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PÄÄKIRJOITUS

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

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

Jotta voisit syventää alkanutta 
uutta elämääsi Jeesuksen kanssa tee 
seuraavasti: 

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

Syntiemme sovittaja!
Oletko koskaan miettinyt 

miksi teet tai teemme syn-
tiä. Ystävä, et sinä tee syn-
tiä siksi että pahat henget 
sinua aina riivaavat - voi-
vat ne sitäkin tehdä - mutta 
pääsääntoisesti teet syntiä 
siksi että sinä OLET SYN-
TINEN. 
Room 7: 19-20 ”...sillä 

sitä hyvää, mitä minä tah-
don, minä en tee, vaan 
sitä pahaa, mitä en tahdo, 
minä teen. Jos minä siis 
teen sitä, mitä en tahdo, 
niin sen tekijä en enää 
ole minä, vaan synti, joka 
minussa asuu.”

Me ihmiset olemme syn-
tisiä KAIKKI ja kelvot-
tomiksi käyneet, niinkuin 
Raamattu opettaa. Siksi me 
tarvitsemme syntiemme 
sovittajan. Me tarvitsem-
me vapahtajan joka antaa 
meille syntimme anteeksi 
ja paremman tulevaisuuden 
ja toivon. 

Raamatun mukaan jokai-
nen meistä on tuomittu syn-
tisyytemme tähden, joka 
meissä asuu. Meillä ei ole 
mitään mahdolisuuksia ian-
kaikkiseen elämään –tai-
vaaseen, ilman Kristuksen 
sovitusta. Jeesus on Juma-
lan ainoa pelastussuunnitel-
ma ihmiselle. Edes uskon-
nollisuus ja sen tavat meitä 
ei voi auttaa eikä pelas-
taa. Ei edes krisitnuskonto 
uskontona, ilman ydintä –
Jeesusta!

Meillä pitää olla henkilö-
kohtainen suhde Vapahta-
jaan Pyhän Hengen kaut-
ta. Pyhä Henki kirkastaa 
vapahtajamme. Jos et vielä 
häntä tunne, niin rukoile 
Jumalaa, että Pyhä Henki  
hänet sinulle kirkastaisi. 

Kun Pyhä Henki tulee 
hän näytää todeksi synnin 
vahurskauden ja tuomion. 
Joskus meitä uskovia syyte-
tään, että me tuomitsemme, 
kun pidämme esillä Juma-
lan sanaa ja totuutta. –Var-
maan tämäkin teksti aihe-
uttaa tällaisia reaktioita. 
Tiedä sitten, että se on Pyhä 
Henki joka saa sydämesi 
veren kiehahtamaan. Meil-
lä  ihmisillä ei ole valtaa 
tuomita ketään, ainoa mitä 
voimme tehdä on tuoda 
Jumalan sanoma totuudes-
sa ja rakaudessa jokaiselle 
sielulle Pyhässä Hengessä 
tiettäväksi. Jokainen sitten 
tekee omat valintansa niin-
kuin jokainen meistä usko-
vistakin on tehnyt. 

Se mikä on maailmasta, on 
maailmaa ja se mikä on tai-
vaasta on Jumalan. Nämä 
asiat ovat loppuun saakka 
taistelussa keskenään. Jee-
sus sanoo Rauhan minä 
jätän teille.

Joh 14: 27 ”Rauhan minä 
jätän teille: minun rau-
hani — sen minä annan 
teille. En minä anna teille, 
niinkuin maailma antaa. 
Älköön teidän sydämenne 
olko murheellinen älköön-
kä peljätkö.”

Mailman antama rauha 
on keinoketista pinnallista 
ihmisen aikanasamaa tuu-
dittavaa, puuduttavaa ja 
kadottavaa rauhaa. Jumala 
rauha on kaikea ymmärrys-
tämme ylempi!

Halataan ystävät pelas-
tusta Kristuksessa. Sillä 
me kokemuksesta tiedäm-
me, että seurakunnat ei voi 
ketään pelastaa, sen tekee 
yksin Jumala Jeesuksessa 
Kristuksessa. Seurakunnat 
ovat hengellisen kasvun  ja 
palvelun kannalta tärkeitä. 
Jokaiselle uskovalla pitää 
olla hengellinen koti.

 Me elämme nyt lopun 
ajassa. Kohta - HYVIN 
PIAN - Jeesus tulee hake-
maan omat tuuliin ja pil-
viin, sanan lupauksensa 
mukana. Sitä hetkeä emme 
kukaan tiedä, mutta ajan 
merkit me osaamme arvi-
oida – NE AJAT ON NYT!

Ajan merkit ovat meillä 
nähtävilla myös Kokko-
lan kaduilla kun YLPEYS 
marsii ”suvaitsevaisuuden” 
lipun alla. Raamatun lupa-
us on kuitenkin, että nöyri-
elle hän antaa armonsa, ei 
ylpeille. 

Paljon on puhuttu, että 
meidän tulee alistua näihin 
kaiken maailman SETAN 
lanseeraamin sukupuoliroo-
lileikkeihin. Ja hyväksyä ne 
nielemättä. 
–EI TARVITSE!

Laki tuntee edelleen vain 
MIEHEN ja NAISEN, eli 
kaksi sukupuolta. Mitä 
tulee muunsukupuolisiin 
henkilöihin ja siihen oppiin, 
niin montako niitä on? Ei 
ainaakaan Opetushallitus 
sitä tiedä. Onko sukupuo-
lia 3 vai 200 vai montako? 
Eikö ole ihan maalaisjär-
jelläkin ajatellen käsittä-
mätöntä sekoilua tällainen 
oppi? 
Säälitää ne vanhemmat  

jotka kasvattaa lapsia kie-
roon ja sallii sen.

Mutta, kesä tulee ja ajoke-
lit on nyt parhaimmillaan 
Ei muutakuin pyörän pälle 
ja baanalle ja evanekliumia 
Julistamaan. Joka sen uskoo 
niin pelastuu! 

Vielä tällä hetkellä täydel-
lisessä mielipiteen vapau-
dessa elävä – paitsi Kokko-
lan suuremmassa Puskara-
diossa FB:ssä :) 

Kesäänne siunaten niin 
heteroja  kuin homoja, 
parannus on kaikille elä-
mäksi!

”Herra, sinä asetut kilvek-
si eteeni, sinun oikea kätesi 
tukee minua, sinun apusi 
tekee minut vahvaksi. Sinä 
teet varmoiksi askeleeni, 
polveni eivät horju” 
(Ps. 18:36,37, KR92)

Jumala tahtoisi kaikkien 
ihmisten luottavan oman 
elämänsä Hänen käsiin-
sä, sillä juuri siinä ihmis-
elämä vasta saa todellisen 
arvon ja tavoittaa jotain 
pysyvää. Luovuttaessam-
me elämämme Jeesukselle 
olemme vapaita elämään 
sitä täysipainoisesti, koska 
tiedostamme arjen tilantei-
den olevan huomattavasti 
vahvemmissa käsissä kuin 
omissamme. Siellä, mis-
sä me luulemme taistele-
vamme aivan yksin elämän 
arvaamattomuutta vastaan 
– juuri sielläkin Jumala on 
sitoutunut meihin enemmän 
kuin kykenemme käsittä-
mään.                                                                                             
Oletko jo tarttunut tahtosi, 

mielesi ja koko sydämesi 
voimin Jumalan turvalli-
seen ja elämää ylläpitävään 
käteen. Elämä on raskas-
ta, jos elämme sitä kuin se 
olisi täysin yksin meidän 
hallittavissamme. Miksi et 
valitsisi mieluummin nähdä 
sitä Jumalan ja Hänen rak-
kautensa kannateltavana? 
                                                                                                                                                      

Rakkautensa kohteena                                                                                                 
Jumala on mieltynyt sinuun 
ja tahtoo rakkauttaan osoit-
tamalla auttaa sinut vapaak-
si elämään. Hän ei tahdo 
olla kuin ”kaukainen käsi” 
ohjaamassa elämääsi jos-
tain etäältä. Hän tahtoo olla 
sinua lähellä ja tehdä sinut 
tietoiseksi siitä, että Hän 
on luonasi jakaen elämän 
yhdessä kanssasi. Se ei ole 
jotain kaukorakkautta. Hän 
tahtoo sinun olevan tietoi-
nen rakkaudestaan, jolla 
Hän rakastaa sinua, jotta 
sinä puolestasi uskallat elää 
kokien Hänen rakkautensa 
suuruuden.
 

Jumala tahtoo sinun tunte-
van elämässäsi saman, mitä 
Hän tuntee sinua kohtaan. 
Ethän siksi yritä pitää ”elä-
mäsi naruja” tiukasti omis-
sa käsissäsi, vaan uskalla 
luottaa ne Hänelle. Omissa 
käsissämme elämä on täy-
sin arvaamatonta, minkä 
vuoksi se usein huolettaa ja 
jopa pelottaa meitä.
Lapsen luottamuksessa                                                                                                                          

Perimmäinen kysymys 
ei ole se, että rakastaako 
Jumala meitä - sillä Hän 
totisesti rakastaa! Kysymys 
on siinä, että tahdommeko 
sallia Hänen konkreettisen 
läsnäolonsa elämässämme. 
Tilanne on kuin lapsella, 

joka on isänsä matkassa ja 
joutuu ylittämään vilkkaas-
ti liikennöidyn kadun. Isä 
on lapsensa turvana joka 
tapauksessa, tahtoo lapsi 
sitten luottaa itsensä isän 
turvaan tai ei. Jos lapsi yrit-
täisi juosta suin päin auton 
eteen, isä varmasti rakkau-
dessaan estäisi häntä teke-
mästä sitä. Jos taas lapsi 
laittaa oman kätensä isän 
käteen luottaen isän vievän 
hänet turvallisesti kadun 
yli, hän voi olla huoletta 
siitä, miten tulee kadun yli 
selviämään. Samoin me 
voimme tarttua Jumalan 
vahvaan käteen ja elää luot-
taen Häneen. 

Kul je tko  s inä  e lämä-
si matkaa jättäen Jumalan 
sivusta katsojaksi vai otat-
ko Hänet vastaan tarttuen 
Hänen ojennettuun käteen-
sä? Tahdotko luottaa elä-
mäsi kokonaisvaltaisesti 
Hänelle? Jumalan käteen 
tarttuminen ei ole ”Jumalan 
raahaamista” mukanamme 
sinne, minne olemme itse 
menossa, vaan se on kuin 
lapsen tiukka ote turvalli-
sesta kädestä, joka kuljettaa 
häntä. Eihän lapsikaan tar-
tu käteen suojatien edessä 
kuljettaakseen isänsä tien 
yli? Lapsen käsi pysyy isän 
kädessä ja odottaa, että juu-
ri rakastava isä ottaa aske-
leet vieden hänet yli. Todel-
linen siunaus on siinä, että 
me annamme Jumalan joh-
dattaa ja kuljettaa meitä läpi 
koko elämämme matkan. 
Siunattua kesää sinulle Tai-
vaan Isän yhteydessä!
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RIPPI-
VALO-
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KEHYS
ristillä

Tervetuloa taas kerran Tai-
vaallisten radioaaltojen taa-
juudelle.  Minä olen teidän 
isäntänne Jack Wave.  Kesä 
helteineen on taas saapunut 
tänne Kaliforniaan. Ilmas-
tointilaitteenne toimivat 
täysillä tehoilla kuluttaen 
sähköenergiaa runsain mää-
rin. Pitäkää kuitenkin siitä 
huoli, että sitä energiaa on 
riittävästi radiovastaanotti-
millennekin.  Studioomme 
on nimittäin tullut todel-
la mielenkiintoinen vieras 
kaukaa Atlantin takaa.  Hän 
on Taivasten valtakunnan 
energia-asioista vastaava 
virkamies Giorgos Dyma-
nis. Hän on saapunut vie-
raaksemme Kreikan Thes-
salonikista ja pian saamme 
kuulla sen, mitä hänellä 
on sanottavanaan energia-
asioista.  

Tervetuloa kanavalle Gior-
gos. Vai saanko sanoa Geor-
ge? Mikä sai sinut ottamaan 
meihin yhteyttä ja tulemaan 
tänne helteiseen Kaliforni-
aan Kreikasta asti?  
– Kiitos Jack. Voit ihan 

vapaasti kutsua kummalla 
nimellä tahansa tai kum-
mallakin.  Me viraston ener-
gia-asioista vastaavat virka-
miehet olemme huolissam-
me siitä, miten kansalaiset 
yleensä ovat hyvin heikosti 
tietoisia Kuninkaan tarjoa-
mista voimavarannoista.  
Koska teidän siunaukselli-
set ohjelmanne ovat saaneet 
yhä laajemman kuuluvuu-
den, päätimme tulla tänne 
kertomaan Kuninkaamme 
tarjoamasta voimanlähtees-
tä.  Kollegamme Espanjasta 
taisi jo jokunen aika sitten 
vierailla ohjelmassanne.  
Hän vastaa valaistusasi-
oista.  Me tuomme asiaan 
hieman toisenlaisen näkö-
kulman. 

Mikä on se toisenlainen 
näkökulma?
– Me haluamme nostaa 

jokaisen kansalaisen ener-
giankäyttötasoa Kuninkaan 
vaatimustasoa vastaavaksi.  
Tarjouksemme on tarkoi-
tettu kaikille kansalaisille, 
niille kaikkein heikoimmil-
lekin. Tämä tarjous ei koske 

lopun aikojen suuria voidel-
tuja. Heillä on oma voiman-
lähteensä nimeltään Suuri 
ego. Me olemme erittäin 
kiinnostuneita voimaannut-
tamaan niitä kaikkein hei-
koimpia.  Sehän onkin ollut 
Kuninkaan tarkoitus siitä 
asti kun hän ulotti tämän 
energiatarjouksen koske-
maan kaikkia kansalaisia, ei 
vain joitakin erityisiä. Ener-
gian vastaanottokyvyn kan-
nalta se heikkous todellakin 
on etu, ei haitta: ”Ja hän 
sanoi minulle: ”Minun 
armossani on sinulle kyl-
lin; sillä minun voimani 
tulee täydelliseksi heik-
koudessa.” Sen tähden 
minä mieluimmin kers-
kaan heikkoudestani, että 
Kristuksen voima asettui-
si minuun asumaan. Sen 
tähden minä olen mielis-
tynyt heikkouteen, pahoin-
pitelyihin, hätään, vainoi-
hin, ahdistuksiin, Kristuk-
sen tähden; sillä kun olen 
heikko, silloin minä olen 
väkevä.” 
(2. Kor. 12:9-10)

Mikä on riittävä energia-
määrä yksityisten kansa-
laisten käyttötarkoituksiin?  
– Sitä tarvitaankin yllättä-
vän vähän. Kuningas itse 
vertasi sitä sinapinsieme-
neen. Se on hyvin pieni 
siemen. Melkeinpä sen kat-
somiseen tarvitaan mikro-
skooppia tai ainakin suu-
rennuslasia.  Siinä piilee 

kuitenkin erittäin voimakas 
energiamäärä.  Kuninkaan 
lupauksen mukaan en avul-
la voi siirtää jopa vuoria: 
”Sitten opetuslapset meni-
vät Jeesuksen tykö erik-
sensä ja sanoivat: ”Miksi 
emme me voineet ajaa sitä 
ulos?” Niin hän sanoi heil-
le: ”Teidän epäuskonne 
tähden; sillä totisesti minä 
sanon teille: jos teillä olisi 
uskoa sinapinsiemenen-
kään verran, niin te voi-
sitte sanoa tälle vuorelle: 
’Siirry täältä tuonne’, ja se 
siirtyisi, eikä mikään olisi 
teille mahdotonta.” 
(Mat. 17:19-20) 

Vau!  Miten sellainen ener-
giamäärä voi mahtua noin 
pieneen hiukkaseen? 
– Salaisuus piilee Kunin-

kaallisen voimalaitoksen 
suunnattomassa voimava-
rannossa. Emme kykene 
edes käsittämään sen mit-
tasuhteita. Tarvitsemme 
siitä kuitenkin vain näin 
pienen osan päivittäiseen 
käyttöön. Se energiataso 
riittää siirtämään jopa vuo-
ria kansalaisen tieltä. Sen 
tähden Kuningas kehottaa-
kin kaikkia kansalaisiaan 
tutustumaan Valtakunnan 
perustuslakiin eli Kirjaan.  
Siellä puhutaan myös näistä 
asioista ja näin he oppivat, 
ainakin hieman, ymmärtä-
mään energialähteen mit-
tasuhteita: ”...niin että te, 
rakkauteen juurtuneina ja 

perustuneina, voisitte kaik-
kien pyhien kanssa käsit-
tää, mikä leveys ja pituus 
ja korkeus ja syvyys on, 
ja oppia tuntemaan Kris-
tuksen rakkauden, joka 
on kaikkea tietoa ylempä-
nä; että tulisitte täyteen 
Jumalan kaikkea täyteyt-
tä. Mutta hänelle, joka voi 
tehdä enemmän, monin 
verroin enemmän kuin 
kaikki, mitä me anomme 
tai ymmärrämme, sen voi-
man mukaan, joka meissä 
vaikuttaa, hänelle kunnia 
seurakunnassa ja Kristuk-
sessa Jeesuksessa kautta 
kaikkien sukupolvien, aina 
ja iankaikkisesti! Amen” 
(Efes. 3:18-21)

Kiitos tästä voimaannutta-
vasta sanomasta George. 
Voimaterveisin
J. P.

