parannus tuosta vaarallisesta kapinastamme. Se
voi tuntua kurjalta, koska
menestys, kunnia, valta ja
kaikki mitä maailma tarjoaa, tuntuu niin makealta.
Katso Totuutta silmiin, sillä Hän sanoo: ”Sillä kaikki
ovat syntiä tehneet ja ovat
Jumalan kirkkautta vailla
ja saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan
sen lunastuksen kautta,
joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala
on asettanut armoistuimeksi uskon kautta Hänen
vereensä, ..” Room. 3:2325.
Polvistu synteinesi Jeesuksen ristin juurelle, siellä on
veren avoin lähde kaikkea
syntiä ja saastaisuutta vastaan.
Sinulle on tarjolla tämä
Sanan lupaama asia. ”Siis,
jos joku on Kristuksessa,
niin hän on uusi luomus;
se, mikä on vanhaa, on
kadonnut, katso, uusi on
sijaan tullut.” 2.Kor.5:17
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Seuraava Ajan Fakta
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Pääsiäinen on Jumalan sijoitus sielujen kauppamarkkinoille.

Eniten lämpöä
– tyylistä tinkimättä!

Kutsu
NunnaUuni varaa kokoonsa nähden eniten lämpöenergiaa.
Paino yksin ei ratkaise.

Tervetuloa

Sitä miellyttävämpää ja pidempään kestävää lämpöä saat
1-3 vuorokauden ajan, mitä enemmän energiaa
täysin
uudistettuun
(kWh) tulisijasi varaa. NunnaUuni-tulisijojen
miellyttävästä lämmöstä kertoo myös energiamerkinnän matala
1-2 kW:n luovutusteho.
viettämään
idearikasta

Värisilmä-liikkeeseemme
sisustuspäivää!

Sen sydän lämmittää.

nunnauuni.com

Mukana sisustuksen ammattilainen,
YRITYKSEN NIMI
unnittelija Jaana niemi SiSuStuSpaletiSta,
Osoite, Puhelinnumero, Aukioloajat
ssa ideoita ja vinkkejä kotisi sisustamiseen!

a

0 Kokkola

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

tule kuulemaan hyvät tarjoukset,
neuvot&niksit, paikalla myös
tavarantoimittajia ja
remonttiliikkeen edustaja!

Virtasen
4
Öljyn
Virtasen
4Tervehdys
Öljyn
Värisilmä
Laatumaali.
Laatumaali.
auttaa
Sandkvist
&Värisilmä-liikkeestä!
Co Oy
Se kirkkaasti parempi öljymaali!

Veikko Kokkonen

Joulu ja Pääsiäinen ovat
säilyttäneet parhaiten asemansa suomalaisessa kirkkojulien joukossa. Siitäkin
huolimatta, että ne ovat jääneet katukuvassa markkinatalouden jalkoihin.
Arvoista käydään kilpailua, joka tuo esille lahjomattomasti kansalaisten
hengellisen ja henkisen
suuntautumisen. Ihmisen
mieli käy alituista sijoitusbisnestä arvojen vaihtokaupalla, toisilla arvoilla vaihdetaan ja välirahana maksaen toisenlaisia arvoja.
Tässä suomalaisessa arvojen torikaupassa ovat hengelliset arvot jäämässä heikoksi vaihtovaluutaksi. Yhä
useimmilla hengellisillä
arvoilla ostetaan ja saadaan
yhä vähemmän arvottomampia arvopapereita. Tässä kaupankäynnissä valitettavasti ihmsen itsensä arvo
mitätöityy eniten.

Pääsiäisen sanoma on arvo
ja yhdenvertaisuuden jakaSe kirkkaasti
parempi
öljymaali!
Tervehdys
Värisilmä-liikkeestä!
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• Lattianpäällysteet
www.tunnetila.fi
• Sisäja ulkomaalit
• Maalausja
• Seinänpäällysteet
• Maalausja asennuspalvelut
Värisilmä-liikkeestä!
• Tervehdys
Lattianpäällysteet
aalitehdas.fi
m
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vedeneristystuotteet
peltoon kätketyn aarteen

Jokaisen ihmisen edestä
Jumala maksoi yhtä suuren
hinnan, halki koko ihmiskunnan historian. Kaikilla ihmisillä, kaikkialla ja
kaikkina aikakausina, on
samanlaiset mahdollisuudet löytää sovitus Jumalan kanssa. Ne jotka eivät
ole kuulleet Evankeliumia
ovat itse itsellensä laki, heidän omatuntonsa syyttää tai
puolustaa heitä. Vanhurskas
Jumala ei tuomitse syytöntä, eikä vapauta syyllistä
ilman syyllisen omaa tahtoa. Tässä on yhdenvertaisuuden kunnioituksen esikuva ja esimerkki.

kaltainen, jonka mies löysi
ja kätki; ja siitä iloissaan
Tervetuloa
hän meni ja myi kaikki, ” M e i l l ä o n l u n a s t u s
tutustumaan
mitä hänellä oli, ja osti sen hänen verensä kautta, rikhuippusuosittuun
komusten anteeksisaamipellon.” ( 1)
VIRTASEN
nen, hänen armonsa rikYli 50 vuoden osaamisella tehdyssä pellava4 ÖLJYN
Jumala löysi aarteen ja osti kauden mukaan.” (4)
öljymaalien
Tuletestivoittajassa yhdistyvät kaikki
LAATUominaisuudet joita jokainen rakentaja, talonmaan korkeimpaan mahvalitsemaan
MAALIIN!
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Edullinen hankintahinta
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än änhehenknkilöilöku
kaikkien meidän edestäm- ritettu, sinut ja minut lunasVärisVäilm
Kaiken se kestää - Virtasen 4 Öljyn Laatumaali.
risilm
Värisilmä-tuotteista.
me, kuinka hän ei lahjoit- tettiin ryöstovankeudesJälleenmyyjien
yhteystiedot:
www.virtasenmaalitehdas.fi
Värisilmäliike
Sandkvist
& Co Oy Kansakoulukatu
1, 67100 Kokkola
taisi meille kaikkea muu- ta Jeesuksen sovintoveren
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01010-14.00
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takin hänen kanssansa?” hinnalla oikealle alkupeKansakoulukatu 1, 67100 Kokkola
Puh. 06Värisilmä
831 1456Kokkola
ma-pe 8.00 - 17.00
”Meillä olisi elämä, yltä- räiselle omistajalleen. Pääla 10.00 - 14.00
sandkvist@anvianet.fi
Sandkvist & Co Oy
siäisen sanoma haastaa
kylläinen elämä.” (2)
”Sillä niin on Jumala meitä, olemmeko valmiita
maailmaa rakastanut, että tulemaan Jeesuksen luokse
hän antoi ainokaisen Poi- ”paluumuuttajina”?
Kansakoulukatu 1
Värisilmä Kokkola
67100 Kokkola
kansa,
ettei
Sandkvist
& Co
Oy yksikään, joka
Puh. 06 831 1456
sandkvist@anvianet.fi
häneen uskoo, hukkuisi, ”Siinä on rakkaus - ei
vaan hänellä olisi iankaik- siinä, että me rakastimme
Jumalaa, vaan siinä, että
kinen elämä.” (3)
hän rakasti meitä ja lähetti
Jumala oli valmis sijoitta- Poikansa meidän syntiemmaan luomaansa ihmiseen me sovitukseksi.” (5)
kaiken arvokkainta, Itseään. Antamalla Ainosyn- Via doloroosa, eli Jeesuktyisen Poikansa Jeesuk- sen kärsimyspolku Golsen kuolemaan edestämme. gatalle ristiinnaulittavaksi,
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Runsas
käytävämattovalikoima.

TUOTTEET
• Keraamiset laatat
• Sisä- ja ulkomaalit
• Lattianpäällysteet
• Seinänpäällysteet
• Tasoitteet ja vedeneristystuotteet

PALVELUT
• Maalitohtori
• Tunnetila suunnittelupalvelu
www.tunnetila.fi
• Maalaus- ja asennuspalvelut

ETU!

Remontoijille ja rakentajille

normaalihintaisista

SUOJ
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TU!
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myönnämme vuonna 2016

NYT U

pannu
mana
päivän!

Uunimestari Pentti Porrassalmi

Arvojen torikauppa

-50% -60%

Värisilmä-tuotteista.

Kansakoulukatu 1
67100 Kokkola
Puh. 06 831 1456
sandkvist@anvianet.fi

OLEMME MUUTTANEET!
Kosilankatu 12 (Maskun naapuri)

NYT KESÄRENKAAT

tutustumistarjouksessa! -KYSY!
Myös laaja valikoima

VANTEITA!