VOIMANLÄHDE

Moni kyselee; mistä voimaa elämään, missä on voima lähde?
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Palvelut: 
    -Autohuolto
    -Rengas ja vannemyynti
    -Rengashuolto 
    -Ilmastointihuollot
    -Pikahuollot

Myös Varaosat!

Hinauspalvelu

          0
400 450466

PAIKALLISET 
POJAT!

Meidän katon alla on hyvä olla.vesivek.fi

Kaikki pitää:
rännit ja aikataulut
Toimitustakuu:  
rahat takaisin, jos asen- 
nuksemme myöhästyy! 
Kysy lisää.

Nyt entistä kattavampi 
palvelu: Vesivek  
ja Hämeen  
Laaturemontti  
yhdistyivät!

Soita heti
06 2410 2502
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www.liikennekoulumikkola.fi

Liikennekoulu Mikkola Oy

PUH. 0500 889 565

Kälviä: B-kurssi 4.6, 2.7, 6.8, 3.9
Kaikki maanantaisin klo 17
Mopokurssit samoina päivinä klo 18
Toholampi: B-kurssi 5.6, 3.7, 7.8, 4.9 
Kaikki tiistaisin klo 17 
Mopokurssit samoina päivinä klo 18

Kurssit alkaa!

-MAKU ON TÄRKEIN-

SIA Jäätelöä Löydät kaupastasi

Osallistu kilpailuun nettisivuillamme, voit voittaa 10 litraa jäätelöä 

www.siajaatelo.fi

SIA Jäätelökioskin 
Löydät Pietar-
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Uusikaarle-
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040 161 1900 
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Sovimme Toivosen eläin-
puiston ja Talonpojanmu-
seon perustajan Matti Toi-
vosen kanssa tapaamisen 
ja istuimme hetken yhdes-
sä kahvikupposen ääressä, 
muistellen miten tämä kaik-
ki on saanut alkunsa. 
Tiedän Matin liikemies-

henkiseksi jo omasta nuo-
ruudestani alkaen, sillä jo 
ensimmäistä moottoripyö-
rää hankkiessani kuulin 
huhuja, että Matilta var-
maan löytyisi tarpeitani 
vastaava peli. Ja niinhän 

Monialayrittäjän mietteitä

siinä kävi että AWO 250 
cm3, 4-tahtinen pyörä koh-
ta vaihtoi omistajaa pääty-
en minulle. Jo nuoruudessa 
olimme Matin kanssa tut-
tuja, ja myös ensimmäi-
sen autolla ajamisen ilon 
sain kokeilla Matin piikki-
nokka Skodalla. Eli tietoa 
Matin yrittäjäluonteesta on 
jo omien havaintojenkin 
perusteella. 

– Niin, kyllä minä koti-
t i l a l l a  a sues san i  t e in 
ennen armeijaan menoani 

traktorilla erilaisia urakoin-
titöitä mitä maatiloilla tar-
vittiin sekä soranajoa ja 
maansiirtoa. Katselin kul-
kiessani aina ympärilleni, 
että missä näkyisi jotain 
vanhoja esineitä ja oste-
lin silloin jo yhtä ja toista 
mielenkiintoista. Auto- ja 
traktorihajottamo oli ensim-
mäinen isompi liiketoimin-
nan muoto, siinä hommassa 
työskenteli ajoittain jopa 
viisikin ulkopuolista työn-
tekijää. Tämänmuotoisena 
tuo yritys pyöri 25 vuotta. 
Vuosituhannen vaihteessa 
Toivonen päätti hakea lupaa 
museoida alue, asianomai-
set virastot osoittivat myön-
teistä suhtautumista asiaan 
ja lupa tuli erilaisine vel-
voituksineen. Vuonna 2001 
syksyllä aloitimme alueen 
rakentamisen viranomais-
ten ohjeiden mukaan. Tämä 
museoalue on avoinna vain 
ryhmille.

Näin Matti muisteli noita 
yritystoimintansa alkuai-
koja ja ensimmäisiä yrit-
täjävuosikymmeniä. Kun 
siirryttiin keskusteluun 
eläinpuiston perustamis-
ajatuksista, joka käynnis-
tyi jo muutaman vuoden 
ajan päällekäin hajottamo-
toiminnan rinnalla, nou-
si mieleeni kysyä, miten 
mahtoikaan Matin maan-
viljelijä isä suhtautua poi-
kansa eläinpuistoajatuk-
seen maanviljelystiloja tilo-
ja käsittävän kunnan sisällä, 
jossa esimerkiksi kotieläi-
miä saa lähes joka pihassa 
katsoa ilmaiseksi sen minkä 
jaksaa ja viitsii.
 – Joo, arvasitpas kysyä…,  

Kyllä isä sanoi heti kun 
kuuli suunnitelmastani, 
että: 
”Nyt Matti löit kyllä kir-

vees kiveen, kukaan ei maa-
seudulla tule maksamaan 

siitä että saa lehmiä ja lam-
paita tulla katsomaan.”  

Mutta hän kyllä myöhem-
min totesi että ajatus oli 
väärä. Kyllähän se, kun rei-
lusti yli 30000 kävijä vuo-
dessa käy, on näyttöä että 
tämä monipuolisuus vetää 
ihmisiä rakennuksineen, 
eläimineen  ja kymmenien 
eri ammattikuntien esillepa-
noineen, sekä lukemattomi-
ne museoesineineen. Van-
hoja rakennuksiakin alueel-
la on kuusikymmentä.

Tiedän Matti Toivosen 
mieheksi, jolle kristilliset 
arvot ovat aina olleet tär-
keitä, ja niinpä selvitim-
me myös sitä periytyykö 
usko kotoa vai onko se oma 
valinta, näin Matti vastasi:
– Kyllä varmasti kodin 

ilmapiirissä opitut arvot 
vaikuttaa elämän suun-
taan, mutta usko Jumalaan 

ja suhde Jeesukseen, se ei 
periydy, vaan jokaisen on 
henkilökohtaisesti ratkais-
tava nuo asiat.
– Minullekin tämä on ollut 

omakohtainen ratkaisu jo 
nuorena. Olen myös toi-
minut paikallisen hellun-
taiseurakunnan kuorossa 
vuosikymmenet.  Kuoro on 
alun perin perustettu synty-
mäkotini tontilla 92 vuotta 
sitten, ja siinä myös isäni 
lauloi mukana. Itse olen 
ajatellut jatkaa kuorossa 
niin kauan kuin olen hyväs-
sä kunnossa, mutta seu-
rakunnan vanhemmiston 
jäsenyyden aion jättää sen 
jälkeen kun loppuvuonna 
täytän 80 vuotta.
– Vanhempani olivat myös 

tämän mainitun seurakun-
nan perustajajäseniä ja 
arvostan heidän elämän-
työtään myös tältä osin. 
Usko Jumalaan on tärkeä 
jokaiselle ihmiselle, mutta 
myös yrittäjälle. Elämäl-
lä pitää olla varma pohja 
johon luottaa ja joka kestää 
silloinkin kun tämä ajalli-
nen elämä jätetään. 

– Kristilliset arvot ovat tär-
keä voimavara elämässä. 
Tämän huomasin erityisesti 
kun vaimoni kuoli muutama 
vuosi sitten, - en tiedä miten 
ilman uskoa Jumalaan oli-
sin selvinnyt kaikesta, niin 
kova paikka se oli minulle. 
Nyt olen jo vähitellen siir-
tänyt monia museokyläm-
me moninaisia toimintoja 
tyttärellemme Merjalle ja 
hänen miehelleen Joukol-
le, ja aionkin itse keskittyä 
enemmän pelkkään museo-
harrastukseen ja tietenkin 
kuorotoimintaan joka on 
mieluisaa, - kaksi josta en 
hevillä luovu!

Näin Matti Toivonen vas-
taili kysymyksiini ja yhdes-
sä Ajan Fakta-lehden toimi-
tuksen kanssa jään toivotta-
maan siunauksellista jatkoa 
koko Toivosen eläinpuiston 
väelle.

Keijo Niskala

    – Museo-  ja kotiseutumies Matti Toivosen juttusilla
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Pastorin palsta

Timo Syrjälä
Pastori

”Herra, sinä asetut kil-
veksi eteeni, sinun oikea 
kätes i  tukee  minua, 
s i n u n  a p u s i  t e k e e 
minut vahvaksi. Sinä 
teet varmoiksi askelee-
ni, polveni eivät horju”  
(Ps. 18:36,37, KR92)

Jumala tahtoisi kaikkien 
ihmisten luottavan oman 
elämänsä Hänen käsiinsä, 
sillä juuri siinä ihmiselä-
mä vasta saa todellisen 
arvon ja tavoittaa jotain 
pysyvää. Luovuttaessam-
me elämämme Jeesuk-
selle olemme vapaita elä-
mään sitä täysipainoisesti, 
koska tiedostamme arjen 

Se ei ole jotain kaukorak-
kautta. Hän tahtoo sinun 
olevan tietoinen rakkau-
destaan, jolla Hän rakastaa 
sinua, jotta sinä puolestasi 
uskallat elää kokien Hänen 
rakkautensa suuruuden. 
 
Jumala tahtoo sinun tunte-
van elämässäsi saman, mitä 
Hän tuntee sinua kohtaan. 
Ethän siksi yritä pitää ”elä-
mäsi naruja” tiukasti omis-
sa käsissäsi, vaan uskalla 
luottaa ne Hänelle. Omissa 

liikennöidyn kadun. Isä on 
lapsensa turvana joka tapa-
uksessa, tahtoo lapsi sit-
ten luottaa itsensä isän tur-
vaan tai ei. Jos lapsi yrittäisi 
juosta suin päin auton eteen, 
isä varmasti rakkaudessaan 
estäisi häntä tekemästä sitä. 
Jos taas lapsi laittaa oman 
kätensä isän käteen luot-
taen isän vievän hänet tur-
vallisesti kadun yli, hän voi 
olla huoletta siitä, miten 
tulee kadun yli selviämään. 
Samoin me voimme tarttua 

tilanteiden olevan huo-
mattavasti vahvemmissa 
käsissä kuin omissamme. 
Siellä, missä me luulemme 
taistelevamme aivan yksin 
elämän arvaamattomuut-
ta vastaan – juuri sielläkin 
Jumala on sitoutunut mei-
hin enemmän kuin kyke-
nemme käsittämään.                                                                                             
Oletko jo tarttunut tahtosi, 

mielesi ja koko sydämesi 
voimin Jumalan turvalli-
seen ja elämää ylläpitävään 
käteen. Elämä on raskas-
ta, jos elämme sitä kuin se 
olisi täysin yksin meidän 
hallittavissamme. Miksi et 
valitsisi mieluummin nähdä 
sitä Jumalan ja Hänen rak-
kautensa kannateltavana? 
Rakkautensa kohteena.

Jumala on mieltynyt sinuun 
ja tahtoo rakkauttaan osoit-
tamalla auttaa sinut vapaak-
si elämään. Hän ei tahdo 
olla kuin ”kaukainen käsi” 
ohjaamassa elämääsi jos-
tain etäältä. Hän tahtoo 
olla sinua lähellä ja teh-
dä sinut tietoiseksi siitä, 
että Hän on luonasi jakaen 
elämän yhdessä kanssasi. 

käsissämme elämä on täy-
sin arvaamatonta, minkä 
vuoksi se usein huolettaa ja 
jopa pelottaa meitä.
Lapsen luottamuksessa                                                                                                                          

Perimmäinen kysymys 
ei ole se, että rakastaako 
Jumala meitä - sillä Hän 
totisesti rakastaa! Kysymys 
on siinä, että tahdommeko 
sallia Hänen konkreettisen 
läsnäolonsa elämässämme. 
Tilanne on kuin lapsella, 
joka on isänsä matkassa ja 
joutuu ylittämään vilkkaasti 

Jumalan kädessä

Jumalan vahvaan käteen 
ja elää luottaen Häneen. 
Kuljetko sinä elämä-

si matkaa jättäen Juma-
lan sivusta katsojaksi vai 
otatko Hänet vastaan tart-
tuen Hänen ojennettuun 
käteensä? Tahdotko luot-
taa elämäsi kokonaisval-
taisesti Hänelle? Juma-
lan käteen tarttuminen 
ei ole ”Jumalan raahaa-
mista” mukanamme sin-
ne, minne olemme itse 
menossa, vaan se on kuin 
lapsen tiukka ote turval-
lisesta kädestä, joka kul-
jettaa häntä. Eihän lapsi-
kaan tartu käteen suoja-
tien edessä kuljettaakseen 
isänsä tien yli? Lapsen 
käsi pysyy isän kädessä ja 
odottaa, että juuri rakasta-
va isä ottaa askeleet vie-
den hänet yli. Todellinen 
siunaus on siinä, että me 
annamme Jumalan joh-
dattaa ja kuljettaa mei-
tä läpi koko elämämme 
matkan. Siunattua kesää 
sinulle Taivaan Isän yhte-
ydessä!

Per Stenberg
Kyrkoherde / Kirkkoherra
Karleby svenska församling

Juhla- ja kokouskeskus

Kesä on alkamassa ja me 
olemme jo rytinällä vaih-
taneet kesämoodiin. Kesä-
vaatteet on otettu piilois-
taan ja kesärenkaat ovat 
olleet alla jo pitkään. Yksi 
Suomen rikkauksista on 
vaihtuvat vuodenajat. Ilman 
vaihteluita ei elämä täällä 
olisi niin meilenkiintoista. 
Sen minkä me lumeen pii-
lotamme tulee esille kevään 
auringossa. Kysymys kuu-
luu onko meidän hengelli-
sessäkin elämässä vuoden-
aikoja. 
Haluaisin ajatella että on. 

Välillä Jumala antaa läm-
mittävän aurinkonsa loistaa 
sisimpäämme aivan eri-
tyisellä tavalla. Jotta hän 
voisi sulatta routaiset sydä-
memme. Säännöllisesti 
sisimpämme kaipaa kevät-
siivousta ja uutta raikasta 
ilmettä. Ehkä on niitä asi-
oita joita yritämme lumeen 

piilotta ja jonka hengen 
kevät sulattaa esille elämäs-
sämme jotta voisimme taas 
katsoa eteenpäin luottavai-
sin mielin.
Ehkä rukouksemme tänä 

alkukesän päivänä voisi olla 
että Jumala antaisi oikean 
hengellisen kevättuulen elä-
määmme. Hän kutsuu meitä 
lähellensä ja ehkä kesäloma 
voikin olla myös hengelli-
sen virkistäytymisen aikaa. 
Ehkä voimme löytää aikaa 
ja tilaa raamatun ja rukouk-
sen äärellä tai kenties jon-
kun hengellisen kesätapah-
tuman tiimoilta olla sanan 
kuulolla. Jeesushan lupaa 
että se joka hänen tykönsä 
tulee ei enään ole janoinen 
tai nälissään. Hän on se elä-
vä vesi ja se taivaasta tullut 
leipä joka antaa maailmalle 
elämää.
Siunatun hyvää kesää! 

Sommaren står för dörren 
och vi har redan med hast 
bytt till sommar i våra liv. 
Sommarkläderna har tagits 
fram och sommardäcken 
har redan länge varit bytta 
på bilarna. En av Finlands 
rikedomar är årstidernas 
växling. Utan dem skulle 
inte livet vara så intressant. 
Det som vi gömmer i snö 
kommer upp i tö brukar 
man säga. Man kan fråga 
sig om det finns årstider 
också i vårt andliga liv.
Jag skulle vilja säga att det 

finns. Ibland låter Gud sin 
värmande sol lysa in i vårt 
inre på ett alldeles speciellt 
sätt, så att han kan smälta 
vårt frusna inre. Med gäm-
na mellanrum behöver vårt 
inre en ordentlig vårstäd-
ning. Kanske märker vi att 
det finns av det vi försökt 
gömma i snön som kommer 

fram och lyfts fram i Guds 
ljus. Det här för att vi ska 
kunna städa undan det med 
Guds hjälp och gå vidare 
med nytt mod.
Kanske kunde vår bön den-

här försommardagen vara 
att Gud skulle få låta sin 
andliga vårvind blåsa in i 
vårt liv. Han bjuder in oss i 
sin närhet och kanske kunde 
semestern få vara en tid av 
andlig uppfriskning. Kan-
ske kan vi hitta tid för bön 
och bibelläsninge eller kan-
ske vi kommer inom ordets 
hörhåll på nån av sommar-
mötena som annordnas. 
Jesus lovar ju att den som 
kommer till honom inte 
skall törsta eller hungra. 
Han är det levande vattnet 
och det bröd som har kom-
mit ned från himlen för att 
ge världen liv!
Välsignat god sommar!

Siunatun hyvää kesää! 
Välsignat god sommar!

 - Juhla ja kokoustilat
 - Sauna ja palju vuokraus
 - Merikahvilasta pihvit ja herkut

Stora Kastkoivistontie 26, Kokkola
Puh 044 2365860, www.juhlakeskusamor.fi 

VOIHAN PORNO! 
AIKUISVIIHTEEN 

VAIETUT VAIKUTUKSET
PIA RENDIC

RENDIC TUO ESILLE TUTKIMUKSIIN 
PERUSTUVAA TIETOA AIKAMME 

SUURESTA ONGELMASTA JA SYNNYTTÄÄ  
HALUA  MUUTOKSEEN.

IHMISKUNNAN 
TULEVAISUUS 
RAAMATUN VALOSSA
MARTTI AHVENAINEN

TEOS, JOKA AVAA VIIMEISTEN AIKOJEN 
PÄÄTAPAHTUMIA JOHDONMUKAISESTI 
IANKAIKKISUUDEN ALKAMISEEN ASTI.

Kristillinen Kirja- ja Musiikkikustannus 
Meijeritie 14, 34800 Virrat, 03-475 3030  www.kkjmk.net

24€

28€
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Seurakuntaa verrataan 
Raamatussa ihmiskehoon, 
jossa jokaisella elimellä, 
osalla ja solulla on oma tar-
koituksensa ja tehtävänsä, 
jota ilman keho ei toimi. 
Ihmiskeho toimii pilkuntar-
kasti monimutkaisten, mut-
ta nerokkaiden toimintojen-
sa kautta. Kaikki ihmeel-
lisessä olemuksessamme 
kertoo siitä, että luojam-
me on aikamoinen nero. 
Vaikka ihmistä on tutkittu 
jo vuosisatojen ajan, sil-
ti löytyy aina jotain uutta 
ihmeteltävää tai asioita, 
joita tutkijamme eivät vie-
lä tarkalleen ottaen tiedä. 
Mikäli ihmettelet merta, sen 
moninaista elämää veden-
pinnan alla, tai tuulta ja sen 
virtausta muista: ihminen 
on kuitenkin se kaikista 
ihmeellisin, monimutkaisin 
ja kaunein luomus, jonka 
Luoja loi viimeisenä luo-
mistyönään. 
Ensimmäinen kirje korint-

tilaisille 12 luku kertoo 
Pyhän Hengen lahjoista, 
palvelutehtävistä sekä ver-
tauksen Kristuksesta ihmis-
ruumiina. ”Kristus on niin 
kuin ihmisruumis, joka 
on yksi kokonaisuus mut-
ta jossa on monta jäsentä; 
vaikka jäseniä on monta, 
ne kaikki yhdessä muo-
dostavat yhden ruumiin. 
Eihän ruumiskaan muo-
dostu yhdestä jäsenestä 
vaan monista. Vaikka jalka 
sanoisi: ”Koska en ole käsi, 
en kuulu ruumiiseen”, se 
silti kuuluu ruumiiseen. Ja 

jos korva sanoisi: ”Koska 
en ole silmä, en kuulu ruu-
miiseen”, se silti kuuluu 
ruumiiseen. Jos koko ruu-
mis olisi pelkkää silmää, 
olisiko silloin kuuloa? Tai 
jos se olisi pelkkää korvaa, 
olisiko silloin hajuaistia? 
Jumala on kuitenkin aset-
tanut ruumiiseen kaikki eri 
jäsenet niin kuin on näh-
nyt hyväksi. Jos kaikki olisi 
yhtä ja samaa jäsentä, oli-
siko silloin mitään ruumis-
ta? Jäseniä on kuitenkin 
monta, kun taas ruumis on 
yksi.” Sinua tarvitaan!

Seurakuntaelämässä jokai-
sen yksilön vastuu ja teh-
tävä saattaa jäädä pimen-
toon. Tästä seuraa se, että 

vastuunkantajia on liian 
vähän tai suhteessa vas-
tuunkantajiin työtä ja vas-
tuuta on liian paljon. Ihmis-
kehokaan ei toimi, esim. 
jos jalka ei otakaan askel-
ta; käsky aivoista hermoja 
pitkin supistaa lihasta ei 
jostain syystä toteudukaan. 
Silloin jalka ei nouse, vaik-
ka kuinka yrittäisi ja ihmi-
nen ei pääse kävelemään. 
Olen kuullut myös, että 
esim. pikkuvarpaan ampu-
toiminen vaikeuttaa tasa-
painossa pysymistä ihmi-
sen seistessä. Kuvittelisi, 
että mitä silläkin varpaalla 
tekee, pienin kaikista, mut-
ta silläkin on tärkeä tehtävä 
jalkojen toiminnan kan-
nalta.

Jokaisella meistä on oma 
tehtävämme seurakunnassa. 
Sinun tehtäväsi seurakun-
tasi hyväksi voi olla esim. 
esirukoilija, siivousapuna 
oleminen, seurakuntaleh-
den toimittamiseen osallis-
tuminen, keittiöapuna ole-
minen, pyhäkoulun apulai-
nen, lastenhoitaja, erilais-
ten tapahtumien järjestäjä, 
remonttiapulainen, ehtool-
lisen jakaminen, kolehdin 
kerääminen, autokuskina 
oleminen, peräkärryn tai 
muiden isompien ”työka-
lujen” lainaaminen, leipo-
minen myyjäisiin, somis-
taja, mattojen pesijä, lei-
riohjaaja, yövartija, ruo-
ka-avun vieminen jne jne. 
Tehtäviä on yhtä monta 

kuin seurakunnan jäsentä-
kin. Kukaan ei voi korvata 
tai täyttää sinun paikkaasi. 
Sinua tarvitaan!
”Älä ajattele, ettei sinulla 

ole aikaa”
Erään rukouskokouksen 

lopuksi joku sai tiedonsa-
nat, jossa Jumala rohkaisi 
mukaan seurakuntatyöhön. 
”Älä ajattele, ettei sinul-
la ole aikaa”, oli Jumalal-
ta tärkeä muistutus itsel-
lenikin. Aikaa tuntuu ole-
van kaikilla yhtä vähän ja 
siitä pidetään kiinni, kuin 
viimeisestä oljenkorresta. 
Aika on myös valuuttaa 
tänä päivänä. Pohdimme 
erään äidin kanssa työssä 
käymisen hyviä ja huonoja 
puolia verrattuna kotiäitinä 

olemiseen. Totesimme, että 
mitä enemmän aikaa antaa 
perheelle, sitä vähemmän 
voi tienata rahaa ja päinvas-
toin. Mitä enemmän uhraat 
aikaa työlle, sitä enemmän 
yleensä saat palkkaa. Kum-
pi on tärkeämpää, aika vai 
raha, siinäpä vasta kysy-
mys. Yhtä vähän kummas-
takin haluaisimme antaa 
Jumalan valtakunnan työ-
hön.
Ilman kenenkään yksittäi-

sen henkilön syyllistämis-
tä aiheeseen liittyen halu-
aisin muistuttaa kaikkia 
pukemaan jalkaansa alttiu-
den kengät, jotka kuuluvat 
Jumalan taisteluvarustuk-
seen. (Ef.6:15) Ilman altti-
uden kenkiä ei saada aikaan 
voittoja. Ne jalat kun eivät 
montaa askelta maailman 
kovilla teillä ota, jos kengät 
puuttuvat.  Ajan ja sen myö-
tä myös rahan ”tuhlaami-
nen” seurakunnan hyväk-
si tuottaa aikanaan satoa. 
Mieti mielessäsi visio: jos 
kaikki maksaisivat esim. 
kymmennykset seurakun-
nalle, mitä tapahtuisi? Entä 
jos kaikki ottaisivat esim. 
yhden vapaapäivän kuu-
kaudessa ja pyhittäisivät 
sen seurakunnan palvele-
miseen, mitä tapahtuisi? 
Jumala antaa kasvun, mikä-
li haluamme kylvötyötä 
tehdä. Se on meistä itses-
tämme kiinni, mihin asioi-
hin aikamme kuluu. 

Aika on rahaa
Elisa Karhu

Paljon on puhuttu perhei-
den monaisuudesta. Tutki-
jat esim. Eerola ja Pirska-
nen toteavat, aivan oikein, 
perheiden ja avioliittojen 
merkityksen muuttuneen.

Mutta tutkijan tehtävä on 
vain todeta muutos. Hän ei 
voi, eikä myöskään saisi, 
ottaa kantaa siihen, ovatko 
muutokset hyviä vai huono-
ja. Kun kantaa ei oteta, luki-
ja saattaa olettaa, ettei muu-
toksista ole mitään haittaa  
ja että ne tulee hyväksyä.

Tässä tulee suuri ongelma, 
jossa tarvitaan mediakriit-
tisyyttä. Normeissa, joi-
ta muutokset koskevat, 
kysymys on ennen kaikkea 
arvoista ja moraalista. Se, 
mikä on normaalia, ei vält-
tämättä selviä tutkimusten 
kautta. Normatiivisuus on 
arvokysymys, eikä siihen 
mikään tiede tai tutkimus 
pysty sanomaan mitään.

Sari Essayah (kd.)  tote-
si hiljattain, että elämme 
ennennäkemättömän arvo-
murroksen keskellä. Jotkut 
tutkijat puhuvat myös sek-
suaalivallankumouksesta.

Tätä murrosta ja vallan-
kumousta kuvastaa hetero-
normatiivisuuden muodi-
kas ja jatkuva kyseenalais-
taminen. Siinä on menty 
äärimmäisyyksiin, tuomal-
la kyseenalaista opetusta 
jo pienille koululaisille. 
Heidät tulisi ehdottomasti 

jättää rauhaan asioilta, joi-
ta he eivät pysty käsittele-
mään.

Vaikka isän, äidin ja las-
ten muodostama perhe ei 
aina pysy kiinteänä, se on 
periaatteessa ja käytännös-
säkin lapsille ihanteellisin 

kasvuympäristö, jota jatku-
vasti väheksytään.

Ihanteellisin se on siitä 
huolimatta, että perhekäsi-
tys muuttuu ja sen sanotaan 
laajenevan. Mikään käsitys 
perheestä ei voi olla lasten 
kannalta parempi, ei edes 

yhtä hyvä, kuin perinteinen 
perhe.

Äiti ja isä tuovat perhee-
seen oman, korvaamatto-
man arvokkaan ja erilai-
sen panoksensa. Muutkin 
perheet voidaan hyväksyä, 
mutta ne ovat vain ihanteen 

korvikkeita. Tätä ajassam-
me ei haluta tunnustaa.

Avioliittojen kestävyys ei 
voi rakentua tunteille, sillä 
suurimmat tunteet kuolevat 
parissa vuodessa ja vasta 
arjessa todellinen, epäitse-
käs rakkaus punnitaan.

Monien näkemys onkin, 
että ihmiset eroavat liian 
helposti. Lisäksi on todettu 
että moni yhden tai kahden 
vuoden eron jälkeen alkaa 
haikailla takaisin entistä 
puolisoaan, jonka todellisen 
merkityksen on huomannut 
vasta kun häntä ei enää ole.

Olemme koko yhteiskun-
nassa tuuliajolla arvojen 
ja moraalin suhteen, kun 
ehdottomista arvoista on 
luovuttu kristillisen uskon 
väheksymisen myötä. Sama 
liberaali trendi on koko 
Euroopassa, mutta Ameri-
kassa vielä kunnon kansa-
laisuus ja uskonnollisuus 
merkitsee samaa. Yllättävää 
kyllä, Venäjän arvot ovat 
usein kristillisempiä kuin 
Euroopan.

Kun ihmisestä tulee kaiken 
mitta, arvot muuttuvat suh-
teellisiksi, koska jokaisella 
on oma totuutensa. Dosto-
jevski sanoi saman näin:  
”Jos Jumalaa ei ole, kaikki 
on luvallista”.

Juice Leskinen kuitenkin 
totesi viisaasti ja osuvasti:  
”Jumala on, vaikkei uskois”

Perinteinen perhe on lapsille paras
Pekka Mäkinen

Aito avioliitto, miehen ja naisen välisenä liittona on kaikkein paras ja ihanteellisin lapselle. Äiti ja isä tuovat per-
heeseen oman korvaamattoman panoksensa, mitä muut liitot eivät voi koskaan korvata.
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Olemme avoinna myös  
SUNNUNTAISIN klo 12–16

AVOINNA  360 PÄIVÄÄ  
VUODESSA!

PIHAAN JA PUUTARHAAN 
K-RAUDAN KAUTTA!

AJANKOHTAISET KESÄN
TARJOUKSET RAKENTAJILLE!

Lounasta meren rannan tuntumassa
 

Sahakatu 6 / Ykspihlaja
67900 Kokkola

Ravintola avoinna ympäri vuoden.