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

oli tuskien taivalta.
Ei ainoastaan pahoinpitelyn tähden lähes muodottomaksi ruhjotun kehon
tuskien tähden, eikä hänen
kannettavakseen sälytetyn
ristinsä tähden. Painavin
kuorma oli hänen päälleen
kannettavaksi sälytettyn
koko maailman syntien painolasti.
”Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi
suurella äänellä sanoen:
”Eeli, Eeli, lama sabaktani?” Se on: Jumalani,
Jumalani, miksi minut hylkäsit? ” (6)
Jeesus koki synnin painon ja tuskan loppuun asti.
Hän koki hengessään synnin palkan, eli kuoleman,
joka on ero Jumalasta. Se
oli kauhein ja käsittämätömin hetki ihmiskunnan syntien tähden. Kokea Jumalan
Poikana hetki, olla ilman
Jumalaa ja ilman toivoa
maailmassa.
Kaikessa käsittämättömyydessään Pääsiäinen on murheellinen ilon ja vapauden
juhla.
Sitä se oli ensimmäisen
kerran vietettynä kiireisenä lähtöjuhlana juutalaisten lähtiessä Egyptistä,
orjuuden pesästä, kohden
Jumalan heille lupaamaa
maata, Israelia. Taakse jäi
näköalattomuuden täyttämä
orjuus ja edessä oli lupausten maa Israel, joka vuotaa
maitoa ja mettä. Sovitus
ristillä on sanoma jokaiselle
ostetusta mahdollisuudesta
päästä synnin orjuudesta,
Jumalan lasten ihmeelliseen
vapauteen.
”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja
saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan
sen lunastuksen kautta,
joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala
on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen
vereensä, osoittaaksensa
vanhurskauttaan, koska
hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit.” (7)

Ota vastaan taivaallinen
tarjous, hinta on maksettu,
synnin orjuus saa jäädä ja
matka luvattuun maahan
voi alkaa.
”Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa,
johon Jumala on minut
taivaallisella kutsumisella
kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä
täydellistä on, tämä mieli;
ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin
Jumala on siinäkin teille
ilmoittava, kuinka asia on.
Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin,
vaellamme samaa tietä!
Sillä monet, joista usein
olen sen teille sanonut ja
nyt aivan itkien sanon,
vaeltavat Kristuksen ristin
vihollisina….”(9)
”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja
sieltä me myös odotamme
Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on
muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi
sillä voimallaan, jolla hän
myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.”
Hyvää taivasmatkaa Jeesuksen sovintoveren turvissa, Hän on voimallinen
viemään meissä alkamansa
työn päätökseen asti. Jeesuksen omille koittaa pian
tosi Pääsiäinen, vajavaisuus
loppuu ja täydellisyys alkaa
pyhien ja Jeesuksen seurassa. Eikä tämän elämän
kärsimykset ole mitenkään
verrattavissa siihen kirkkauteen, joka meitä odottaa
jumalan kirkkaudessa.
Veikko Kokkonen
Entinen Kokkolan helluntaiseurakunnan saarnaaja
Tekstissä olevat raamatunkohdat. (1.) Matt. 13:44.
(2.) Joh.10:10. (3.) Joh.
3:16. (4.) Ef. 1:7. 5. 1. Joh.
4:10. (6.) Matt. 24:17. (7.)
Ps. 53:2. (8.) Rm.3:21-25.
(9.) Ef.3.
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Synnin orja vaputetaan!

Vapaaksi riippuvuuksista!
päivä koitti sitten pääsiäisenä 2014, nyt tulee juuri
4 vuotta. Menin tunnustamaan alkoholin käyttöni 3
kertaa Pääsiäisjuhlilla alttarilla ja JEESUS VAPAUTTI UUDELLEEN TÄYDELLISESTI.
Sen jälkeen en ole ottanut
Minusta tulin ns kahden kuin ehtoollisviinin. Jeesus
tien kulkija, vanhat synnit vei myös viinan himon. Ei
tulivat uudelleen elämääni. ole edes mielitekoja enää.
En tahdo edes pahemmin
enää muistella kaikkea sitä. Olen ainakin kaksi kertaa
Pääsin sitten Jeesuksen ja armahdettu. Herra on ollut
nikotiinipurkan avulla tupa- uskollinen, vaikka minä en
kasta uudelleen vapaaksi ole ollut uskollinen. Kiitän
keväällä 2000, eli 18 vuotta Jeesusta raittiudesta ja aviositten. Olin poltellut välil- puolisostani.
lä noin 8 vuotta. Olin kie- Olen huomannut, että
toutunut alkoholiin aika Jumala voi menneitä synreippaasti. Join useamman tejä jopa kääntää siunavuoden viiniä 9 litraa vii- ukseksi. Herra usein on
kossa ja jotain muuta vielä johdattanut eteeni jonkun,
päälle. En halunnut kertoa jolle olen saanut todistaa
ongelmastani seurakunnas- omaa tarinaani ja vapausa. Äitinikään ei tiennyt. tumistani päihteistä. Koen
Tein sitä salaa yksin kotona. myös, että menin niin rikki,
Rukoilin Jeesusta vapautta- että ymmärrän ehkä hiemaan minut, mutta en pääs- man myös toisia rikkinäisiä.
syt vapaaksi. Kaadoin viini- Mutta ei siruakaan Herra
heitä pois, halpa savikin voi
pulloja raanastakin alas.
olla kallisarvoista Jumalan
2013 Jeesus johdatti afrik- käsissä.
kalaisen miehen eteeni.
Tapasimme Saalemissa ja Ei ole sellaista tapausta,
hän oli uskossa. Hän ei etteikö Jeesus voisi vapautkäyttänyt mitään päihteitä. taa. Ja muista, että Hän
Avioiduimme. Ihmettelin, on uskollinen, vaikka me
että hän jaksoi juomista- emme olisi. Voit aina palata
ni. Mutta jälkeenpäin hän takaisin, jos et tällä hetkelon kertonut, että hän öisin lä seuraa Jeesusta, jos olet
rukoili polvillaan Jeesus- poikennut omille teillesi.
ta vapauttamaan vaimon
alkoholista ja hän tiesi kuu- Jeesus on Herra.
lemma, että vapaudun. Tuo Maarit Ukpabi
millään halunnut luovuttaa ex-miehestäni. Haastemies toi kuitenkin haasteen
kotia, en halunnut hakea
sitä edes postista, ja ero
tuli sitten voimaan. Vuosia
rukoilin Jumalalta ex-miestäni takaisin.

Olen Maarit Ukpabi, reilu
50v nainen. Synnyin perheeseen, jossa toinen vanhemmista oli ollut uskossa
ja toinen ei ollut. Isovanhempani äidin puolelta ovat
olleet helluntailaisia jo ns
Viipurin ajoilta. Olen todella kiitollinen äidilleni, että
kun hän ns uudistui uskossa, hän alkoi meille lapsille
lukea hengellisiä kirjoja. Isä
vastusti meidän viemistä
hengellisiin kokouksiin.
Murkkuikäsenä kävin joissain kirkon nuorten leireillä
ja muistan, että ihan tosissani siellä Jeesusta rukoilin.
Koulun ruokajonossakin Mies rukoili polvillaan vapautusta jonka tiesi tulevaksi. Maarit Ukpabi on kaksi kerpidin ”Jeesus on Herra”- taa armahdettu.
rintanappia. Olen Gideonien Uuten testamenttiin
taakse kirjannut vuoden meidän kotielämä oli ollut poltin vielä, ja kärsin kovas- unen tai ilmestyksen, jossa
1973 sellaiseksi, jolloin niin ongelmaista, että se oli ti. Muistaakseni seuraavana olin tullut mökkiin ovesannoin elämäni Jeesukselle. opettanut minut olemaan päivänä soitin Saalemin sie- ta ja sanonut äidille ”Äiti,
kyselemättä. Olin kovin lunhoitopuhelimeen ja siel- mä olen antanut elämäni
Uskonelämä ei kuiten- rikki sisältä. Aina lykkäsin lä ihana uskovainen nainen Vapahtajalle.” Jeesus Krisneuvoi minua vessan pönt- tus oli pelastanut todella
kaan lähtenyt silloin käyn- kokouksiin menoa.
töön katkaisemaan jokaisen syntisen naisen.
tiin. Nuorena aloin pelehtiä
alkoholin kanssa ja kuvassa Lopulta elokuussa 1987 tupakan Jeesuksen nimesoli diskot kaikkine lieveil- tuli Länsimäkeen teltta- sä. Tein niin ja vapauduin Menin sitten muutaman
miöineen. Alkoholi oli tut- kokoukset. Ensimmäisenä tupakasta. Äiti ja hänen vuoden kuluttua uskovan
tu varsinkin viikonloppui- iltana en uskaltanut nos- uusi miehensä olivat mökil- miehen kanssa naimisiin
sin, myös vahvemmat juo- taa kättäni, kun kysyttiin lä (vanhempani erosivat vain muutamien kuukausimat. Tykkäsin myös kovasti kuka haluaisi antaa elämän ollessani n 18v) ja pääsin en seurustelun jälkeen. En
miehistä. Kuuntelin kännis- Jeesukselle. Seuraava päi- vasta jonkun päivän päästä nyt sitä ala ruotimaan, mutsäkin Saalem-seurakunnan vä 9.8.1987 menin uudel- kertomaan äidille. Sanoin ta mieheni haki minusta
puhelinhartautta ja itkin leen ja silloin nostin käden äidille etten ole polttanut. eroa ja muutti pois kotoampuhelimen toisessa pääs- ja menin itkien teltan etu- Äiti kysyi mistä sellaisen me 6kk:n kuluttua häistä.
sä. Tilasin Hyvä Sanoma- osaan rukoiltavaksi. Silloin voiman olen saanut. Sanoin Hajosin uudelleen. Muislehden jopa itselleni. Jos- minä uudestisynnyin. Kii- ”yläkerrasta”. Äiti alkoi tan kuinka kotona rukoilin
tain syystä en uskaltanut tos Jumalalle! Olin joten- itkeä ja kysyi olenko tul- ja itkin polvillani, painoin
edes äidilleni puhua kai- kin ihmeissäni ihan itsekin. lut uskoon. Myönsin. Hän tyynyä suuhuni ja huusin
pauksestani. Luulen, että Viina jäi heti. Tupakkaa kertoi mökillä nähneensä suoraa huutoa. En olisi

Kokkolan helluntaiseurakunnassa palvellaan!
Ruokajakelu palvelee ihmisiä suurella sydämellä!
Joka maanantai- ja torstaiaamu lähtee miehiä peräkärrynsä kanssa aikaisin
aamulla kierrokselle hakemaan ylijäämäruokaa eripuolilta kaupunkia. Tämä
työmuoto on lähtöisin
Lazarus Noonin aloitteesta.
Satoi tai paistoi sen ei väliä,
into auttamiseen on kova.
Miehet tuovat ruuan Kokkolan helluntaiseurakuntaan ja järjestelevät ne jakoa
varten. Myös muut jakelupisteet hakevat omansa
jakojaan varten. Vapaaehtoisia jakajia on n. 25 henkilöä.
Kokkolan helluntaiseurakunta alkaa täyttymään
ihmisistä hyvissä ajoin
ennen klo 16 jakoa.
Varttia vaille alkaa hartaushetki joka kestää 15 min.
Puhetta ja laulua. Monille
myös näistä hartaushetkistä on tullut merkityksellisiä hetkiä, voi hieman
hiljentyä. Rento meininki
on ominaista tilaisuudelle.
Näissä hetkissä koetaan sellaista perheyhteyttä. Jokainen hyväksytään sellaisena
kuin on ja tulee.

EU:n ruoka-apu

EU:n ruoka-apu jako

Palkintoarvonnan jälkeen käy 50-60 ihmistä. Kaikille
alkaa ruokajakelu.
on tähän saakka riittänyt
jotain. Palaute on ollut pelKaikille on jaettu saapumis- kästään positiivista ja kiijärjestyksen mukaan nume- tollista. Monilla on todelrolaput ja siinä järjestykses- linen tarve ruuasta, joko
sä mennään hakemaan lei- työttömyyden tai väliaikaipää ja muuta einestä. Nor- sen taloudellisen tilanteen
maalisti jakotilaisuudessa vuoksi. Ruokajako auttaa

päivittäisessä elämisessä. Kahvit kera leivän on
jaon jälkeen. Ruokakello tiimi rukoillee ihmisten puolesta ja keskustelee
hengellisistä asioita, mutta
ketään ei käännytetä. Jokainen on vapaa kyllä kuulemaan evenkeliumikin niin

helluntaiseurakunnissa
Kokkola torstaina 29.3. klo 16-17
Kälviä torstaina 29.3. klo 14-17
Lohtaja torstaina 29.3. klo 14-17
TERVETULOA HAKEMAAN!
tahtoessaan. Kevään aikana
jaetaan myös EU ruokaapua samalla kuin muutakin ruoka-apua. EU ruoka-apua hakee yleensä n.

150 ihmistä. Näistä jaoista
ilmoitetaan aina Kokkolalehdessä. Jaot ovat kolmen
viikon välein torstaisin.
Reijo Ruotsalainen
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Tilaa katto hyvän
sään aikana!

Sitten eräässä tilaisuudessa puolestani rukoiltiin,
annoin elämäni Jeesukselle.
Siinä hetkessä ei tapahtunut
mitään ihmeellisiä tuntemuksia. Palasin kokouksesta illalla kotiin ja kerroin tulleeni uskoon. Vanhempieni suhtautuminen
oli ymmärtäväinen; äitini
oli jo aikaisemmin tullut
uskoon ja tietenkin hän oli
iloinen puolestani, mutta
isäni ei sanonut mitään, veti
vain sängyssään peittoa silmilleen. Ihmettelin kun ei
sisimmässäni vielä aamullakaan tuntunut miltään erikoiselta.
”Sillä jos sinä tunnustat
suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi,
että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä
pelastut; sillä sydämen

Talviremontilla vältät:

• Keväällä sulavien lumien aiheuttamat
kosteusvauriot.
• Nurmikon ja istutusten rikkoontuminen.
• Rankkasateiden tuomat ongelmat
kattorakenteille.

Jumala johdatti
minut Kinnulaan

Olen Martta Lokkila
(84v), syntyisin Nivalan
Maliskylältä. Ollessani
15-vuotias kotikylälleni tuli
Helsingin Saalemista kaksi naisevankelistaa pitämään hengellisiä tilaisuuksia. Elettiin sotien jälkeen
voimakasta herätyksen
aikaa. Ihmiset tulivat sankoin joukoin kokouksiin ja
monet tulivat uskoon. Olin
hyvin onneton, kun kuuntelin uskoon tulleiden iloisia
puheita ja lauluja. Minäkin halusin elämääni tuota
samaa iloa.
Yritin näyttää uskovaiselta, sen ajan mukaisesti, laittamalla tukkani ”munkkinutturalle” ja huivin tiukasti
leuan alle kiinni. Pelkäsin,
että etsikkoaikani menee
ohi; sillä Raamatussa sanotaan, että Jumala kutsuu
ihmistä kaksi tai kolme kertaa elämän aikana.

sijaisäidiksi, kun sisareni
sairastui keuhkotautiin ja
kuoli v. 1958. Samalla hoidin vanhaa äitiäni ja maalaistalon huushollia veljeni
kanssa. Tytöt ovat saaneet
tulla uskoon lastenleireillä ja Jumala on johdattanut ja auttanut heitä koulu- ja työasioissa. He ovat
saaneet uskovat puolisot.
Yksi tytöistä sairastui viime
vuonna imusolmukesyöpään ja sai muuttaa taivaan
kotiin.

Martta Lokkila iloitsee Kinnulassa ystävistä.
uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.”
Room 10:9-10

aiheutti kotipaikkakunnallani myös vastustusta.
Opettajani tarjosi minulle
opiskelupaikkaa opettajaseminaariin, jos jätän uskoni.
Ihmettelin, miksei opettajaseminaarissa voi olla
uskossa. Opettaja tarkoitti,
että minun olisi pitänyt olla
kirkon jäsen. En tietenkään
luopunut uskostani, vaan
minut jo seuraavana vuonna kastettiin ja liityin juuri
perustettuun Nivalan Helluntaiseurakuntaan.
”Minä johdatan teitä, kun
te kuljette rukoillen”
(Jer 31:9)

Äitini oli ompelija. Seuraavana päivänä uskoontulostani hän lähetti minut
hakemaan kaupasta ompelutarvikkeita. Kaupan portailla tuli minua vastaan
naapurin tyttö, jolle heti
kerroin, että olen tullut
uskoon. Tuossa hetkessä
minut valtasi suunnaton ilo,
unohdin kaiken muun. En
muistanut enää mitä minun
pitikään tuoda kaupasta.
Ostin varulta suolapurkin
ja juoksin kevein askelin Ollessani 20-vuotias pääkotiin. Kääntymykseni sin neljän pienokaisen

Tervetuloa autokaupoille Indolantie 24

Kolmannes asiakkaistamme teettää
kattoremontin talvella.

SOITA

06 2410 2686

Kokkolan yksikkö

Paikalliset
pojat!

www.laaturemontti.fi

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

Jumala toi yllätyksiä
elämääni ilmoittamalla
minulle rukouksessa, että
minut siirretään uudelle
paikkakunnalle. Noin kolmen vuoden jälkeen tämä
toteutuikin. Jumala johdatti minulle aviopuolison.
Minut vihittiin avioliittoon
Reisjärvellä asuvan lesken,
Kalle Lokkilan, kanssa v.
1979. Kallen lapset olivat jo
omassa elämässä. Mieheni
vaimovainajan sisaren lapset olivat jääneet äidin kuoltua orvoiksi. Näin Jumala
johdatti minut jälleen orpojen hoitajaksi.
Hoitelin Kallen kanssa
yhdessä taloutta 24 vuotta. Sinä aikana kaikki lapset olivat jo muuttaneet
omiin talouksiinsa. Mieheni
muutettua v. 2003 taivaan
kotiin, olin jo palaamassa takaisin Nivalaan elossa olevan sisareni lähelle.
Jumala näki tilanteen ja
puhui minulle taas rukouksessa: ”Mitä olet Martta
tekemässä. Odota kunnes
minä sanon sinulle minne
sinun tulee mennä. ”
Asian puolesta rukoiltiin
paljon ja v. 2005 asiat alkoivat ihmeellisesti edistyä ja
jo saman vuoden äitienpäivänä muutin Kinnulaan,
pieneen punaiseen talooni
Pappilanmäelle. Kyselin
Jumalalta, miksi minun piti
Kinnulaan muuttaa ja sain
vastauksen, että täällä tarvitaan tukikohta. Paljon olen
saanut Kinnulasta uskonystäviä ja myös muita ystäviä.
Myös kodissani kokoonnumme seurakuntamme
yhteisiin rukoushetkiin.
Olen viihtynyt Kinnulassa, ihmiset ovat täällä
hyvin avoimia ja ystävällisiä. Ymmärrän, että siellä
missä Herra on kanssani,
on minun hyvä olla. Ps 23.
”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään
puutu…”.
Martta Lokkila
Kinnula

Ajan Fakta
jaetaan
myös
Kinnulassa!