Järjestämme myös  juhlatilaisuudet
Kysy tarjousta!

p.0103226822 /0407031851

HERMORATAHIERONTA
Rentoutukseen, avuksi stressiin ja moneen vaivaan

                  Kesto 1½ - 2 t, hinta 50 euroa

Ajanvaraukset ja tiedustelut:
Raija Kattilakoski p. 0504079940

Salonkyläntie 424, Kaustinen

Tarkoitan otsikolla kahta 
vaikeutta.
Ensiksi, miksi ihmisen on 

niin vaikea uskoa, että Raa-
mattu olisi Jumalan ihmi-
sille antamaa sanaa? Joku 
tätäkin lukeva saattaa nau-
reskella moiselle ajatuk-
selle. Uskovana olet ilmei-
sesti joutunut toteamaan 
omat vaikutusmahdollisuu-
tesi ylivoimaisen mahdot-
tomaksi. Kaikelle todistuk-
sellesi ja puheillesi vain 
naureskellaan tai vähintään-
kin hymyillään. Nykyään 
enenevässä määrin tuo nau-
reskeleva ja jopa halvek-
siva asenne vain lisääntyy. 
Itse ymmärrän suurimpana 
tuon tyyppisen Jumalan 
vastustuksen johtuvan mei-
dän koululaitoksestamme. 
Ei edes varhaiskasvatuk-
sessa kerrota pienille lap-
sille Jumalasta luojana eikä 
rakastavana Taivaan Isä-
nä. On nielaistu sellainen 
Jumalan vastustajan aset-
tama syötti, mikä väittää 
oikeaksi sellaisen ajattelun, 
että lapsen pitää antaa itse 
valita hyväksymänsä arvot 
elämälleen, kenenkään ei 
tule ohjata lasta Jumalaan 
luottamiseen. 
Syntiin langennut ihminen 

on näissä asioissa monitai-
toinen, kun hän vaatii, että 
sukupuolenkin lapsi voi 
sitten myöhemmin valita. 
Lähtökohtaisesti ei kuu-
lemma ole tyttöjä tai poi-
kia. Luonnon biologia täs-
sä kohdin myös kielletään, 
saatikka Jumalan Sanan 
ilmoitus;  ”Ja Jumala loi 
ihmisen omaksi kuvak-
sensa, Jumalan kuvaksi 
Hän hänet loi; mieheksi ja 
naiseksi Hän loi heidät.” 
1.Moos.1:27. 

Tällaisella ihmisen viisa-
uksilla ollaan päästy yhteen 
suureen päämäärään, kris-
tinusko on tehty nauretta-
vaksi ja jopa vaaralliseksi, 
sillä tämä on yksi Bilder-
berg ryhmän tavoiteohjel-
mista.

Miksi se on niin vaikeaa?

Näin ollen on itseään fik-
suna ja viisaana pitävän 
ihmisen on vaikea vastaan-
ottaa sitä, mikä on Jumalan 
ja Jumalasta. Siinä saat-
taa kärsiä maine ja mennä 
jopa työpaikka. Tuommoi-
sen valheen uskoo ihminen 
mielellään ja kääntää sel-
känsä mahdolliselle Juma-
lan kutsulle kohdallaan.

On olemassa myös toisen-
lainen, ihmismielen aikaan-
saama vaikeus.
Kun Jumalan sanassa 

kerrotaan, että; ”...ei ole 
ketään ymmärtäväistä, ei 
ketään, joka etsii Juma-
laa;” Room.3:11. 
Emme usko tätä kovin hel-

posti. Luonnostaan ihminen 
ajattelee, että kun teen kai-
kenlaista yleisesti arvostet-
tua hyvää, niin kyllä siitä 
täytyy tulla tilinteon päivä-
nä hyväksyttävä lausunto. 
Sellaisenkin valheen voim-
me uskoa, ettemme ole teh-
neet kenellekään mitään 

pahaa. Jumalan sanassa täs-
täkin on selvä arvio, ”Sillä 
kaikki ovat syntiä tehneet 
ja ovat Jumalan kirkkaut-
ta vailla.” Room.3:23 tai 
”Jos sanomme, ettemme 
ole syntiä tehneet, niin me 
teemme Hänet valhetteli-
jaksi, ja Hänen sanansa ei 
ole meissä.” 1.Joh.1:10.

Meille saatetaan joskus tar-
jota sitäkin, että anna elä-
mäsi Jeesukselle, niin kaik-
ki vaivat poistuvat. Se on 
houkutteleva tarjous, mutta 
elämän yhteyteen Jeesuk-
sen kanssa voi päästä vain, 
jos Jumala sen meille antaa. 
On tärkeä tietää, että Jee-
sus ei missään kohden ole 
luvannut helppoa, loisto-
kasta eikä menestyksekäs-
tä elämää omalleen täällä 
ajassa.
Mutta Jumala ei ole jättä-

nyt ystävä sinuakaan ansait-
semaan itse omaa pelas-
tustasi. Hän on antanut 
Pyhän Hengen Jeesuksen 

Taivaaseen ottamisen jäl-
keen. Kun tämä Pyhä Henki 
tulee puhuttelemaan suru-
tonta juhlivaa ihmistä, niin 
Hän saattaakin aikaansaada 
ahdistusta ja pelkoa ihmi-
sen kauheista teoista ja niit-
ten seurauksesta, Juma-
lan tuomiosta. Jos sinut 
lukijani näin onnelliseen 
asemaan Jumalan toimesta 
saatetaan, niin se tarkoittaa 
sitä, että sinä saat tunnus-
taa kaikki syntisi Jumalalle. 
Hänen anteeksiantamuk-
sensa on maailman järisyt-
tävin ilosanoma. Ajatte-
le, sinä saat uskoa kaikki 
syntisi anteeksi Jeesuksen 
nimessä ja Pyhässä kalliissa 
sovintoveressä iloon, rau-
haan ja vapauteen saakka. 
Tässä anteeksiantamukses-
sa sinulle lahjoitetaan uusi 
elämä Jeesuksen yhteydes-
sä. Ja Jeesuksen rakasta-
vat sanat kuuluvat sinulle, 
mene äläkä enää syntiä tee. 
Tule ja seuraa minua.

Risto Nikula

Ma 18.35 ja Pe 17.30
Kuuluu  91,8 MHz

RADIO DEISSÄ

Voit kuunnella Aikamerkki 
ohjelmat nyt myös Ajan 
Fakta -radioarkistosta 
millon vain, kaikkialla 

maailmassa!
www.ajanfakta.fi/radio/

Radio PATMOS kuuluu Kokkolassa

101,7 MHz
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Värisilmä 
auttaa

Tervehdys 
Värisilmä-liikkeestä!

Tarjoamme remontoijille ja uuden kodin  
rakentajille räätälöidyt palvelut ja  

laadukkaat tuotteet lattiasta kattoon.

TUOTTEET
• Keraamiset laatat
• Sisä- ja ulkomaalit
• Lattianpäällysteet

• Tasoitteet ja  
   vedeneristystuotteet

TARJOUS!

Tervehdys Värisilmä-liikkeestä!

Tarjoamme remontoijille ja ja uuden kodin rakentajille räätälöidyt palvelut 
ja laadukkaat tuotteet lattiasta kattoon. 

ETU!

Remontoijille ja rakentajille 

myönnämme vuonna 2016

 20% alennuksen 
normaalihintaisista 

Värisilmä-tuotteista.

Yhteistyöterveisin

Värisilmän henkilökunta

PALVE
LEMME

AMMATTIT
AIDOL

LA
PALVELUT 
•	Maalitohtori
•	Tunnetila	suunnittelupalvelu		

www.tunnetila.fi
•	Maalaus-	ja	asennuspalvelut

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

tuotteet

Tervetuloa tutustumaan, kahvipannu on kuumana!
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tutustumaan.

Yhteistyöterveisin
Värisilmän henkilökunta

Runsas  
käytävä- 
matto- 

valikoima.

Tule  
valitsemaan 

omasi!

Paljon tapetteja 

-50% -60%

PALVELUT
• Maalaus- ja  
   tasoitetyöt 

• Asennuspalvelut 

Virtasen 4 Öljyn 
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Se kirkkaasti parempi öljymaali! 
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www.virtasen
maalitehdas.fi

Virtasen 4 Öljyn 
Laatumaali.

Se kirkkaasti parempi öljymaali! 

Jälleenmyyjien yhteystiedot: www.virtasenmaalitehdas.fi 
Virtasen Maalitehdas, Työkuja 5, 21600 Parainen, puh. 010 32 31 600

Yli 50 vuoden osaamisella tehdyssä pellava- 
öljymaalien testivoittajassa yhdistyvät kaikki  
ominaisuudet joita  jokainen rakentaja, talon- 
omistaja ja maalari ulkomaaliltaan kaipaa: 

• Edullinen  hankintahinta
• Hengittävä
• Helppo levittää
• Hyvä värinkesto myös sävytettynä
• Tarttuu kaikille pinnoille
• Ei hilseile
• Kestää jopa kymmeniä vuosia 

Kaiken se kestää - Virtasen 4 Öljyn Laatumaali.

 

www.virtasen
maalitehdas.fi

Tervetuloa
tutustumaan

huippusuosittuun
VIRTASEN
4 ÖLJYN
LAATU-

MAALIIN!

Värisilmäliike Sandkvist & Co Oy     Kansakoulukatu 1, 67100 Kokkola 
sandkvist@anvianet.fi, 06 8311 456, ARK. 8- 17.00, LA 10-14.00

Kutsu 

Tervetuloa
täysin uudistettuun

Värisilmä-liikkeeseemme
viettämään idearikasta 

sisustuspäivää!

Mukana sisustuksen ammattilainen,
sisustussuunnittelija Jaana niemi SiSuStuSpaletiSta, 

antamassa ideoita ja vinkkejä kotisi sisustamiseen!

tule kuulemaan hyvät tarjoukset,
neuvot&niksit, paikalla myös 

tavarantoimittajia ja 
remonttiliikkeen edustaja! 

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

Värisilmä Kokkola

Kahvipannu 

kuumana

koko päivän!

Sandkvist & Co Oy

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

pentti.porrassalmi@pp.kpnet.com

Teksti ja kuva:   
Eero Ketola

Albanian poliittisen järjes-
telmän muuttuessa tuhannet 
ihmiset menettivät työpaik-
kansa valtion hallinnos-
sa. Fierin kaupungin ruuh-
kaisella, intialaistyylisel-
lä torilla tehdään kauppaa 
joka päivä, aamusta myö-
häiseen iltaan. 
–Armeijan uudistamisen 

jälkeen isäni jäi työttömäk-
si. Perheelle oli saatava 
jostain tuloja. Isäni, enti-
nen toimistoupseeri aloitti 
torikauppiaan työn. Autoin 
usein isääni torilla, kertoo 
nykyisin Albanian pääkau-
pungissa, Tiranassa asuva 
Gentjan Dervishaj.

Fierin, Albaniassa sijait-
sevan teollisuuskaupungin 
keskustan kaduille levittäy-
tyy läheiseltä öljykentältä 
pistävä haju. Se ei hait-
taa pääkadulla edestakai-
sin kuljeskelevia ihmisiä. 
Kaupungin pääkatu sul-
jetaan joka ilta. Ihmiset 
pukeutuvat parhaimpiinsa 
ja vietävät aikaa kävellen ja 
keskustellen. Vuonna 1993 
Gentjan Dervishaj oli vii-
dentoista vuoden ikäinen. 
Viiteenkymmeneen vuo-
teen Albaniassa ei sallittu 
mitään uskontoa. 
–Vasta Albanian avautues-

sa vanhempani kertoivat, 
että sukumme on historial-
lisesti katsottuna muslime-
ja. Isä ei koskaan kertonut 
perheelleen Jumalasta eikä 
myöskään muslimiuskos-
ta. Se olisi ollut liian vaa-
rallista. Ateistisena aika-
na yhteys perinteeseen oli 
muuttunut ohueksi tai sitä ei 
enää ollut lainkaan. Isäni oli 
kommunisti. Hän oli töissä 
Albanian armeijassa.  

Laulajat hotellin 
portailla

Lukiossa Gentjan Dervis-
haj oli toivoton ja vihainen. 
Hän riiteli samalla luokalla 

Nuori albanialainen on nyt 
täysillä kiinni elämässä
Gentjan Dervishaj vaelsi aikaisemmin alakuloisena kotikaupunkinsa pääkadulla

olevien oppilaiden kanssa. 
Tilanne koulumaailmassa 
paheni pahenemistaan. 
– Sydämeni oli täynnä 

vihaa ja kapinaa. Olin val-
mis taistelemaan, ja jopa 
tekemään itsemurhan. Etsin 
ja tutkin elämän realiteette-
ja. En löytänyt ketään, joka 
todella huolehtisi minusta 
tai olisi aidosti ystäväni. 
 Albania avautui evanke-

liumille.  Gentjan pysähtyi 
kuuntelemaan kuinka ulko-
maalaiset nuoret lauloivat 
hänelle ja kaikille muillekin 
täysin tuntemattomia lau-
luja kaupungin keskusau-
kiolla, hotellin portailla. 
– Kuulin myöhemmin, että 
he olivat suomalaisia. Ihmi-
set olivat kiinnostuneita ja 
uteliaita näkemään ja kuun-
telemaan kaikkea mikä tuli 
länsimaista. Menin muuta-
mien ystävieni kanssa sun-
nuntaina kristittyjen tilai-
suuteen.  Vieressäni istuvat 
ottivat leivän ja viinin. Seu-
rasin heidän esimerkkiään. 
En tiennyt mitä juhlallinen 

tilaisuus, ehtoollinen, todel-
la merkitsee, mutta ensim-
mäisen kerran elämässäni 
tunsin, että on olemassa 
joku, joka rakastaa minua, 
ja haluaa koskettaa minun 
sisintäni. En kuitenkaan 
tuntenut rakkauden lähet-
täjää. 

Itsetunto palautui

Jumalan rakkauden koke-
misen jälkeen Dervishaj 
löysi uuden itsetunnon ja 
uuden luottamuksen. 
– Aloitin tietotekniikan 

kurssin Tiranassa. Pidin 
kurssista, minulla oli moti-
vaatio opiskella ja opet-
tajankin mielestä edistyin 
mainiosti.  Samalla kurssil-
la oli ystäväni Genti Kushi. 
Hän ei ollut kristitty, mutta 
hänellä oli ystäviä, jotka 
ottivat säännöllisesti osaa 
uuden, Fieriin perustetun 
Hyvän uutisen- seurakun-
nan tilaisuuksiin. Seura-
kunta oli perustettu suoma-
laisten lähetystyöntekijöi-
den työn tuloksena. Yllä-
tyin, sillä kokoushuoneena 
käytettävä nukketeatteri oli 
tupaten täynnä ihmisiä. He 
kaikki olivat nuoria. 

Lupaus täyttyy

Gentijan Dervishajin ja 
hänen isänsä torimyynti 
menestyi verraten hyvin. 
– Ystäväni, Ervin Koro-

veshi oli ostoksilla torilla. 
Olin hämmästynyt. Näytti 
siltä, että jotain erikoista oli 
tapahtunut hänelle. Kysyin: 
”Mitä sinulle on tapahtu-
nut? Missä olet ollut?”  Hän 
kertoi, että edellisenä iltana 
hän oli ollut rukoilemassa. 
Tilaisuus oli ollut kodissa 

jossa Fierin kaupungin 
ensimmäisiä uskovia asuu. 
Perheen tytär, Eranda Papu-
ciu  oli täyttynyt Pyhällä 
Hengellä. Hänen sanoes-
saan” Pyhä Henki”, niin 
sisimmässäni liikahti. Ervin 
kertoi, että hän oli rukouk-
sen aikana nähnyt näyn Jee-
suksesta joka sanoi: ”Tule 
lähemmäs minua”.  Olin 
vakuuttunut siitä, että jotain 
jumalallista oli tapahtunut 
ystävälleni. Halusin kokea 
ja saada samaa. Tämä oli 
elämäni ensimmäinen ker-
ta kun tunsin, että todella 
uskon Jeesukseen.  
 
Gentjan Dervishaj  oli 

sisimmässään vakuuttunut, 
että Raamatun sana on totta. 
– Menimme yhdessä Eran-
dan kotiin rukoilemaan. 
Nuoret kertoivat minulle 
kuinka Jeesus lupasi lähet-
tää Pyhän Hengen ja kuin-
ka lupaus täyttyi helluntai-
päivänä. Nuoret rukoilivat 
ensimmäisenä puolestani. 
Rukoilin kovalla äänellä 
ainakin 30 minuuttia. Halu-
sin innokkaasti kokea Raa-
matussa ilmoitetun Pyhän 
Hengen kasteen. Rukouk-
seni jälkeen siirryin huo-
neen kulmaukseen ja sanoin 
kovalla äänellä Jumalal-
le: ”Jumala, olet luvannut 
Pyhän Hengen myös minul-
le”. Sitten tunsin kuin tulen 
koko sydämessäni ja sie-
lussani.  Vaivuin polvilleni 
lattialle ja samassa aloin 
puhua vierailla kielillä.  