Kristillinen AJAN FAKTA
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Hyvä äitikin tarvitsee pelastuksen
Isä meidän rukous toi pelastuksen valon Minna Ranta-aholle viikkoa ennen Pääsiäistä palmusunnuntai-iltana 31.3.1996.

Halusin olla hyvä äiti ja
kasvattaa nelivuotiasta poikaamme turvallisuuteen.
Niinpä ostin kirjakaupasta
lasten kuvaraamatun. Muistin oman lapsuuteni pyhäkoulusta lampaat, niitä oli
kiva liimata pahvisen kuvan
puuhun. Puun alla istui Jeesus, se hyvä paimen. Kirjakaupassa oli silmiini sattumalta osunut kauniin väristen, nykyaikaisten Raamattujen rivistö, halusin heti
itselleni sinisen, jossa oli
hopean kimaltavaa hilettä
pinnassa. Puolustelin mielessäni kallista ostosta sillä,
että kyllähän sellainen kirja nyt joka talon kirjahyllyssä kuuluu olla. Meillähän siviilivihkimisen myötä
ollut edes vihki Raamattua.
Lisäksi arvelin Raamatusta löytyvän ehkä Egyptin historiastakin samalla
jotain. Olimmehan juuri
lähdössä mieheni kanssa
kymmenvuotis- häämatkalle Egyptiin. Selailtuani
vaikeaselkoista kirjaa alkuosasta jäi kuitenkin Raamattuni hyllyn koristeeksi.
Joulukuun räntäsateeseen
osuvaa hääpäivää miettiessämme, etsimme sillä hetkellä lämmintä kohdetta.
Israel ei tullut kysymykseen, ajattelin että pian joku
luulee meitä vaikka uskovaisiksi.Mieheni iäkkäät
vanhemmat helluntailaisina
olivat Israelissa käyneet ja
heillä tauluja ja matkamuistoja maasta seinät pullollaan. Ajattelin, että se sopii
heille, kun ovat muutenkin vanhanaikaisia, mutta minulla ei ollut mitään
tarvetta tulla uskovaiseksi.
Olin tyytyväinen elämääni.
Minulla oli komea mies,
ihana terve poikalapsi ja
vasta rakennettu uusi koti.
Mieheni oli ahkera työmies
ja minulla oli oma kauneushoitola pyörinyt hyvin jo
vuosia.
Kahdenkeskisen juhlamatkan lisäksi minulla oli
tarkoitus myös selvittää
itselleni ihmiselämän alkujuuria. Terveysintoilijana
olin alkanut kiinnostumaan
yhä enemmän ihmisen terveyden ja luonnollisen elämäntavan vaalimisesta sekä
alkuperäiskansoista. Luontaistuotekaupan suosittelema astrologin käyntikin oli
tuottanut vesiperän, sillä
hän vain luetteli mutisten
”tietävänsä” missä kaikissa
maissa olin ennen elänyt,
vaikka olin mennyt hänen
luokseen vain hakemaan
neuvoa, millaista ravintoa, vitamiineja, elämäntapoja, työtä ja harrastuksia juuri minun kaltaiseni persoonan kannattaisi
”tähtien mukaan” terveyteni vaalimiseksi aloittaa
tai jatkaa tästä eteenpäin.

- Monet syvät vedet yhdessä kuljettu. Jumala armahti meitä, kertoo Minna kiitollisena.
jääkaapin eteen lattialle,
olin jo ovella sanoen vain,
että:
– No mää tulin vain hakemaan ne kirjat.

-Jeesus toi tullessaan sydämeeni ilon ja kiitollisuuden,
toteaa Minna.
Mutta tuo astrologi, vaikkakin kauppiaan mukaan
kuuluisakin, oli mielestäni
kummallisen mietteliäs ja
oudon pelottava Hän sanoi
tulevaisuudestani vain, että
hän näkee paljon kirjoja. Ja
sen jälkeen kun hän sanoi
–Näen Raamatun, hän yhtäkkiä totesi, nyt en voi enää
jatkaa.
Näin päättyi tämä koko
ensimmäisen ja ainoa astrologin tapaamiseni. Olin
hämmentynyt ja helpottunutkin, että outo käynti
päättyi.
Ajattelin vain, että mistäpä sitä oikeastaan kukaan
tietää, missä sitä on kukakin
ennen syntymäänsä ollut.
Kuolemastakin olin kaksikymppisenä todennut, että
eihän sitä sen jälkeen muuta
ole, kuin kaksi metriä multaa päälle ja se on siinä. Taivasjuttuja ei ollut tarvetta
aikuisena miettiä, mitä nyt
festareilla reilu parikymppisenä, oli joskus kylmä hiki
tullut pintaan ja ilta meinannut mennä pilalle, kun
vastaantulija iskenyt käteen
jonkun pienen Jeesus-paperilapun, eikä siinä sitten
tiennyt mihin sen käsistään
laittaisi, kun ei uskaltanut
roskiinkaan heittää. Tai kun
piti pullo povessa kiertää
matkahuollon edusta kaukaa, kun siellä lauloi kitaran
kans serkku uskovineen. Tai
silloin, kun se serkku vielä
tuli kutsumaan telttakokoukseen, tuntui vaikealta ja
oudolta, kun en ymmärtänyt
miksi hän minulle tuli sitä
mainostamaan. Enhän ollut
ketään tappanut, mitään
ryöstänyt tai linnassa istunut. Ihan normaali ihminen, enkä kellekään mitään
pahaa halunnut.

Egyptin matkalta tultuani istuin veljeni vaimon
kampaamossa. Yllättäen
hän kertoi minulle, että oli
tullut uskoon! Hämmästyin ja ajattelin vain että,
no ei siinä mitään, sehän on
hänen oma asiansa. Mutta hän sanoikin minulle:
– Et sinäkään voi päästä taivaaseen, jos et ole ottanut
Jeesusta sydämeesi. Koetin
vähätellä, että
– No eihän sitä nyt kukaan
voi tietää, että voi olla vain
yksi vaihtoehto, kun maailmassa on vaikka minkälaisia uskontoja. Mutta hän
vain sanoi, että ei hän muuta osaa sanoa kuin, että:
– Kulje vain ristin tietä, niin
kyllä sää löydät totuuden.

Hän antoi hämmästyneen
näköisenä kyselemättä kaksi kirjaa, joista pyysi ensimmäiseksi lukemaan Kalevi
Lehtisen ”Sinulle” kirjan.
Odotin koko lauantai-illan,
missä kirjan kohdassa tulisi vastauksia kysymyksiini
tulevaisuudestani ja siitä
”ristin tiestä” josta hän oli
maininnut. Egyptin hautakammioissakin opas oli
seinäkirjoituksista esitellyt
kiveen hakattuja kuvia ja
kertoi niissä olevien ylösalaisin olleiden ristin ”vieneen vainajat tuonpuoleiseen”. Opas vertasi sitä
Raamatun kristittyjen Jeesuksen ristiin. Mietin, voisiko veljeni vaimo sittenkin
olla oikeasssa, koska oli
toistanut tuota lähes samaa
sanomaa Jeesuksen rististä. Olin kuin kuumeessa,
minun täytyi saada vastaus.
Halusin tietää totuuden.
Mutta Lehtisen kirja ei tuonut vastauksia. Sunnuntaina
aloitin lukemaan toista saamaani kirjaa. Se oli Tapio
Nousiaisen kirjoittama kirja ”Vain Yksi Elämä”. Nyt
kolahti ja kunnolla. Kirja
sisälsi lauseita Raamatusta ja Jumala itse otti minut
sanansa avulla kiinni. Heti
alkuunsa ymmärsin, että
olen syntinen. Tuli polttavan helvetin pelko. Ymmärsin, että helvetti on Raamatun mukaan todella olemassa ja että taivaskin on
todellinen paikka. Minulle
valkeni, että on vain yksi
tie ja sen on Jeesuksen ristintie. Vain yksi totuus ja
se totuus on Jeesus Kristus
Jumalan ainoa poika. Luin
kirjan samantien kannesta kanteen, kuin naulittuna
kotisohvaan sen pyhäpäivän aikana. Mieheni ihmetteli miksi en liikahtanut ja
miksi luin keskittyneesti ja
välillä kyyneliä pyyhkien.
Yleensä en lukenut mitään
kirjoja.

Sain häneltä vihkosen,
jossa oli Anne Pohtamon
uskoontulokertomus. Ja
vielä tämä naapurissani asuva veljeni vaimo sanoi, että
jos haluaisin lukea lisää,
niin voisin tulla hakemaan
häneltä pari kirjaa. Pohtamon uskoontulokertomuksen luin samantien kotiin
päästyäni. Minua kosketti
ja iski sydämeeni se, kuinka hän kertoi polvistuneensa omassa kodissaan sänkynsä vieressä rukoillakseen Jumalaa! Ajattelin, että
huh! Noin hieno ihminen ja
polvistuu Jumalan edessä ja
vielä niin, ettei kukaan näe.
Esiintyy muotinäytöksissä
ja käyttäytyy fiksusti. Miksi
hänen tarvitsee tehdä tämä?
Haluta tulla uskovaiseksi!? Ymmärsin, että eihän
hän ollut tehnyt elämässään
mitään väärää.
Odotin ikkunassa samana
lauantai iltana, kun kampaajani työpäivä päättyi
ja hän tuli kotiin. Hänen Kirjan lopussa oli syntilaskiessaan kauppakasseja sen rukous, jonka vielä luin

sanasta sanaan. Ymmärsin,
että Jeesus oli se vastaus,
jota olin etsinyt. Sain tarttua oman elämäni alkujuureen. Tiesin, että minun
täytyy antautua Jumalalle
kokonaan. Nyt ei enää pelleillä. Mieleeni palasi kuinka monta kertaa jo nuorena,
olin huutanut häntä avuksi
jossakin tien päällä, mutta aina kun pääsin jostain
pälkähästä, olin unohtanut
itkuni. Mutta nyt tuntui, että
en enää voisi valita uudestaan, tämä oli niin iso juttu,
etten pystynyt sanomaan
sanaakaan.
Oli pakko lähteä hengittämään ulos räntäsateeseen.
Kävelin pimeässä kylätietä
ja ajattelin, kuinka voin olla
varma kuuliko Jumala enää
aiempaa rukouksen lukemistani. Puhuin mielessäni
Jumalalle;
– Kuuletko nyt sinä Jumala, sinä joka olet taivaan ja
maan Luoja, se Jumala joka
on Jeesuksen Isä, sinulle
minä haluan puhua, kuuletko varmasti, että menee
oikeaan osoitteeseen?
Ja aloitin alusta, rukoilin Isä meidän rukouksen
hartaasti loppuun, kunnes
Virkkalantien suoran alkaessa huusin Jumalalle mielessäni itkua pusertaen, ota
minun koko elämäni, jos
vain huolit.
Siinä hetkessä, näin väläyksen omaisesti kirkonkylän päällä taivaalla näyn,
kaksi rautatien rataa rinnakkain, jotka y kirjaimen
muotoisesti erkanivat toisistaan ja myös kaksi liikkuvaa junaa jotka kulkivat kohti erkanemispistettä, kunnes tunsin niinkuin olisin hypännyt toisen
junan katolta toisen junan
katolle, siihen junaan joka
jatkoi matkaansa hiljentämättä kohti taivasta. Aivan
kuten se toinenkin juna joka
matkasi suoraan, hiljentämättä helvettiä kohti. Heti
samassa minulle näytettiin uusi näky, vain kirkkaana väläyksenä, joka oli
kuin valtavan pitkä diakuvasarja taivaanrannassa. Siinä oli koko minun

kolmekymmentävuotisen
elämäni elokuva. Ja jokaisessa kuvassa oli jokainen
synti, jonka olin elämäni
aikana tehnyt.
Ymmärsin, että ei ollut
yhtään käskyä, jota en olisi
rikkonut. Ja yhtäaikaa kuului, kuin Jumalan ääni, joka
hellästi tyynnytti sydämeni.
”Sinun syntisi on anteeksi
annettu”.
Ja mieleeni palas kirjan
lause, ”Jonka synnit on
anteeksi annettu, ne ovat
heitetty kuin syvän meren
syvyyksiin, eikä Jumala
niitä ikinä enää muistele”.
Kaikki oli suurempaa
kuin olisin järjellä ymmärtänyt. Mutta silti niin totta.
Se oli tapahtunut, minulle,
olin vihdoin saanut tarttua Jeesuksen Kristuksen
pelastavaan armoon. Siinä
hetkessä sain kokea palan
sellaista rakkautta, jota olin
kaivannut koko elämäni,
ihan lapsesta alkaen. Tunsin, että leijuin metrin tiestä
ylempänä ja kasvoni peittyivät onnen kyynelillä.
Kiittelin Jumalaa ja kiiruhdin kotiin. Nukkumaan
mennessä makasin selälläni
ja ihmettelin vain mitä oli
tapahtunut. En malttanut
olla jakamatta iloani, joten
tunnustin ääneen miehelleni,
– Kuule, tiedätkö mitä
mulle on äsken tapahtunut? Mää oon tullu uskoon!
Mää pyysin Jeesuksen mun
sydämeen.”
Mieheni melkein nukkui jo
selin, mutta kääntyi katsomaan ja tuumasi vain:
– No sehän on hyvä asia.
Kahden vuoden päästä Raamattua itsekseen luettuaan, mieheni halusi myös
antaa elämänsä Jeesukselle.
Kasteella kävimme vasta
yhtäaikaa, sitten kun minäkin olin löytänyt Raamattua lukien upotuskasteen ja
seurakuntayhteyden merkityksen. Kasteen jälkeen
meidät liitettiin seurakunnan jäseniksi, helluntaiseurakuntaan Kaustisella.
Minna Ranta-aho
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Nyt uutta pintaa alle!
TIETENKIN EUROMASTERILTA!

LAAJA VALIKOIMA LAATUVARAOSIA
SUORAAN HYLLYSTÄ

Indolantie 4 - KOKKOLA
MITSUBISHI

edustus Kokkolassa!
Tervetuloa kaupoille!

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

Kuljetusliike Hotakainen Oy
Halsua, puh. 0400 269048

Myös laaja valikoima
vaihtoautoja!

YLEISKULJETUS
ALLTTRANSPORT

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

✁

KOKKOLA
KARLEBY

Myös auton
ovien avaus

Myös raskaskalusto
Ota ilmoitus talteen,
säilytä puhelinnumerot

0400 563 438 ✆ 0400 389 022

UPEAT

MUUTTOVALMIIT

KODIT

kreivitalo.fi

PIA ANTTILA
HEIDI PORKOLA
ERKKI HUHTALA
JAN LILJEDAHL

LÄMPÖ • VESI • ILMASTOINTI • SÄHKÖ • AUTOMAATIO
• ASBESTISANEERAUS • KYLMÄASENNUS
0400 131 990
045 648 4032
0400 821 235
044 524 7800

Myymälämme avoinna:
Ma-Pe 9.00-17.00
www.lvirahkola.fi
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Lapsuuden päätös
antoi oikea suunnan
Eero Ketola
Albaniassa, Fierin kaupungin keskusta on muuttunut kahdessakymmenessä
vuodessa. Lähes keskellä
kaupunkia, suuren moskeijan vieressä on kristittyjen
kokoontumispaikka. Suomalaiset lähetystyöntekijät
kunnostivat vanha tehdasrakennuksen, joka on palvelee edelleen pientä evankelista Laji i Mire –seurakuntaa.
Lähes koko 1990 –luku
oli Albaniassa varsin levotonta. ”Maailman ensimmäinen, ateistinen maa”
avautui lähes viidenkymmenen vuoden pimeydestä ja diktatuurista. Avautumista seurasi sisäinen
levottomuus. Ihmiset myivät valtion heille palauttaman maaomaisuuden ja

Eviola Gogajini on kiitollinen Pohjanmaalta Albaniaan tulleille lähetystyöntekijöille. Heidän kauttaan
hän kuuli kotikaupungissaan sanoman joka muutti
hänen elämänsä.
Bajame sanoi:
– Tyttö, mene mieluummin
kirkkoon kuin kadulle.
Joka sunnuntai kuuntelin
mielenkiintoisia kertomuksia Raamatusta. Lastenkokouksen päätyttyä jäin
usein ystävieni kanssa seuraavaan tilaisuuteen.