Aviopuoliso löytyi 
yliopistosta

 Gentjan Dervishaj opiskeli 
Tiranan Yliopistossa talous-
tiedettä.   
– Yliopistossa oli rukous-

ryhmä. Tuntien väliaikoina 
tapasimme toisiamme ja 
rukoilimme. Eräänä päivä-
nä rukoustilaisuudessa oli 
mukana tyttö joka heijasti 
Jumalan rakkautta. Tutus-
tuimme tosiimme. Hiljal-
leen opin tuntemaan hänet.  
Meillä oli paljon samanlai-
sia kokemuksia lapsuudesta 
ja nuoruudesta. Varovai-
sesti kerroin hänelle tule-
vaisuuden suunnitelmista-
ni.  Kirjoitin ne paperille. 
Pyysin häntä rukoilemaan 
ennen kuin hän lukisi sen. 
Hän vei sen kotiinsa, mutta 
ei avannut sitä kuin vasta 
seuraavana päivänä. Seu-
raavana päivänä hän luki 
kirjeen. Hän ihmetteli kos-
ka hänellä oli juuri saman-
lainen toive kuin minulla. 
Hän halusi antaa koko elä-
mänsä Jumalan käyttöön ja 
levittää siunausta kaikille 
ihmisille.  

Albanialainen Gentjan Dervishaj haluaa kertoa kaikille 
Albanian nuorille Jumalan rakkaudesta.
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Jos tieteen perusta on 
lähtökohtaisesti väärä, se 
kasvaa vinoon, eikä sen 
kautta voida päästä totuu-
teen tai parhaimpaan 
mahdolliseen selitykseen. 
Mitä tapahtuu, kun suun-
nittelijan mahdollisuus 
lukitaan määrätietoisesti 
tieteen ulkopuolelle?

Näinä aikoina koko Raa-
mattuun ja luomiseen usko-
va kristitty on luokiteltu 
mm, koulutusjärjestelmi-
en, koulukirjojen tekijöi-
den, ideologisten ryhmien 
ja valtamedian kautta tietä-
mättömäksi, ”huuhaaksi” ja 
tieteeseen kielteisesti suh-
tautuvaksi. 
Evoluutioteoriaa eli kehi-

tysoppia opetetaan yliopis-
toissa ja kouluissa ainoa-
na tieteellisenä, älykkäänä 
ja aukottomana teoriana. 
Suomessa ja lähes kaik-
kialla vallitsee evoluutio-
diktatuuri; jos et usko tähän 
oppiin, voit huomata jou-
tuneesi pois työpaikasta-
si maineesi menettänee-
nä. Kehitysoppi on mennyt 
hyvin perille, sen näkee ja 
kuulee kaikkialta. Itsekin 
opettelin ulkoa evoluution 
miljardit vuodet lukiossa 
päästäkseni ylioppilaak-
si, miettimättä, kuka nämä 
vuodet on laskenut ja miten.

Pulueetontako?

Jotta luonnontieteiden 
opetus kouluissamme olisi 
puolueetonta ja neutraa-
lia, niinkuin juhlapuheissa 

Evoluutioteoria
– Päättäväinen yritys poistaa suunnittelija

väitetään, pitäisi lapsille 
kertoa koulukirjoissa myös 
kehitysteorian valtaisat 
puutteet, aukot, ongelmat ja 
kysymykset, joihin sillä ei 
ole mitään vastauksia. 
Lapsille pitäisi kertoa, että 

on suuri joukko kristitty-
jä ja ei- kristittyjä tieteili-
jöitä, lääkäreitä, professo-
reita jne, jotka eivät usko 
evoluutioon mm. havainto-
jen ja tieteellisten todistei-
den perusteella. Puolueeton 
koulukirja mainitsisi myös 
luomisteorian ja sitä tuke-
via tieteellisiä tutkimuksia 
ja havaintoja. Kristittyjä tai 
ei- kristittyjä evoluutioteo-
rian poissulkevia tutkijoita 
ja professoreita jne. luon-
nontieteiden alueelta pitäi-
si saada kutsua kouluihin. 
Oppilailta näistä vierailuis-
ta on saatu innostunutta 
palautetta. Lapsille tulisi 

antaa aikaa ja mahdolli-
suuksia oman mielipiteen 
muodostamiseen luonnon-
tieteiden alueella. 

Satua

Evoluutioteoriaa voi ver-
rata satuun ”keisari ilman 
vaatteita”, sillä erotuksella, 
ettei se ole vaaraton tarina. 
Tämän, kaikista tuuteista 
suurella rahalla ja arvo-
vallalla tulevan opin myö-
tä, lapset ja nuoret pääty-
vät ateismiin, jos heille ei 
muuta vaihtoehtoa anneta. 
Tätä epätieteellistä teoriaa, 
joka on yhtä suurta olet-
tamusta ja tarinaa, jota ei 
voida mm. laboratoriotut-
kimuksillakaan todistaa, 
opetetaan kouluissamme ja 
jopa päiväkodeissa suuren 
arvovaltaisen tahon käskyn 
mukaan.

Jumalan hyvä 
suunitelma

Nyt psykologit ihmettele-
vät lasten ja nuorten mie-
lenterveysongelmien jyrk-
kää kasvua. Lasten tarvitsee 
saada kuulla totuus hei-
tä rakastavasta Jumalasta, 
siitä, että heidät on luotu 
Jumalan tahdosta ja heidän 
elämällänsä on hyvä suun-
nitelma ja tarkoitus. Lapsen 
usko Jumalaan ei ole vähä-
pätöinen asia.
Teistinen evoluutio-oppi 

on täysin mahdoton sovitte-
luyritys yhdistää Jumala ja 
evoluutioteoria Raamatun 
ja Jeesuksen persoonan tun-
temisen valossa. 
”Sal l ikaa las ten tul -

la minun tyköni, älkääkä 
estäkö heitä, sillä senkal-
taisten on Jumalan val-
takunta. Totisesti minä 
sanon teille: joka ei ota 
vastaan Jumalan valta-
kuntaa niinkuin lapsi, se 
ei pääse sinne sisälle. Ja 
hän otti heitä syliinsä, pani 
kätensä heidän päällensä 
ja siunasi heitä.” (Mar-
kus 10)

Sattuman 
kauppaako?

Ilman huippunerokasta 
suunnittelua ja suunnitte-
lijaa, todennäköisyys, että 
sattuma saisi aikaan edes 
yhden entsyymin, joita tar-
vitaan solussa tuhansia, ja 
jotka voivat olla riippu-
vaisia noin kymmenistä 
tuhansista muista entsyy-
meistä, on mahdottomuus 
matemaattisesti laskettuna 
(tähtitieteilijä Sir Frederick 
Hoyle). 

Päivi Kinnunen, Lohtaja

Jeesus haluaa pelastaa ja 
antaa uuden elämän, jota 
elää kannattaa. Olethan 
kuulolla, kun Jumala kut-
suu. Hän kutsuu jokaista; 
sinä kyllä tiedät aivan var-
masti silloin, kun Jumala 
kutsuu. Se on jokaiselle 
henkilökohtainen kutsu. 
Jumala tuntee sinut nimel-
tä. Hän rakastaa sinua niin 
paljon, että antoi ainokai-
sen poikansa ristille kuo-
lemaan ja kateuteen asti 
hän halajaa sitä henkeä, 
minkä Hän on sinuun pan-
nut asumaan. Ethän kulje 
onnesi ohi. 
Ajattele ystävä hyvä, 

sinä voit saada yhteyden 
Jumalaan ja kokea iha-
nan pelastuksen ja uskoon 
tu l emisen .  Raamat tu 
sanoo: jokainen joka huu-
taa avuksi Herran nimeä 

pelastuu (Room. 10:13). 
Vuodesta 1979 olen saanut 
olla Jeesuksen oma ja elää 
ihanaa ja rikasta elämää 
Hänen kanssaan. Siellä on 
ollut niin iloja kuin suruja-
kin, mutta kaikessa Jumala 
on auttanut, kaikki vaiheet 
parhaaksemme. Etkö rakas 
ystäväni sinäkin haluaisi 
antaa elämääsi Jeesuksen 
käteen? Jeesus tulee pian 
ja hakee omansa taivaan 
kotiin, jossa hän on luvan-
nut pyyhkiä viimeisetkin 
kyyneleemme. 
Sinulle, hyvä ystävä, on 

tarjolla elämä. Herra kat-
soo taivaasta ihmislapsiin 
nähdäkseen, onko ketään 
ymmärtäväistä, ketään, joka 
etsii Jumalaa (Ps. 14:2). Ei 
ole niin voimakasta synnin 
paulaa, josta Jeesus ei voi-
si vapauttaa. Minäkin oli 

ihmisille mahdoton tapa-
us, mutta en Jumalalle! 
Hän nosti ylös turmion 
kuopasta, synnin siteis-
tä ja kahleista. Nyt saan 
omistaa rauhan Jumalan 
kanssa. 
Jos sinä etsit Jumalaa 

koko sydämestäsi ja pyy-
dät armoa Jumalalta, saat 
ottaa vastaan uuden iha-
nan elämän ja taivaan por-
tit avautuvat. Sinäkin saat 
elää ihanaa elämää Jee-
suksen kanssa. Tämä kaik-
ki on sinullekin varattu 
rakas ystäväni. Siunausta 
uuteen elämään. Ihanaa 
kesää ihanan luonnon kes-
kellä! Kaiken Hän on niin 
ihanaksi tehnyt. 

Sinua siunata tahdon,
 Toini Sievänen

Rakas ystävä

Tieteellisesti on todistet-
tu, ettei solua voi syntyä 
itsestään (Louis Pasteur 
1860-luvulla) Kukaan ei 
ole kumonnut tätä tutki-
mustulosta. DNA:n korja-
uskonejärjestelmä ( Nobe-
linpalkinto 2015), solun 
kierrätysjärjestelmä, auto-
fagosytoosi  (Nobel 2016) 
j a  ää r immäisen  ne ro-
kas DNA:n tiedontiivis-
tys ja sen monistuminen 
solun jakautuessa mm, ovat 
äärimmäisen monimutkai-
sia järjestelmiä, joiden on 
oltava solussa valmiiksi 
ohjelmoituna. 

Maalaisjärjellä ymmärtää, 
ettei tämä kaikki käsittä-
mättömän monimutkainen 
toiminta, voi olla sattuman, 
painovoiman, mutaatioi-
den, materian tai miljardien 
vuosien synnyttämää. Tosi-
asia on, että aika rappeuttaa. 
(Eliömaailma rappeutuu, 
Sanford) 

Luomisteoria 
on perusteltu

Kristinuskon ytimessä, 
Raamatussa kerrottu luomi-
nen, on juuri nytkin tieteel-
listä ja perusteltua. 
Jumala on kaiken todel-

lisen viisauden lähde ja 
ihmistä ja luomakuntaa aut-
tavan, objektiivisen, puo-
lueettoman tieteen ja tut-
kimuksen puolella, ei sitä 
vastaan. 
Hän loi ihmeellisen luoma-

kunnan niin, että sitä voi-
daan tutkia ja luonnonlait 
niin, että niitä voidaan mita-
ta. Tämä osoittaa, että Juma-
la haluaa ihmisen voivan 
tutkia maailmankaikkeuden 

kauneutta ja äärimmäistä 
järjestelmällisyyttä. Uusim-
pia tietoja ja tutkimustulok-
sia tieteen eri aloilta löytää 
tältä perustalta, mm Luomi-
nen- lehdestä tai luominen.
fi -sivuilta.
Tiedon lisääntyessä myös 

uusien kysymysten määrä 
lisääntyy moninkertaisesti, 
sillä Jumalan viisaus Kris-
tuksessa on mittaamaton. (1 
Kol 2:2-3)

Krisityt tiedemiehet

Wikipediasta löytää 107 
kristityksi mainittua tiede-
miestä- ja naista, eri aika-
kausina vaikuttaneita hen-
kilöitä, jotka ovat muut-
taneet maailmaa. Heistä 
tunnetuimpia nimiä mm 
Kopernikus, Kepler, Gali-
lei, Pascal, Newton, Pasteur 
ja Kelvin. He saivat voiman 
ja innoituksensa siitä tie-
dosta, että kaiken takana on 
äärettömän nerokas Jumala. 
Isac Newton kirjoitti:
” T ä m ä  m i t ä  k a u n e i n 

auringon, planeettojen ja 
komeettojen muodostama 
järjestelmä voisi olla lähtöi-
sin vain älykkään olennon 
suunnitelmasta ja vallasta”. 

Tämän päivän suomalai-
sia kristittyjä tutkijoita ja 
kirjailijoita mm luonnon-
tieteen ja lääketieteen alu-
eilta ovat: lääkäri Pekka 
Reinikainen, kirurgi Mikko 
Tuuliranta, professori Mat-
ti Leisola, professori Tapio 
Puolimatka, dosentti Len-
nart Saari ja geologi Pekka 
Rahkila.
Kristityt eivät koskaan voi 

vaieta, vaikka pilkka ja vas-
tatuuli on kova ja raaka.

Larsmon 
Lähetyskoti 

Larsmo 
Missionhome

Tarjoamme 
leirikeskusta 
eri ryhmien 

leiri-, koulutus- 
ja virkistyskäytöön. 

Lisäinfoa: 
www.lahetyskoti.fi 
puh. 0400 562088

Ps. majoitusta myös 
komennusmiehille ja 

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

Tervetuloa autokaupoille Indolantie 24

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

Pitkänsillankatu 33
67100 Kokkola
www.kokkolanpizzeria.fi

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

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

6,90

2p no txt

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

www.wikro.fi

TOIMIPISTEEMME 
JÄNISMAALLA ON 

JÄLLEEN LAAJENTANUT 
VALIKOIMAA!

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

Tervetuloa Levytielle, 
palvelemme 

arkisin klo 8-16

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

ASIAKKAILLE KOKKOLASSA

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

TOIMIPISTEEMME
JÄNISMAALLA KOKKOLASSA

PALVELEE LAAJALLA
VALIKOIMALLA!

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

”Jos olemme panneet toi-
vomme Kristukseen aino-
astaan tämän elämän ajak-
si, niin olemme kaikkia 
muita ihmisiä surkutelta-
vammat.” 1 Kor: 19. 

Usein minulle käy niin, 
että joku Raamatun jakeista 
pompsahtaa silmille ikään-
kuin alleviivattuna, vaik-
ka ei mitään alleviivausta 
olekaan. Niin tuon otsik-
kojakeenkin kanssa kävi 
viime kesänä. Ajattelen sil-
loin, että Pyhä Henki, joka 
on minun jalkaini kynttilä, 
ja valkeus minun teilläni, 
haluaa jotakin minulle eri-
tyisesti tässä opettaa. Näin 

Aika ja iankaikkisuus
sitten olen tuosta ymmärtä-
nyt: Synnyimme kaikki tän-
ne aikaan, joka nopeasti kii-
täen kuluu loppuaan kohti, 
päättyen iankaikkisuuteen, 
joka on loppumaton toi-
sin kuin aika. Tämän lyhy-
en maallisen elämämme 
aikana meidän on valittava 
iankaikkisuutemme osan. 
Sehän on, joko Jumalan tai-
vaassa, tai iankaikkisessa 
erossa hänestä.