Ristitulessa
Lapset saapuivat odottamaan hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkamista. Kuva keväältä 1999.
sijoittivat rahat pyramidirahastoihin. Rahastot romahtivat, armeija avasi ovensa
ja ihmiset hankkivat itselleen aseita.
Levottomuuksista

huolimatta paljon lapsia
saapui uskollisesti sunnuntaiaamuisin lastenkokoukseen. Eräs heistä oli Eviola
Gogajini.
– Olin kolmentoista

Erään taksikuskin kirjoitus
Tulin osoitteeseen ja painoin tööttiä. Pienen odottelun jälkeen painoin uudelleen. Oli vuoroni viimeinen
ajo, joten ajattelin ajaa tieheni, mutta sen sijaan parkkeerasin autoni ja kävelin
ovelle ja koputin.
“Pieni hetki”, vastasi vanhalta kuulostava ääni. Kuulin, kun jotain kiskottiin lattiaa pitkin.
Pitkän odottelun jälkeen
ovi aukesi. Edessäni seisoi
yhdeksänkymppinen pieni
nainen. Hänellä oli kuviollinen mekko ja pillerihattu, jossa oli huntu, kuin
40-luvun elokuvasta.
Hänen vieressään oli pieni
laukku. Asunto näytti siltä
kuin siellä ei olisi asunut
ketään vuosiin. Kaikki huonekalut oli peitetty lakanoilla.
Seinillä ei ollut kelloja eikä
tavaroita pöydillä. Nurkassa oli pahvilaatikko täynnä
valokuvia ja lasitavaraa.
“Voisitko kantaa laukkuni
autoon?” hän kysyi. Vein
laukun autoon ja palasin
auttamaan naista.
Hän otti kiinni kädestäni
ja me kävelimme hitaasti
autolle.
Hän kiitteli minua ystävällisyydestä.
“Eipä tässä mitään”,
sanoin, “kohtelen asiakkaitani kuten haluaisin omaa
äitiäni kohdeltavan.”
“Oi, olet hieno poika”,
hän sanoi. Kun pääsimme
autoon, hän antoi minulle
osoitteen ja kysyi:
“Voisitko ajaa kaupungin
kautta?”
“Se ei ole lyhin tie”, vastasin nopeasti.
“Ei se mitään”, hän sanoi.
“Minulla ei ole mikään
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Facebookista poimittua.
kiire. Olen menossa saattohoitokotiin.”
Katsoin peilistä häntä.
Hänen silmänsä kiilsivät.
“Minulla ei ole perhettä”,
hän jatkoi pehmeällä äänellä. “Lääkäri sanoi, ettei
minulla ole paljon aikaa.”
Kurotin mittariin ja suljin
sen.
“Mitä tietä haluat mennä?”, kysyin.
Seuraavat kaksi tuntia
ajoimme kaupunkia läpi.
Hän näytti rakennuksen,
jossa hän oli aikoinaan
työskennellyt.
Ajoimme läpi asuinalueen, jossa hän oli asunut
miehensä kanssa naimisiin
menon jälkeen. Hän pysäytti minut huonekalukaupan
eteen, jossa oli aikoinaan
ollut tanssisalli, jossa hän
oli käynyt nuorena.
Välillä hän pyysi hidastamaan jonkin erityisen
rakennuksen kohdalla tai
kulmassa ja tuijotti pimeään
sanomatta mitään.
Kun ensimmäiset auringonsäteet näkyivät horisontissa, hän yhtäkkiä sanoi:
“Olen väsynyt. Mennään.”
Ajoimme hiljaisuudessa
hänen antamaansa osoitteeseen. Se oli matala rakennus.
Kaksi hoitajaa tulivat ulos
taksin luo heti, kun pysähdyimme. He olivat huolehtivia, seurasivat hänen
jokaista liikettään. He olivat
selvästi odottaneet häntä.
Avasin takakontin ja vein
pienen laukun ovelle. Nainen oli jo istuutunut pyörätuoliin.

“Paljonko olen velkaa
sinulle?” hän kysyi kaivaen
käsilaukkuaan.
“Et mitään”, sanoin.
“Sinun täytyy myös tienata”, hän vastasi.
“On muitakin asiakkaita”,
vastasin.
Ajattelematta asiaa kumarruin ja halasin häntä. Hän
halasi takaisin tiukasti.
“Annoit vanhalle naiselle ilonhetken”, hän sanoi,
“kiitos.”
Puristin hänen kättään ja
kävelin hämärään aamuun.
Takanani ovi sulkeutui. Se
oli ääni, joka tuli elämän
sulkeutumisesta.
En ottanut asiakkaita enää
siinä vuorossa. Ajelin päämäärättömästi ajatuksissani. Koko päivänä tuskin
pystyin puhumaan. Mitä jos
nainen olisi saanut vihaisen
taksikuskin, tai jonkun jolla olisi ollut kiire lopettaa
vuoro? Mitä jos olisin päättänyt lähteä tai töötännyt
vain kerran ja sitten ajanut
pois?
En usko, että olen tehnyt
mitään tärkeämpää elämässäni.
Olemme tottuneet ajattelemaan, että elämämme pyörii isojen hetkien ympärillä.
Mutta usein suuret hetket saapuvat tietämättämme – kauniissa paketissa,
joka saattaa muiden silmiin
näyttää pieneltä.
Jollekin pieni hymy tai että
välität voi olla tärkein asia
moneen hetkeen, kannattaa
miettiä sitä ennen kun aina
oksentaa vaan pahan olonsa ja asiansa muiden päälle.

ikäinen. Vanhempani eivät
olleet silloin kiinnostuneita uskonnosta. Äiti kehotti
minua kuitenkin lähtemään
muiden lasten kanssa lasten tilaisuuksiin. Äitini,

Eviola ei ymmärtänyt
kaikkea mitä hän kuuli sunnuntaisin, mutta hän halusi
lähteä seuraamaan Jeesusta.
Hän kertoi päätöksestään
iloisena kaikille lasten tilaisuuksissa kävijöille. Eräänä
lauantaina Eviola oli äitinsä kanssa ostoksilla torilla.

Kotiin lähtiessä he kokivat kuinka Jumala varjeli
heitä. Kerrostalon toisesta
kerroksesta alkoi yhtäkkiä
ammuskelu kadun toiselle
puolelle. Kadun vastakkaisella puolella oli henkilöitä jotka ampuivat takaisin
Kalashnikov- rynnäkkökivääreillä. – Jouduimme ristituleen. Pelästyimme, mutta samalla koimme ihmeen.
Aivan kuin ympärillämme
olisi ollut näkymättömät
seinät. Luodit iskeytyivät
katuun. Kaaduin maahan.
Lähellä ajava auto pysähtyi.
Minut vietiin sairaalaan. En
ollut kuitenkaan haavoittunut. Myöhemmin kadulle jäänyt kenkäni tuotiin
kotiimme. Kengän koron
oli luoti lävistänyt.
Eviola Gogajini käväisi
lyhyellä vierailulla Suomessa. Oli rohkaisevaa
tavat hänet 17 vuoden tauon jälkeen.
–Olen töissä Albaniassa
toimivassa Italian Vodofonessa. Äitini on jo vuosia ollut uskossa. Isäni tuli
uskoon ennen kuolemaansa. Olen iloinen siitä, että
lapsuuden päätökseni seurata Jeesusta ei ollut vain
ohimenevä tunne. Asun nyt
pääkaupungissa Tiranassa
yhdessä äitini kanssa.

Päiväkodeissa
kristilliset juhlat
jatkossakin
Opetushallitus julkisti
tammikuun alussa varhaiskasvatuksen eli päiväkotien ja perhepäivähoidon
katsomuskasvatusta tarkentavat ohjeensa. Syytä olikin, sillä monissa
kunnissa oli tehty aiemman ohjeistuksen sanamuodon ”uskonnollisesti
ja poliittisesti sitoutumatonta” perusteella vääriä
tulkintoja, ja lopetettu jopa
kokonaan vuosikymmenten yhteistyö päiväkotien
ja seurakuntien kanssa.
Nyt tarkennetuissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa seurakunta mainitaan esimerkkinä alueellisesta ja paikallisesta yhteistyötahosta.
Myöskään uskonnollisia
tilaisuuksia ei ohjeessa
suositella eikä kielletä,
vaan järjestämisestä päättävät kunnat ja muut varhaiskasvatuksen järjestäjät itse.
Tarkennetuissa ohjeissa perinteiset juhlat varhaiskasvatuksessa linjataan aiemman perustuslakivaliokunnan kannan
mukaisesti eli varhaiskasvatuksessa voidaan viettää perinteisiä kristillisiä

Sari Essayah
juhlia. Erityisesti mainitaan, että juhlaan mahdollisesti sisältyvän yksittäisen
virren tai hengellisen laulun
laulamisen johdosta juhlaa ei voida uskonnollisen
suvaitsevaisuuden nimissä
pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena. Tällaiset juhlatraditiot
ovat samalla tavoin kuin
esi- ja perusopetuksessa osa
suomalaista kulttuuria.
Lisäksi varhaiskasvatuksen järjestäjät voivat päättää, järjestetäänkö varhaiskasvatuksen yhteydessä
uskonnollisia tilaisuuksia,
kuten jumalanpalveluksia
ja uskonnollisia toimituksia, kuten ruokarukouksia. Nämä uskonnolliset
tilaisuudet ja toimitukset
ovat uskonnon harjoittamista, ja edellyttävät myös
mahdollisuutta olla osallistumatta ko. tapahtumaan.
Huoltajille toimitettavista tiedotteista on käytävä

ilmi varhaiskasvatuksen
yhteydessä järjestettävät
uskonnolliset tilaisuudet
ja toimitukset sekä niille
vaihtoehtoinen toiminta. Ohjeissa suositellaan,
että ilmoituksen voi tehdä
kertaluonteisesti esimerkiksi varhaiskasvatukseen
ilmoittauduttaessa tai tarvittaessa tapauskohtaisesti.
Olen tyytyväinen, että
tarkennetut ohjeet antavat
hyvän selkänojan positiivista uskonnonvapautta
tukevalle lapsen katsomuskasvatukselle. Ketään
ei saa pakottaa uskonnonharjoittamiseen, mutta tarkoituksena ei myöskään
ole estää muiden positiivista uskonnon harjoittamisen vapautta.
Sari Essayah, kansanedustaja, pj. KD
sari.essayah@eduskunta.fi
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Kolme asiaa, jotka pysyvät
Myytävänä KOTI!
TÄYSIN PERUSKORJATTU
Omakotitalo (rintamamiestalo) 113 m2
Hakalahdessa Kokkolassa
Hiekkakatu 26
Soita 0400 562088
https://www.etuovi.com/kohde/g63728

”Niin pysyvät nyt usko,
toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on
rakkaus.”
1 Kor. 13:13
Tämä raamatunpaikka on
varmasti jokaiselle suomalaiselle tuttu. Sitä siteerataan yleensä häissä ja
samaa lukua on kaiverrettuna myös vaimoni ja
minun kihlasormuksiin, jotka annoimme toisillemme
16 vuotta sitten. Mutta tuo
raamatunpaikka ei ole vain
kaunista runollisuutta, vaan
siinä on totuus, joka kannattelee elämän hyvinä ja
huonoina päivinä. Tässä
maailmassa, missä mikään
ei ole pysyvää, on Jumala
hyvyydessään valmistanut ihmisille jotakin, joka
pysyy ikuisesti.

Kaikki näkyvä on
katoavaista

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

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

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

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

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

”Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän
kirkkauden, ylenpalttisesti,
meille, jotka emme katso
näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat
ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.”
2 Kor. 4:17-18
Kaikki, mikä on näkyvää on katoavaista. Sen
sijaan on olemassa näkymättömiä asioita, jotka ovat

ikuisia. Näitä ovat esimerkiksi aiemmassa kappaleessa mainitut usko, toivo
ja rakkaus. Ne ovat asioita,
joita meidän tulisi tavoitella
joka päivä. Ja mahtava asia
on se, että ne ovat joka päivä tavoiteltavissa.
Paavalin kirjoittaessa noin
2000 vuotta sitten uskosta, toivosta ja rakkaudesta
hän ei kirjoittanut tunteista. Usein miellämme nämä
kolme asiaa tunteiksi, mutta
näin ei ole. Tunteet vaihtelevat, mutta usko, toivo ja
rakkaus pysyvät aina.

Toivo
Jumalan antama toivo on
todellinen toivo. Se tarkoittaa, että vaikka elämässä
joutuisi kohtaamaan kuinka
synkkiä asioita tahansa, on
Jumala valmistanut meille
toivon, johon voimme tarttua ja joka kuljettaa meitä
kohti parempaa. Raamattu sanoo, että ”Se toivo
meille on ikäänkuin sielun
ankkuri,varma ja luja...”
(Hepr. 6:19).
Tämä toivo ei ole mikään
tyhjä ”onnentoivotus” vaan
todellinen varmuus siitä, että asiat tulevat kääntymään kohti parempaa.

Rakkaus
Jumalan Sana on täynnä
todellista toivoa. Se on kirjoitettu sinua varten, että Todellista rakkautta ei
voit tänään tarttua siihen maailmassa itsessään ole
kiinni ja täyttää sydämesi olemassa ilman Jumalaa,
Jumalan antamalla toivol- koska ”Jumala on
la paremmasta tulevaisuu- rakkaus” (1 Joh. 4:8).
desta.
Jumalan rakkaus ilmenee
siinä, mitä hän teki meidän
Usko
edestämme. Rakkaus sai
aikaan sen, että Hän antoi
Uskossakaan ei ole kyse poikansa Jeesuksen kuolepelkästä ajatuksesta. Usein maan meidän syntiemme
saatamme sanoa esimerkik- tähden, että meillä olisi iansi ”Uskon, että tässä käy kaikkinen elämä (kts. Joh.
hyvin.”. Sen sanoessam- 3:16).
me olemme kuitenkin vain Jumalan rakkaudessa meilehkä 50 prosenttia varmo- lä on pääsy sisälle tuohon
ja siitä, että tulee käymään ikuiseen elämään, jonka
hyvin. Usko on Raamatun Jumala on tarkoittanut alkamukaan ”ojentautuminen van jo täällä maan päälsen mukaan, mikä ei näy” lä. Meillä kaikilla on pää(Hepr. 11:1).
sy siihen arjen keskellä,
kun olemme ottaneet vasKun toivo saa täyttää sydä- taan tuon rakkauden, jolla
mesi, alat ottaa askeleita Jumala meitä jokaista tahelämässäsi sen mukaan - too kohdata - ottamalla vasikään kuin muutos olisi jo taan Jeesuksen elämäämme
tapahtunut, vaikka ympäril- Herrana ja Pelastajana.
läsi näkisit edelleen kaaok- Siitä alkaa elämä, jossa
sen. Tätä on usko.
Jumala saa muuttaa kaiken
Se on liikkumista kohden kohti parempaa - kaaoksensitä, mitä toivomme. Olipa kin keskellä. Ja ennen kaikkyseessä sitten avioliiton kea, saamme kokea Jumaeheytyminen tai työpaikan lan rakkautta ja läsnäoloa
löytyminen, usko Jumalaan elämässämme joka päivä.
muuttaa kaiken.
Kaj Kiviniemi

Jeesus on ylösnoussut!

Pe 30.3. klo 11.00 Pitkäperjantain
Ehtoollisjumalanpalvelus
Su 1.4. klo 11 ja 18 Pääsiäisjuhlat, Pekka Havupalo
(Turun Helluntaisrk joht.pastori)
Tervetuloa Kokkolan helluntaiseurakuntaan
Hakalahdenkatu 88, Kokkola

Kristuksen ylösnousemuksen kunniaksi tarjoamme

kakkukahvit kaupoissamme ti 3.4 klo 10-17.
Kokkolassa Klo 14.00 Kuolema-Tie elämään ja Kesytetty kuolema kirjojen
kirjoittaja Jouko M.V. Heikkinen pitää puheenvuoron aiheesta
”Pääsiäisen voitollinen sanoma ja kuolemani”.

RADIO DEISSÄ
Ma 18.35 ja Pe 17.30
Kuuluu 91,8 MHz

Voit kuunnella Aikamerkki
ohjelmat nyt myös Ajan
Fakta -radioarkistosta
millon vain, kaikkialla
maailmassa!
www.ajanfakta.fi/radio/

Yhteiskristillinen Kirjakauppa

Kokkola: Pakkahuoneenkatu 9
Pietarsaari: Raatihuoneenkatu 5
Verkkokauppa: www.yhteiskristillinen.fi Ark. 10-17 / La 10-14
Kokkolassa torstaisin auki 10-19.

Radio PATMOS kuuluu Kokkolassa

101,7 MHz

Kristillinen AJAN FAKTA

TOHOLAMMIN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Lestintie 9
www.toholammin-helluntaisrk.com
Yhteyshenkilö:
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.
Yhteyshenkilö: Janne Harjukoski, pastori
Puh. 0505149130,
kaustisenhelluntaiseurakunta@gmail.com

KÄLVIÄN HELLUNTAISEURAKUNTA
Viikko-ohjelma
Su
11.00
Jumalanpalvelus
11.30
Pyhäkoulu
Ma
19.00
Menora-kuoron harjoitukset
Ti
19.00
Rukouksen ilta
Ke
08.00
Aamurukous
09-12
Toimistoaika
12.00
Päiväpiiri (kk:n 2. ke)
To
08.00
Aamurukous
18.00
Kitarakuoron harjoitukset
Pe
18.00
Kids-kerho
La
08.00
Aamurukous
19.00
RuksaOpen
Aamurukoushetket: ke, to, la klo 8.00
Lähetystori: ma – pe klo 10.00 – 17.00 la klo 10.00 – 13.00
Pastorit:
Voitto Marjeta 045-650 8961
Jussi-Pekka Tahvanainen 044-0992269
Tulossa:
Pe 30.03. klo 18.00 Pitkäperjantaina Menora-kuoro esittää
Hannu Huhtalan musiikkiteoksen Emmauksen tiellä
Su 01.04. klo 11.00 Pääsiäispäivän ehtoollisjuhla, Voitto Marjeta,
J-P Tahvanainen, Kitarakuoro, sunnuntailounas
Su 08.04. klo 11.00 Jumalanpalvelus, Jussi-Pekka Tahvanainen,
NelisCantti
Su 22.04. klo 11.00 Mahdollisuus muutokseen jumalanpalvelus,
Oulun helluntaiseurakunnan kuorovierailu
Su 20.05. klo 11.00 Helluntain jumalanpalvelus, Tulimummot
Menora-kuoro
Kälviän kesäjuhlat tulossa, seuraa ilmoituksia!