Ensimmäisille ihmisille 
Jumala antoi Edenin paratii-
sin asuttavaksi, mutta syn-
tiinlankeemuksen seurauk-
sena ihminen joutui sieltä 
karkoitettavaksi. Samassa 
yhteydessä Jumala viittaa 
jo Kristuksessa tapahtu-
vaan syntien sovitukseen 
kun Hän, Kristus, polkee 

rikki käärmeen pään, ja 
niinkin, että tuo käärme on 
pistävä Herraamme kan-
tapäähän. Näinhän juuri 
Golgatalla kävi. Rakkau-
tensa kohteeksi luomaansa 
ihmistä ei Jumala hyljän-
nyt, eikä milloinkaan hyl-
kää, mutta synti tuomitaan, 
eikä mikään synti pääse 

Jorma Kauppinen

Seuraava 
Ajan Fakta

syyskuussa!

Suorat lähetykset 
helluntaiseurakunnista

netissä!
Myös video-arkisto!

Tervahovintie 9, KOKKOLA (06) 8271 111 • auki 7-17, 9-14
1862

155

Ainola Pro
Talomaali, 9 l, PM1
+sävytys

84 €

Julkisivulippu
46x75 cm+ tanko 130 cm (CB20)

10 €

Akkutrimmeri
Einhell. 18 V CG-CT

69 €
Ulkomaalisivellin
100 mm

5 €

Kesätarjouksia 
Hartmanilta!

taivaaseen. Että sinä, ystä-
väni, sekä minä sinne tai-
vaan kotiin pääsisimme, sii-
hen tarvitaan Jeesusta. Sillä 
Jeesus itse sanoo: ”Minä 
olen tie ja totuus ja elämä; 
ei kukaan pääse Isän tykö 
muutoin kuin minun kaut-
tani.” Joh. 14: 6. Tarvitset 
siis Jeesuksen sovitusta, 

sillä: ”Sen, joka ei synnistä 
tietänyt, hän meidän edes-
tämme teki synniksi, että 
me hänessä tulisimme van-
hurskaiksi Jumalan edes-
sä.” 2 Kor. 5: 21.

Näillä vähillä Raamatun 
jakeilla todistan sinulle, 
että pelstumiseesi ja taivaa-
seen pääsemiseksi tarvit-
set ihan ehdottomasti Jee-
suksen ”asianajajaksesi”. 
Jo kirjoitukseni otsikkoja-
keessa on viite siihen, että 
Jeesus tuli sinun iankaikki-
suuttasi varten. Hän nousi 
kuolleista, niinkuin tiedät. 
Käärme pisti kantapäähän, 
mutta ei voinut enempää. 
Kristus astui ylös taivaa-
seen, mutta ennen tavaa-
seen astumistaan hän lupasi 
lähettää Puolustajan, Pyhän 
Hengen, muutamien päi-
vien perästä, ja käski ope-
tuslapsiaan odottamaan sen 
lupauksen täyttymistä. 
Pyhä Henki vuodatettiin 

tuulispään voimalla, ja 
ikäänkuin tulisina kielinä 
rukoilevan seurakunnan 
ylle, heidän ollessa yhdessä 
koolla. Ennen arat, pelok-
kaat opetuslapset Pyhän 
Hengen voimasta muuttui-
vat sellaisiksi julistajiksi, 
että jo Jerusalemin ensim-
mäisessä  kokouksessa 
uskovien joukko lisääntyi 
kolmellatuhannella ihmi-
sellä. Edelleenkin Pyhä 
Henki tekee työtään etsi-
mällä, kutsumalla, ja eri-
laisten armolahjojen väli-
tyksellä. 
Ehkä sinäkin olet sen koke-

nut. Sinulla on ollut etsik-
koaika, silloin olet varmasti 
tiennyt sen olevan Jumalan 
kutsun, jonka Pyhä Henki 
sinulle välitti. Jos nytkin 
tuon kutsun sydämessä-
si tunnet, niin älä pakene, 
vaan avaa ahdistunut sydä-
mesi Vapahtajasi edessä ja 
tunnusta syntisi, niin Hänen 
verensä pesee sinut puh-
taaksi kaikesta synneistäsi 
iloon, rauhaan ja vapauteen 
saakka.
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KULJETA MITÄ KULJETAT – AKULLA ONNISTUT

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

JOKA HUUSHOLLISSA 

PITÄÄ OLLA TOIMIVA KEITTIÖ.

VARJE HUSHÅLL SKA HA

ETT FUNGERANDE KÖK.

MA – PE  klo 10-17    LA klo 10 – 14      Puh. 0104397000

-Ristipistoista kirjontaa -käsityö ja vanhat 
 postikortit, kahvilan vintillä koko kesän ajan.
-Räsymattonäyttely Antin-tuvalla
-Merirosvot valtaavat laivan -roolileikkejä lapsille

www.elainpuisto.fi

Olemme juuri  kesäksi 
kääntyneen kevään aikana 
kirkkovuodessa menneet 
läpi hyvin merkittävät kris-
tinuskon peruspilarit: Jee-
suksen kuolema, ylösnou-
semus, ilmestyminen ope-
tuslapsille ja heidän  lisäksi 
yli viidellesadalle muulle 
kuolemansa  ja ylösnouse-
muksensa jälkeen. Lupaus 
Pyhästä Hengestä, Pyhän 
Hengenvuodatus helluntai-
na, sekä Jeesuksen taivaa-
seen astuminen,  lupauksi-
neen palata myös takaisin. 
Monissa saarnoissa on 

myös kuultu täältä ”pois-
lähtevän”, ylösnousseen 
Jeesuksen viimeisiä sanoja, 
puheita neuvoja ja ohjeita 
hänen tänne jääneille seu-
raajilleen. Niille kirkoil-
le, seurakunnille ja ennen 
muuta niiden jäsenille, - 
seuraajilleen. Heille, joiden 
tehtäväksi Hän jätti sano-
man  julistamisen ja ope-
tuslapseuttamisen  poisme-
nonsa jälkeen. Tästä on seu-
raavassa yksi tunnetuimpia 
kohtia:
   – Niin he tulivat ulos ja 

pakenivat haudalta, sillä 
heidät oli vallannut vavis-
tus ja hämmästys, eivät-
kä sanoneet kenellekään 
mitään, sillä he pelkäsi-
vät. Mutta ylösnousemi-
sensa jälkeen hän varhain 
aamulla viikon ensim-
mäisenä päivänä ilmestyi 
ensiksi Maria Magdalee-
nalle, …. Tämä meni ja vei 
sanan niille, jotka olivat 
olleet Jeesuksen kanssa 
ja jotka nyt murehtivat ja 
itkivät. Mutta kun he kuu-
livat, että hän eli ja että 
Maria oli hänet nähnyt, 
eivät he uskoneet.  Ja sen 
jälkeen hän toisenmuo-
toisena ilmestyi kahdelle 
heistä, ... Hekin menivät ja 
veivät sanan toisille; mutta 
nämä eivät uskoneet heitä-
kään. Vihdoin hän ilmes-
tyi myöskin niille yhdel-
letoista heidän ollessaan 
aterialla; ja hän nuhteli 
heidän epäuskoaan ja hei-
dän sydämensä kovuutta, 
kun he eivät olleet usko-
neet niitä, jotka olivat näh-
neet hänet ylösnousseek-
si. Ja hän sanoi heille: 
”Menkää kaikkeen maail-
maan ja saarnatkaa evan-
keliumia kaikille luoduille. 
Joka uskoo ja kastetaan, 
se pelastuu; mutta joka ei 
usko, se tuomitaan kado-
tukseen. Ja nämä merkit 
seuraavat niitä, jotka usko-
vat: minun nimessäni he 
ajavat ulos riivaajia, puhu-
vat uusilla kielillä, nosta-
vat käsin käärmeitä, ja jos 
he juovat jotakin kuoletta-
vaa, ei se heitä vahingoita; 
he panevat kätensä sairas-
ten päälle, ja ne tulevat 
terveiksi.” Kun nyt Herra 
Jeesus oli puhunut heille, 
otettiin hänet ylös taivaa-
seen, ja hän istui Jumalan 

oikealle puolelle. Mutta 
he lähtivät ja saarnasivat 
kaikkialla, ja Herra vaikut-
ti heidän kanssansa ja vah-
visti sanan sitä seuraavien 
merkkien kautta. 
(Mark. 16: 8-20, 33/38 

käännös)

Matt. 22 luvun alussa ker-
rotaan kuinka Jeesus puhui 
kuulujoilleen vertauksen 
kuninkaanpojan häistä, 
miten noihin suuriin pitoi-
hin lähetettiin palvelijoita 
kutsumaan häihin kutsu-
vieraita. Lukekaapa Raa-
matustanne miten siinä lop-
pupelissä kävi. Kutsua ei 
otettu vastaan ja kutsujia 
pahoinpideltiin ja tapettiin 
ja kuningasta, eli  juhlanjär-
jestäjää, samoin kuin myös 
kutsujia näin halveksuen 
kohdeltiin. 

Olemme lukuisten vapai-
siin suuntiin kuuluvien seu-
rakuntien,  ja eri paikka-
kuntien ev.lut seurakuntien 
kanssa yhdessä järjestäneet 
kevään aikana Mahdolli-
suus muutokseen kampan-
jan, jolla on jaettu kutsuja
 ”Kuninkaan pojan häihin”, 

- mahdollisuutta uuteen 
elämään uudestisyntymi-
sen kautta (Joh.. 3:3), ja 
näin  pääsemistä Kristuksen 
yhteyteen. 

Olen ihmetellyt kovasti  
lukiessani ja kuunnelles-
sani  paheksuntaa tuosta 
yhteisestä toiminnasta tuon 
kampanjan suhteen.  Mehän 
elämme kristityksi maaksi 
nimitetyssä maassa ristili-
pun alla kasvaneena kan-
sana. Miksi Raamattua ei 
enää saisi julkisesti tun-
nustaa  kristinuskon käyt-
töoppaaksi? Siitähän tässä 
on kyse.
Muistan vuosien takaa 

tapauksen kuin tein haastat-
telua rovasti Kalevi Lehti-
sestä ja hänen Leena puo-
lisostaan. Tuossa haastatte-
lussa Kalevi sanoi tärkeän 
ajatuksen siitä mikä kris-
tittyjen pitäisi aina muis-
taa, koskien tuota Jeesuk-
sen antamaa evankeliumin 
levityskäskyä, jota myös 
lähetyskäskyksi kutsutaan, 
muistuttaen miten monen 
kristinuskoa elämän arjes-
sa toteuttavan kohdalla tuo 
lähetyskenttä saattaa alkaa 

Menkää ja julistakaa 

jo kotiovelta:   ”… jos me 
ajatellaan että ihmisille 
julistetaan evankeliumia 
vain kirkoissa ja rukous-
huoneissa, niin meidän kan-
sasta vain noin 15-20 % 
vois kuulla evankeliumin. 
Jeesus ei sanonut  niille 
ulkopuolisille että tulkaa ja 
kuulkaa – vaan hän sanoi 
meille kristityille: Menkää 
ja kertokaa” Meidän on 
vietävä evankeliumi ihmis-
ten keskelle, sinne missä 
ihmiset elää, ja sen jälkeen 
he tulevat kirkkoihin kun he 
tajuavat kuka Jeesus on.” 
  
Tuon Kalevi Lehtisen aja-

tuksen pohjalta, - joka on 
Jeesuksen julistamiskäsky 
evankeliumin levitykses-
tä aikalaistemme kielellä, 
voimme pohtia olenko luki-
jana itse Jumalan Sanan 
toteuttaja ja noudattaja,  
vaiko sen suolavertauksen 
suola, josta ei enää makua 
löytynyt. Uskon tuosta löy-
tyvän myös vastauksen 
kysymykseen miksi evan-
keliumia pidetään esillä

Keijo Niskala

Armahdettu 
ja vapautettu

 
Vertaistukiviikonloppu abortin 

läpikäyneille Kokkolassa
Tampereen NNKY:n Itu-työ www.ituprojekti.net on 

tarjonnut vuodesta 2004 tukea yllätysraskaustilantees-
sa oleville ja abortin läpikäyneille. Työmuotoja ovat 
valtakunnallinen puhelinpäivystys, neuvontatyö, yksi-
lötuki vaikeassa tilanteessa raskauttaan jatkaville sekä 
vertaistukiryhmätoiminta.
 
Abortin läpikäyneille on järjestetty jo vuodesta 2006 

Armahdettu ja vapautettu -vertaistukiviikonloppuja 
eri puolilla Suomea. Viikonlopun aikana käydään läpi 
aborttikokemukseen liittyviä tunteita turvallisessa kris-
tillisessä viitekehyksessä. Viikonloput ovat tarkoitetut 
myös niille, joiden abortista on jo pitkä aika.  

Abortista on usein vaikea puhua ja kuitenkin se on 
asia, jota olisi hyvä jossain elämän vaiheessa käsitellä. 
Viikonloppuihin osallistuneilta saadussa palautteessa 
on koettu erityisen hyvänä jakaa ajatuksia ja tunteita 
muiden samaa kokeneiden kanssa ja myös yhdessä sur-
ra abortin kautta menetettyjä lapsia.

Nyt on Kokkolassa ja lähiseudulla mahdollisuus oman 
aborttikokemuksen käsittelyyn. Kokkolassa järjeste-
tään 17.-19.8. Armahdettu ja vapautettu- viikonloppu 
KTU:n majalla osoitteessa Vanha Varvi 1. Paikassa voi 
myös yöpyä. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Outi Papunen itu@
tnnky.fi p.040 832 9001

Valtakunnallinen puhelinpäivystys 
klo 9-21 050 401 5567
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0400 563 438 ✆ 0400 389 022

✁

YLEISKULJETUS
ALLTTRANSPORT

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

Myös auton ovien avaus
Ota ilmoitus talteen,
säilytä puhelinnumerot

KOKKOLA
KARLEBY

Myös raskaskalusto 

Kuljetusliike Hotakainen Oy
Halsua, puh. 0400 269048

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

LAAJA VALIKOIMA LAATUVARAOSIA
SUORAAN HYLLYSTÄ

MITSUBISHI
edustus Kokkolassa!
Tervetuloa kaupoille!

Myös laaja valikoima 
vaihtoautoja!

Indolantie 4 - KOKKOLA

kreivitalo.fi

PIA ANTTILA    0400 131 990
HEIDI PORKOLA  045 648 4032
ERKKI HUHTALA   0400 821 235
JAN LILJEDAHL  044 524 7800

UPEAT
MUUTTOVALMIIT

KODIT
LÄMPÖ • VESI • ILMASTOINTI • SÄHKÖ • AUTOMAATIO 

• ASBESTISANEERAUS • KYLMÄASENNUS

www.lvirahkola.fi

Myymälämme avoinna:
Ma-Pe 9.00-17.00
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Sari Essayah

TAVIKSEN TUUMAILUJA
Tällä palstalla perustavallinen kokkolalainen tarkastelee 

perustavallisia arkiasioita.

Aloitin jälleen kerran 
kasvimaan kasvattamisen. 
Teen sen joka vuosi melko 
laihoin tuloksin, sillä en koe 
olevani kovinkaan kum-
moinen puutarhuri, mutta 
sitäkin suuremmalla syyllä 
ilahdun, jos satunkin satoa 
saamaan. 
Kovin olin taas tyytyväi-

nen siinä vaiheessa, kun 
maa oli muokattu, kasvu-
laatikon pohjalle oli lai-
tettu sanomalehteä, jotta 
maassa olevat rikkakasvit 
eivät pääsisi kovin nope-
asti tunkeutumaan uuden 
kasvuston häiriköiksi, ja 
sanomalehden päälle olin 
laittanut hyvän kerroksen 
uutta kasvumultaa. Oikein 
kauppiaalta kyselin, mil-
lainen multa toisi hyvän 
sadon mutta estäisi rikka-
kasvit. Tasoitin maan hyvin 
ja istutin porkkanat, pals-
ternakat, salaatit, yrtit, her-
neet ja kurpitsat. Maa näytti 

kuohkealta ja hyvältä kas-
vualustalta. 

Vaan sittenpä koittivat 
ensimmäiset haasteet. Parin 
päivän kuluttua kuivunut 
multa piti kastella. Hyvin 
nopeasti huomasin, että 
kannusta tulvi liikaa vettä 
ja siemenet nousivat mullan 
alta pintaan uimaan. Koe-
tin peittää ne uudestaan ja 
kastella varovaisemmin. 
Viikon kuluttua huomasin, 
että osa kastelluista yrtti-
maista oli pinnaltaan var-
sin kovia (johtui ilmeisesti 
liiasta kastelusta), osa taas 
oli niin kuivaa, että oralle 
kasvaneet kasvit makasivat 
kuivina ja velttoina maa-
ta pitkin. Koetin elvyttää 
niitä vedellä, mutta niiden 
hennot varret jäivät lepää-
mään lammikkoon. Päätin 
tarkastaa tilanteen seuraa-
vana päivänä, jolloin suurin 
vesimäärä olisi imeytynyt 

maahan ja kasvit olisivat 
ehkä virkistyneet jälleen. 

Jo aamusta menin katso-
maan kasvieni tilannetta. 
Ensimmäisen kasvulaati-
kon nahistuneet taimet oli-
vat yhä nahistuneen näköi-
siä, mutta ne olivat sentään 
pystyssä jälleen. Kasvulaa-
tikossa, josta piti kasvaa 
porkkanaa, erotin monia 
erilaisia kasvin alkuja. Tie-
sin – tai ainakin oletin – 
että osa pienistä kasveista 
olisi porkkanoita, mutta 
olin epävarma, ketkä oli-
sivat juuri niitä ja mitkä 
alut olisivat rikkakasveja. 
En uskaltanut nythää pois 
ainoatakaan ja mielessäni 
mietin, että elleivät porkka-
nat kasvaisi ja vahvistuisi 
rikkaversoja nopeammin, 
rikkaversot tukahduttaisi-
vat ne. Palsternakkapen-
kissä sentään oli vahvasti 
elämää – tosin, se elämä 

ei kuulunut palsternakoille 
vaan viiden sentin mittai-
sille voikukille, jotka olivat 
täyttäneet laatikon ”laatu-
mullasta” huolimatta. Tai 
ehkä juuri siksi. Voikukat 
olivat ottaneet kasvualus-
tasta kaiken hyvän ja koet-
tivat kukoistaa sen avulla. 

Mansikat ja ruohosipu-
linvarret sentään kasvoivat 
vahvoina. Ennen luokseni 
saapumista kunnon puutar-
huri oli kasvattanut niitä. 
Niitä oli ruokittu tarpeeksi 
pitkään ravinteilla ja ne oli-
vat vahvistuneet hyvin. Ne 
eivät olleet tämän vuoden 
tuotoksia, vaan hyvästä kyl-
vöstä ja kasvusta johtuen 
ne olivat selvinneet myös 
minun vaihtelevassa hoi-
dossani. Ne olivat selvin-
neet myös talvesta.

Monesta pettymyksestä 
huolimatta, päätin vielä kyl-
vää vajan viereen pussil-
lisen auringonkukansie-
meniä. Saapuessani uuden 
multasäkin kanssa kukka-
penkin luo, olin hämmen-
tynyt: kukkapenkistä nousi 
ruiskukan ja kehäkukan 
varsia! Nekin olivat talveh-
tineet ja voittaneet haasteet. 
Ne tukivat toinen toisiaan 

yhdessä eivätkä olleet pääs-
täneet rikkaruohoja valtaa-
maan alaa. 

Tämän kaiken kasvun ja 
kasvamattomuuden keskel-
lä mieleeni nousi moneen-
kin kertaan tuttu kylväjä-
vertaus siemenistä, jotka 
putosivat erilaisiin maape-
riin. 
Vertauksessa jokainen sie-

men sai elämänsä Juma-
lan sanasta, mutta monen 
kasvuongelmana oli juur-
tumisen uupuminen. Juur-
tuminen vaatii kasvamaan 
alaspäin. Monta kertaa se 
tarkoittaa nöyrtymistä, jot-
ta itse Jumala kirkastuisi. 

Tämä alaspäin kasvu on 
itselle kuolemista: ”Totises-
ti, totisesti minä sanon teil-
le: jos ei nisunjyvä putoa 
maahan ja kuole, niin se 
jää yksin; mutta jos se kuo-
lee, niin se tuottaa paljon 
hedelmää” (Joh. 12:24). 

Tänään haastan sinut, 
joka olet tähän saakka luke-
nut, tarttumaan maailman 
parhaaseen kasvuoppaa-
seen, Raamattuun, ja tutus-
tumaan siihen. Kylväjäver-
tauksella (Luukkaan evan-
keliumi, 8:4-18) voi olla 
tänään sinulle puhuttavaa. 
                              Tavis
 

Opetuslapseuskoulu 
Larsmon Lähetyskodilla
Kokkolan helluntaiseurakunta satsaa tulevana syksynä raamatunopetukseen.

Pehmikset - Vohvelit
Kahvit - KAKUT 

Paljon antiikkia ja 
sisustustavaraa!

Tervetuloa!

Syksyn aikana perehdytään 
Raamatun saloihin seura-
kunnan keskellä. Myös elo-
kuussa 19–26.8. järjestet-
tävä opetuslapseuskoulu 
tukee seurakunnan raama-
tunopetusta.
Larsmon lähetyskoti ry:n 

järjestämä kahdeksan päi-
vää kestävä koulutus pyrkii 
tekemään uskovia valmiiksi 
palveluksen työhön, voi-
mauttamalla heitä löytä-
mään oma palveluspaikkan-
sa seurakuntien keskellä. 
Koulutus on avoin kaikille 

halukkalle seurakuntataus-
tasta riippumatta. 
Koulutuksen hinta koko 

ajalle täydellä ylläpidolla 
on 190 €. Hinta on pyritty 
pitämään niin alhaisena että 
kaikilla on mahdollisuus 
osallistua. 

Kouluttajaksi on kutsuttu 
pitkään Israelissakin asu-
nut Pastori Juha Ketola. 
Hän on perehtynyt hyvin 
Raamattuun ja hänen innos-
tava tapansa tuoda ope-
tus ymmärrettävällä tavalla 
ihmisille ei jätä ketään kyl-
mäksi. Tulisieluisena evan-
kelistana ja opettajana hän 
tulee esittelemään usko-
van mahdollisuudet pal-
vella Jumalaa omalla pai-
kallaan Jumalan valtakun-
nassa. Juhalla on jo oman 
elämänsäkin kautta laajaa 
ja monipuolista kokemusta 
annettavaksi koko kahdek-
san päivää. Tarkoitus olisi 
pitää n. 3 raamattutuntia 
päivässä. Illalla on Lähe-
tyskodilla kaikille avoimet 
iltatilaisuudet johon kaikki 
ovat tervetulleita.  

Ihmisen kasvaminen ihmi-
syyteen on usein kivuliasta. 
Eino Hoisko on sielunhoi-
taja ja pitkän linjan Jumalan 
palvelija. Hoisko lähestyy 
opetuksessaan ihmistä aut-
tamlla ihmisyyden ja omien 
voimavarojensa tunnista-
misessa. Opetus kiinnos-
taa varmasti jos on aidosti 
kiinnostunut omasta ihmi-
syydestä ja ihmisenä ole-
misesta, sekä siihen kasva-
misessa. Hoisko pitää luen-
not puolivälissä koulutusta  
keskiviikkona. 

Ilmoittautua koulutuksen 
voi  sähköpostilla: 
info@lahetyskoti.fi
Tiedusteluihin vastaa: 
Reijo Ruotsalainen
0400 562088  
www.lahetyskoti.fi

Ihmisen ei ole hyvä olla 
yksinään tuumataan jo 
Ison Kirjan alkulehdil-
lä. Itse kukin hakeudum-
me niin työelämässä kuin 
harrastuksissakin saman 
henkiseen seuraan, jossa 
viihdymme ja jossa myös 
meitä arvostetaan. Poru-
kassa syntyy me-henkeä, 
joka sitten liimaa yksilöt 
yhteisöiksi. 

Tämän huomaa vaikka-
pa urheiluseuratoiminnas-
sa. Loistavistakaan yksi-
lösuorituksista ei ole apua, 
jos koko joukkue ei jaa 
samaa tavoitetta ja strate-
giaa saavuttaa se. Tarvi-
taan yhteisten sääntöjen 
kunnioitusta, vastavuo-
roisuutta ja valmentajan 
ohjeiden noudattamista. 
Hyvässä seuratoiminnassa 
lapset ja nuoret oppivatkin 
yhteisöllisyyden aakko-
set, jotka toimivat myös 
muualla. 

Samaan aikaan  kun 
individualismin riivaa-
ma ”ajan henki” koros-
taa yksilön saavutuksia ja 
suorituksia, kasvaa ihmis-
ten kaipaus kokea yhtei-
söllisyyttä. Mielihyvä-
kulttuuri, jatkuva kulutus 
ja ulkoisten asioiden mer-
kityksen korostaminen 
ajavat ihmiset henkiseen 
tyhjiöön. Sodat läpikäy-
neen sukupolven oli ehkä 

Yhteisöllisyyden juhlaa!

helpompi kokea yhteisöl-
lisyyttä ja nähdä elämänsä 
osana kansakunnan yhteisiä 
ponnistuksia, kun taas moni 
tässä ajassa etsii koko elä-
män mielekkyyttä. 

Seurakunnat ja hengel-
liset yhteisöt voivat myös 
olla yhteisöllisyyden kul-
makiviä. Erityisesti silloin, 
kun siellä vallitsee armon 
ilmapiiri, jonne ihmiset 
uskaltavat tulla sellaisi-
naan. Täydellisten seura-
kuntaa ei ole olemassakaan. 
Ja välillä olo toisten vaja-
vaisten joukossa muistuttaa 
mieleen vanhan vitsin nor-
sujen vihkikaavasta: ”kärsi-
kää toisianne!”.

Vajavaisuudestamme 
huolimatta Jumala on tar-
koittanut meidät elämään 
yhteisöissä ja palvelemaan 
omalla paikalla sen joukon 
keskellä, mihin sitten kuu-
lummekin. Jumala ei etsi 
työtoverikseen pyhimyksiä, 

vaan syntisyydestään tie-
toisia tavallisia ihmisiä. 
Isän kärsivällisyydellä 
Hän hoitaa, kasvattaa ja 
varustaa meitä, antaapa 
vielä Pyhän Henkensä 
asumaan meissä. Juma-
lan työtovereina saam-
me puolestaan olla avaa-
massa lähimmäisillemme 
tulevaisuuden, toivon ja 
Jumalan mahdollisuuksi-
en näköaloja.

Entäpä jos tämä kesä 
saisi olla yhteisöllisyy-
den juhlaa; hakeutumista 
ystävien ja kavereiden 
seuraan, uusien tuttavi-
en kohtaamista ja ennen 
kaikkea yhdessäoloa toi-
nen toisiamme rohkaisten 
ja tukien.

Sari Essayah, 
kansanedustaja, pj. KD
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JMT KOSKELA OY, Torpparinmäentie 2, 67600 Kokkola, puh: 06 831 0666

Olemme avanneet 
uuden toimipisteen 
Topparintie 2:een 

Kokkolaan!
Tervetuloa!

Avoinna:
Ma -pe 8.00 – 17.00

GOLF Ravintola
Maittava kotiruokalounas arkisin

klo 11.00 - 14.30
Lounaspassilla joka 10:s ilmaiseksi!
Muistithan myös viihtyisät 
kokoustilat saunalla! Kesän heltesiin

Pehmis!

 

Toholampi sai keväällä 
uuden ahkeran lenkkeilijän, 
kun Anis Murtomäki aset-
tui asumaan sinne saatuaan 
Keski-Pohjanmaan alueen 
koulupastorin pestin. Toi-
menkuva sisältää myös pas-
torin töitä Toholammin hel-
luntaiseurakunnassa, jossa 
hän osallistuu monenlai-
siin tehtäviin kaikenikäisten 
keskuudessa. Koululaisille 
Murtomäen ääni on tullut 
tutuksi aamunavauksissa, ja 
hän on vieraillut myös van-
husten palvelukodeissa. 

Anis Murtomäki  tul i 
uskoon 21-vuotiaana Jout-
sassa, missä hän toimi kun-
nallisessa nuorisotyössä. 
Nuorisotiloissa kävi run-
saasti nuoria, joukossa 
myös saatananpalvojia. 
Heidän kanssaan Aniksen 
oli hankalaa toimia. Hän 
pyysi apua seurakunnan 
nuorisotyöntekijältä, joka 
auttoikin, mutta ei kuiten-
kaan ihan Aniksen odot-
tamalla tavalla. Nuoriso-
työntekijä tenttasi Anista 
hänen omasta uskostaan 
Jumalaan: “Uskotko Juma-
lan luoneen tämän maa-
ilman? Uskotko Jeesuk-
sen syntyneen neitseestä 
ja olevan Jumalan poika? 
Uskotko, että Jeesus kuoli 
ristillä? Uskotko Jeesuksen 
nousseen kuolleista?” Anis 
vastasi kaikkiin kysymyk-
siin: ”Kyllä uskon.” Lopul-
ta nuorisotyöntekijä kysyi: 
”Onko sinulla henkilökoh-
tainen suhde Jeesukseen?” 
Siihen Anis ei osannut vas-
tata. Voiko sellaista edes 
olla? Kyllä voi, ja nuoriso-
työntekijällä oli Jeesuksen 
kanssa henkilökohtainen 
suhde. 
 
Yölliset painajaiset olivat 

kiusanneet Anista, ja nuo-
risotyöntekijällä oli antaa 
niihin hyvä neuvo: ”Kun 
heräät painajaisesta, sano 
ääneen: ‘Jeesuksen Kristuk-
sen nimessä ja veressä, jätä 

minut rauhaan!’” Kuulos-
ti mielenkiintoiselta. Seu-
raavana yönä Anis näkikin 
unen, jossa nuoret olivat 
kokoontuneet palvomaan 
pahaa eräälle järven ran-
nassa olevalle nuotiopai-
kalle. Havaittuaan tämän 
Anis huusi jo kaukaa nuo-
rille: ”Tulkaa tänne!” Nuo-
ret tulivat, ja tietenkin hei-
tä seurasivat pahat henget. 
Yhtäkkiä unessa nuorten ja 
Aniksen väliin ilmestyi iso 
hohtavanvalkea ovi karmei-
neen, ja ovi oli auki. “Tästä 

läpi, tänne”, Anis pyysi. 
Nuoret tulivat, ja pahat hen-
get jäivät ulkopuolelle, 
kunnes ne alkoivat hajot-
taa ovea. “Mitä minä nyt 
teen?” Anis mietti. Sitten 
hän muisti saamansa neu-
von ja sanoi ääneen: ”Jee-
suksen Kristuksen nimessä 
ja veressä, jättäkää meidät 
rauhaan.” Uneen laskeutui 
käsittämätön rauha, jol-
laista Anis ei ollut ennen 
kokenut. 

A a m u l l a  A n i k s e n 

herätessä rauha oli edel-
leen läsnä ja olo oli erin-
omaisen hyvä. Syksyisen 
sateinen aamu näytti paljon 
kauniimmalta kuin järjel-
lä havainnoiden oli mah-
dollista. Elämässä tuntui 
tapahtuneen jotain erityistä. 
Anis etsi käsiinsä Raama-
tun ja alkoi lukea pienen 
alkuhaparoinnin jälkeen 

Johanneksen evankeliumia. 
Kyseinen kirja oli viimeksi 
ollut hänen kädessään vuo-
sia aiemmin rippileirillä. 
Hän luki Johanneksen 

evankeliumin luvusta 10 
jakeesta 9 Jeesuksen sanat: 
”Minä olen ovi; jos joku 
minun kauttani menee 
sisälle, niin hän pelastuu, 
ja hän on käyvä ulos ja löy-
tävä laitumen.” 
Anis ymmärsi Jeesuksen 

kutsuvan häntä omakseen ja 
rukoili: ”Jeesus, saat koko 
elämäni, annan tämän sinul-
le. Anna anteeksi kaikki se, 
mitä olen tehnyt väärin. 
Voisinko jo ensi yönä tulla 
taivaaseen? Ja jos en, niin 
ota elämäni ja ohjaa sinä 
minua. En osaa itse toimia 
oikein.” 
 