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
Verstastie 1, Kalajoki

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

LESTIJÄRVEN
HELLUNTAISRK.
Lestintie 37

Viikko-ohjelma:
Tiistai
klo 13.00
klo 17-19
Keskivko klo 18.00
Torstai klo 18.30
		
Perjantai klo 18.00
klo 18.30
		
Lauantai klo 19.00
Sunnuntai klo 11.00
		

Lähetyspiiri (joka toinen viikko)
Vekkulit- lastenkerho (5-10v)
Rukouksen ja ylistyksen ilta
Koivuhaan Raamattu- ja keskustelupiiri
Koivutuvassa
Update jr. (10-13v)
Perheraamis kts. tarkemmin lehtiilmoituksestamme
Update- nuortenilta
Päiväkokous (pyhäkoulut lapsille)
Katso ilmoituksemme Kokkola- lehdessä

Tulevia tilaisuuksia:
Pe 30.3. klo 11 Pitkäperjantain ehtoollisjuhla, musiikki: 4Heaven
Su 1.4. klo 11 ja 18 Mahdollisuus Muutokseen- Pääsiäistilaisuudet,
Pekka Havupalo (Turusta)
Su 8.4. klo 15 Uusi Elämä- konsertti, seurakunnan
yhdistetyt musiikkivoimat
Pe 13.4. klo 19 Mahdollisuus Muutokseen- nuorisotilaisuus
Tullipakkahuoneella
Su 15.4. klo 11 Lähetyskokous, musiikki: Esa Anttila & band,
lähetyslounas
La 21.4. klo 18 Mahdollisuus Muutokseen- missiojuhla
Kampushallilla, Nina Åström, 4Heaven
Su 22.4. klo 11 Sana Elämään- tilaisuus, Seppo Rajamäki
(Kommentaari Raamatun esittely)
Su 29.4. klo 15 Olethan paikalla!- todistuskokous,
Aino & Kaisa, musiikki: Kuoro

Siunattua kevättä ja kesää kaikille!

www.ullavanhelluntaiseurakunta.fi/

Sunnuntaisin
klo 11 Start-Sunnuntai
Keskiviikkoisin
klo 19 Jesus City
www.nystart.fi
facebook.com/NyStartKokkola

HAKALAHDENKATU 88
Toimisto:
Avoinna ti-ke klo 10-12
p. 0400 450 067
www.kokkolanhelluntaiseurakunta.fi

Erikssoninkatu 2, KÄLVIÄ
www.kalvianhelluntaiseurakunta.fi

Pietarsaaren helluntaiseurakunta
Jaakonkatu 25, Pietarsaari

Långbrogatan 10A,
Karleby
Pitkänsillankatu 10A
Kokkola
puh. 050 555 4657
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www.pietarsaarensaalem.fi

TILAISUUDET RUKOUSHUONEELLA
Ma - Ti klo 10 Rukousaamu
To
klo 19 Sana, Rukous ja Ylistys
La
klo 18 Nuortenilta
Su
klo 11 Päivätilaisuus
Tarkemmin tilaisuuksista ilmoitetaan osoitteessa www.pietarsaarensaalem.fi tai facebookissa
Muut tilaisuudet:
Su 8.4. klo 11 Gideonien vierailu
To 19.4. klo 19 Ilta keskustelulle, aiheena todistaminen
Su 22.4. klo 11 Päiväkokous, puhuu Joni Matilainen
Su 29.4. klo 16 Perhekokous, puhuu Markus Lehtinen, musiikissa
Jippii-kuoro, lopuksi tarjoilua
Su 20.5. klo 11 Päiväkokous, puhuu Shaukat Anjam
To 24.5. klo 18 Israel-ilta, Kamil ja Fady Dow
Su 10.6. klo 11 Päiväkokous, Tuula Palola esittelee kirjaansa.
Tarkemmat ohjelmatiedot osoitteesta www.pietarsaarensaalem.fi
SAALEMIN LÄHETYSTORI JA KAHVIO
Jaakonkatu 25
Auki: ma - pe klo 11.-17. La 11.-15.
Tarjolla: Hyvä valikoma erilaisia käsitöitä ja kirppistuotteita.
Kirjoja ja äänitteitä ym. Kahvi ja pulla 2 e.

Kuukauden 1 sunnuntai klo 11.00 Ehtoollisjuhla
Kuukauden viimeinen sunnuntai 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

Kustintie 1, 69700 Veteli
Tilaisuudet:
Sunnuntaisin kokous rukoushuoneella tai leirikeskus Majakassa klo 11
Rukousillat klo 19 tiistaisin Vetelin Ylipäässä kodeissa, Vetelin keskustan
alueella yl. perjantaisin kodeissa ja Halsualla torstaisin Majakassa tai
kodeissa.
Wanha Holvi, lähetyskahvila ja kirpputori, os. Koulutie 73.
Kahvila avoinna ti-pe klo 11-16, kirpputori ti-pe 10-16.30, la 10-12.
Lauantaisin ruokajakelu ja kaikille avoin ilmainen Lähimmäisen kahvila
Wanhassa Holvissa klo 10, ruokajakelu Halsualla yritystalolla klo 11.30.
Tarkemmat ilmoitukset samoin kuin nuorten ja varkkarien toiminta näkyy
viikoittain Perhonjokilaakso-lehdessä.

Tervetuloa

Kinnulan Helluntaiseurakunta,
Rikantie 14, 43900 Kinnula
Yhteyshenkilöt:
Antero Aarrekangas
p. 050 3231701
Mauno Laulumaa
p. 044 0532042

Su klo 11 Päiväkokous
To klo 19 Rukouskokous
La klo 10 -13 Kirpputori
Tervetuloa tilaisuuksiin!
Yht p. 0400 637 444

UUDISTUNEESEEN

myymäläämme!

Kirppiksellämme paljon huipputavaraa!

nekalut aika! %
huonokevätsiivousten
NytTuoNyt
50
ylimääräiset
tavarat
! -meille,
oin
in
h
is
o
erik
näin tuet kauttamme tehtävää
Kesäsiivousten
aika!
humanitääristä
lähetystyötä.
Otamme vastaan

www.facebook.com/lahetystori.kokkola/
hyväkuntoista tavaraa!

• LÄHETYSTORI

2

Pitkänsillankatu 12, KOKKOLA, p. 040 187 4144
1

Kokkolan helluntaiseurakunta jakaa ilmaiseksi ylijäämäruokaa
halukkaille joka maanantai ja torstai klo 16-17. Yleensä saatavana
leipää ja muuta einestä. Kahvitarjoilu ja hartaus jakelun yhteydessä!
Osoite: Hakalahdenkatu 88, Kokkola.
Tervetuloa!

Kristillinen AJAN FAKTA
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Keväiseen

Always There!

tunnelmaan

Suoria kuljetuksia
Pohjoismaissa, Baltiassa ja CEE-maissa
- asiakkaan ehdoilla.

Nina Åström:
Takaisin kotiin

Indolantie 33 • PL 550 • 67701 Kokkola • Puh. 020 7475 111 • www.aholatransport.com

Jumalan kaupunki
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Pekka Simojoki:
Mullan makua
Anna-Mari Kaskinen:
Lupa levätä

Usko, luottamus Jumalan rakkauteen ja rukouksen
tärkeys ovat Pekka Simojoen kirjan ”Mullan makua,
taivaan tuoksua” mainioissa ja usein myös jännittävissä kertomuksissa läsnä luontevasti ja ilman turhia tunnekuohuja. Jeesus on uskon keskiössä ja Raamattu
Jumalan rakkauskirje syntiselle ihmiskunnalle. Tämä
ja paljon muuta on sadan nasevan tarinan riveillä ja
rivien väleissä mukana niin luontevasti, ettei niitä tarvitse kaiken aikaa alleviivata.

Bevere:
Tie Hänen läsnäoloonsa

Meyer:
20x parempi elämä

SKANDIA - MODULIMALLISTO
MUUNTUU MONEKSI



Niskatuki lisävarusteena alk. 60,- (47cm)

Aidon rehdillä ootteella sekä tuoreilla Raamatullisilla näkökulmilla,
John ja Lisa Bevere valaisevat kahdeksaa yleisintä estettä, jotka voivat
erottaa sinua Jumalan läsnäolosta. Opi kuinka voit murtautua näiden
pidäkkeiden läpi elämässäsi kokeaksesi läheisemmän suhteen taivaallisen isäsi kanssa.

SKANDIA Kulmasohva 1528,
Sohvan mitat 254 x 210 cm
Verhoilu Madras nahalla. Taustat keinonahkaa.
Tervetuloa suunnittelemaan oma kokonaisuutesi.

VALITSE: KÄSINOJAT, JALAT JA VERHOILU


Sähköinen jalkarahi/selkänojan
kallistustoiminto 347€

6 käsinojaa, 6 jalkaa, yli 100 verhoiluvaihtoehtoa

Yrittäjäntie 5-7,
Kokkola
Puh. (06) 831 3499

Aukioloajat:
ma-pe 10-18,
la 10-15,
su suljettu

www.kalusteniemi.net
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Lue tämä kirja ja opi nauttimaan siitä paremmasta
päivästä ja elämästä, jonka Jumala on sinulle
tarkoittanut!

90
kpl

/HalpaHalli