Seuraavana aamuna Anis 

heräsi ja totesi Jeesuksen 
vastanneen rukoukseen. 
Elämä jatkui tuoden muka-
naan seuraavan perjantain, 
jolloin Aniksen ystävät tut-
tuun tapaansa kysyivät hän-
tä mukaansa baariin. Alko-
holi oli kuulunut hänen elä-
määnsä jo monen vuoden 
ajan, ja sitä kului runsaasti 
ja usein, mutta nyt asialle 
oli tullut piste: Anis vain 
huomasi, ettei hän enää 
yksinkertaisesti halunnut 
juoda. Hän ei tarttunut juo-
miin tuona perjantaina eikä 
enää koskaan sen jälkeen-
kään. Jeesus oli vapautta-
nut uskoontulon yhteydessä 
hänet myös alkoholiriippu-
vuudesta. 
 
Vuosien päästä Anis, joka 

oli jo kouluttautunut kokik-
si ja hitsariksi, sai mahdol-
lisuuden opiskella uuden 
ammatin hitsarintyössä sat-
tuneen työtapaturman takia: 
hän aloitti pastoriopinnot 
Keuruulla. Valmistumisen-
sa jälkeen hän työskenteli 

viiden vuoden ajan Kälviän 
helluntaiseurakunnan nuo-
risopastorina. Teologian 
opinnot jatkuivat maiste-
riksi asti, ja nyt hän sovel-
taa oppimaansa työssään 
kouluilla ja seurakunnassa. 
Keski-Pohjanmaan kou-
lupastorina Anis vierailee 
alueen eri paikkakuntien 
kouluilla, joihin paikalli-
set seurakunnat järjestävät 
oppitunteja. Koulut saavat 
itse valita aiheet valmiista 
paketeista, jotka on valmis-
teltu opetussuunnitelmia 
silmällä pitäen yhteistyös-
sä eri ammattilaisten sekä 
myös opetushallituksen 
kanssa. Oppitunnit perustu-
vat kristilliseen arvomaail-
maan. Tunneilla käsitellään 
muun muassa sanojen voi-
maa eli sitä, kuinka sanoil-
lamme voimme nostaa tai 
painaa alas toista ihmistä, ja 
sitä, miten somessa käyttäy-
dytään. Kehitysyhteistyö-
aiheisella tunnilla oppilaat 
pääsevät tutustumaan Keni-
an lasten elämään. Uskon-
totunnille taas sopii esittely 
Suomen helluntaiseurakun-
nista ja helluntailaisuudesta 
yleensä.

Toholammin helluntaiseu-
rakunnasta Anis on löytänyt 
seurakunnan, joka osoittaa 
rakkautta lähimpiään koh-
taan lastenkerhojen ja -lei-
rien, palvelukotihartauksien 
ja yhteisen tekemisen muo-
dossa. Pieni, kauniin maa-
seudun keskellä sijaitseva 
kylä on, paitsi sijainniltaan, 
myös muilta osin tarjon-
nut aivan oivallisen paikan 
palvella Jumalaa ihmisten 
keskellä.  
 
Anis kokee olevansa omal-

la paikallaan kutsumustyös-
sään. Matka jatkuu Jumalan 
johdatukseen luottaen. 
 

Koulupastori muutti Toholammille
Liisa Hovila

Keski-Pohjanmaan alueen uusi koulupastori Anis Murtomäki saa toteuttaa kutsumus-
taan viemällä evankeliumia lapsille ja nuorille.

Kuva: Karen Hagqvist.

metsamarkkinointi.com
 PUHELIN 

LKV Manu Purola 
0400-564433   
06-8314175

mmoy@anvianet.fi
Pitkänsillank. 20C

Kokkola

KOKKOLA 3390 m2 oma 
tontti Möllerintie 27 Rödsö-Här-
mälä. Mh 45t€ /t. KAUSTINEN  
n. 15,2 ha maa- ja metsäpalsta  
Köyhäjoella Kuivansaarenneval-
la. Hp 1950€/ha/tarjouskauppa. 
KOKKOLA 0,51 ha Puotinnie-
menperä 16 iso merenrantatontti, 
vapaa-ajan rakennus ja 1/2 ranta-
saunasta. Tarjouskauppa, lähtö-
hinnalla 69.000€. KAUSTINEN 
3,3 ha metsätila Vintturintie 
567, tarjouskauppa lähtöhin-
nalla 14.308€. KANNUS 14,6 
ha Kaukasennevan tuulipuiston 
alueella, tarjouskauppa. VETE-
LI 0,3375 ha Kokkolantie 244 
puolet peltoa ja toinen puoli met-
sää. TOHOLAMPI 0,2 ha lam-
menrannalla hieno metsämökki 
hp 19.900€ /t. PEDERSÖRE 
25,2 ha metsätila 1710 m3 ma 
33.072€. Kesäkuvat lisätty. Hp 
35t€/tk  19.5 26.500€ tarjottu.
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Nyt on KESÄ-

huoltojen aika!

Ruokajakotiimi palvelee!

Kuvassa osa iloisista ruokajakotiimiläisistä Kokkolan helluntaiseurakunnassa. Ruokaa jaetaan 
seurakunnassa koko kesän tarvitseville, maanantaisin ja torstaisin klo 15.45 alkaen hartaushet-
kellä. Eu ruokajako noin kolmen viikon välein. Myös muissa kohteissa jaetaan ruokaa yhteistyö-
kumppaneiden toimesta. 
Kesäkuun 14 pv. klo 14.00 kaupungin ruokajakotiimit järjestää suuren kesäjuhlan ruokahakijoil-

le Kokkolan helluntaiseurakunnan pihalla. Tarjolla lettuja, kahvia ja makkaraa, sekä musiikkia! 
Kaikki ovat tervetulleita!   

Viikottaisesta, ruokajaon yhteydessä olevasta kahvitus-
hetkestä, on muodostunut mukava sosiaalinen tapahtu-
ma osallistujien ja henkilökunnan kesken.

Järvi, ja sen auringossa ja 
tuulessa kimalteleva vesi, 
kuin kristallia. Kelluvat 
lumpeet ja kaislanvar-
ret, kuin ihmiset elämän 
myrskyissä. Tunnen kii-
tollisuutta. Annan luon-
non, Jumalan luomistyön, 
hoitaa ajatuksiani, puhu-
tella ja rauhoittaa.  
Laiturin nokassa navak-

ka tuuli, saa minut aisti-
maan ja tuntemaan Juma-
lan voiman. Suojainen 
paikka terassilla, aurin-
gon syleilyssä, on kuin 
Vapahtajani turvallisessa 
otteessa. 
Tässä olen Jumalan kans-

sa kahden. Työnnän tie-
toisesti syrjään arkiset 
ajatukset;  maksamat-
tomat laskut, sovitut ja 
suunnitellut määräajat, 
äidin ja anopin terveys-
huolet, sekä muun joukon 

mittaamattoman paljon asi-
oita, joiden edistymiseen 
voin osittain vaikuttaa, mut-
ta joiden loppuun saattami-
nen ja valmistuminen on 
todellisuudessa Jumalan 
käsissä. Sinussa Jeesus on 
kaikki; eksyvälle ja eksy-
neelle, vaivoin löydetylle, 
armahdetulle ja syntiselle. 
Sinä olet valo, rakkaus ja 
sovitus, joka voit muuttaa 
kivikovan sydämen jälleen 
tuntevaksi. Sinä olet vas-
taus, joka annat ajelehtival-
le suunnan. Moni on kulke-
nut pitkän tien.  
On koskettavaa, miten 

moni muistaa ja muistelee 
yhä pyhäkoulutädin kerto-
muksia Hyvästä paimenes-
ta. Kaukaa ja kauan etsitty 
rauha ja vastaus elämän 
peruskysymyksiin onkin 
lähellä ja etsivän ympyrä 
Jumalan luokse sulkeutuu. 

Kesän kynnyksellä
- Ajatuksia 

ruokajakotoiminnasta

Koemme että ruokaja-
ko jota teemme seurakun-
nan vapaaehtoistiiminä, 
on suurta Jumalan armoa 
ja osa Jumalan rakastavaa 
suunnitelmaa. Hän näkee 
tarvitsevat. Palvelutyö on 
rakkauden työtä, ei omas-
ta voimasta eikä kunniasta 
lähtevää. Työ on muutta-
nut meitä itseämme ja vie-
nyt sydämemme. Kuitenkin 
työn jatkumisen tulevai-
suuskin on Jumalan kädes-
sä.  Hän on opettanut meille 
luottamusta. Suunnilleen 
jokaisena ruoanjako aamu-
na aloitamme päivän tyh-
jillä jääkaapeilla ja tyhjillä 
pakastimilla. Mutta niin 

vain meillä on ollut jaet-
tavaa joka kerta. Ja usein 
olemme saaneet vielä täh-
teitä kerätä ja jakaa tarvit-
seville. Olemme syvästi kii-
tollisia tahoille, joilta saam-
me lahjoitusruokaa. 
Toimintamme jatkuu koko 

kesän ajan tuttuina päivinä, 
maanantaisin ja torstaisin 
klo 15:45-17. Ennen jokais-
ta ruokajakoa on 15 minuu-
tin vapaaehtoinen hartaus. 
Jokaisessa tilaisuudessa on 
ilmainen kahvitus tarjoilun 
kera. 
Viimeinen EU- jako on 

ennen kesää 7.6. Halu-
amme rohkaista sinua joka 
olet avun tarpeessa, pelosta 
ja epävarmuudesta huoli-
matta, tulemaan paikalle. 
Tullaksesi ruoan jakotilai-
suuteen sinulla ei tarvit-
se olla kristillistä vakau-
musta. Aina avuntarve ei 

ole aineellinen. Joku tulee 
mukaan vain kahvittele-
maan ja tapaamaan ystäviä. 
Elämän vaikeissa kysymyk-
sissä tilaisuuteen voi tuoda 
myös nimettömän rukous-
pyynnön.   
Kaikkien iloksi ja virkis-

tykseksi järjestämme ohjel-
mallisen Kesäjuhlan ruko-
ushuoneemme pihalla 
14.6 klo 14 alkaen.  
Tilaisuuteen kutsumme 

myös muita Kokkolas-
sa ruokaa jakavia tahoja. 
Kesäjuhlan jälkeen on nor-
maali ruokajakotilaisuus. 
Juhlaan ovat sydämellisesti 
tervetulleita ihan kaikki. 

Ja lopuksi, auta Jeesus mei-
tä kaikkia olemaan lähim-
mäisillemme ihmisiä, jot-
ka kuuntelevat ja kuulevat 
lauseen ” Minulla on kaikki 
hyvin” taakse.
Siunattua kesää kaikille!
Jaakob 1:17 
”Jokainen hyvä anti ja 

jokainen täydellinen lahja 
tulee ylhäältä, valkeuksi-
en Isältä, jonka tykönä ei 
ole muutosta, ei vaihteen 
varjoa”

T: Ruokajakotiimi / Riitta
                                           .

Onko minun  Jumala-
ni sellainen, että Hän on 
kovin kaukainen, jota jos-
kus muistetaan, että Hän 
on olemassa, vai sellainen 
joka on muuttanut minut ja 
pelastanut synnin vallasta? 

Minulla oli nuoruusvuosi-
na sellainen Jumala johon 
joskus salaa uskoin, että 
Hän on olemassa, mutta se 
usko ei auttanut eikä muut-
tanut minua, vaan antoi elää 
omaa elämääni. En ollut 
kokenut Jumalan pelastavaa 
voimaa, Hänen armoaan.

Miten sitten etsin oikeaa 
Jumalaa? Minun ja vaimo-
ni kohdalle se tuli kauan 
sitten ikään kuin yllättäen, 
ei ollut mitään pitkää etsin-
tää ja tietoisuutta, että oli-
sin ollut jossain hukassa. 
Sisällä oli kuitenkin kaipa-
us paremmasta elämästä ja 

sitten se tuli yllättäen vas-
taan. Menimme uskovien 
ystävien luo, jossa meille 
kerrottiin, että Jeesus on 
Tie, Tuotuus ja Elämä, ja 
kuollut myös minun tähte-
ni. Tunnustin olevani syn-
tinen ja halusin Jeesuksen 
sovitustyön koskevan myös 
minua. Silloin Jumalan hen-
ki ja elämä tuli minuun ja 
sain syntini anteeksi. Joh. 
3: 3. ”Jeesus vastasi hänel-
le: ”Totisesti, totisesti: jos 
ihminen ei synny uudes-
ti, ylhäältä, hän ei pääse 
näkemään Jumalan valta-
kuntaa.” Synnyin uudes-
ti ylhäältä sanan mukaan. 
Siitä lähtien minulle tuli 
voima joka muutti minua ja 
pääsin Raamatun mukaan 
synneistä vapaaksi, synnin 
harjoittamisesta, armosta. 
Vieläkin tulee tehtyä syntiä 
mutta enää ei ole sellaista 
synnin harjoittamista.

Mitä varten sitten tulisi 
uskoa Jeesukseen? Jos ajat-
telemme että vain tätä aikaa 
varten jotkut heikot ihmiset 
hakevat lohtua elämään-
sä uskosta tai uskonnosta, 
niin silloin se on kyllä tur-
haa. Kannattaa ensisijai-
sesti uskoa Jeesukseen ian-
kaikkisuutta varten ja sii-
nä samalla saamme paljon 
apua myös maallista elämää 
varten. Joku voi ajatella, 
että sitten elämän loppuhet-
kinä uskon varmistaakseni 
taivaspaikan. Kuka meille 
on luvannut sellaisen lop-
puajan, tuleeko ollenkaan? 
Hyvä jos tulee, mutta silloin 
olemme myös menettäneet 
Jumalan avun ja yhteyden 
koko elämämme ajalta.
Hep. 11: 6. ”Mutta ilman 

uskoa on mahdoton olla 
otollinen; sillä sen, joka 
Jumalan tykö tulee, täytyy 
uskoa, että Jumala on ja 

että hän palkitsee ne, jotka 
häntä etsivät”.

Mihin kaikki perustuu? 
Jeesus vastaa kysymyk-
seen: Joh. 14:6-7. ”Jeesus 
vastasi: ”Minä olen tie, 
totuus ja elämä. Ei kukaan 
pääse Isän luo muuten 
kuin minun kauttani. Jos 
te tunnette minut, opitte 
tuntemaan myös minun 
Isäni. Te tunnette hänet 
jo nyt, olettehan nähneet 
hänet”
Jos emme tiedä varmas-

ti olemmeko oikealla tiel-
lä, niin on hyvä rukoilla 
Raamatun sanan mukaan, 
Ps.139: 23.”Tutki minut, 
Jumala, katso sydämeeni. 
Koettele minua, katso aja-
tuksiini. 24. Katso, olenko 
vieraalla, väärällä tiellä, 
ja ohjaa minut ikiaikojen 
tielle.”

Alpo Huhtala

Millainen Jumala minulla on?
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Olen ollut kuuntelemas-
sa joitakin kertoja täällä 
Pohjanmaan eri seurakun-
nissakin vieraillutta Petri 
Nuotioa, joka on valottanut 
Marttyyrien ääni ry. järjes-
tön nimissä eri seurakunnis-
sa kristittyjä tästä maailman 
eri puolilla vallitsevasta 
tilanteista, jossa kristityt 
kärsivät uskonsa tähden, 
halutessaan palvella ja seu-
rata Kristusta.

Nyt istuimme eräänä ilta-
päivähetkenä kotimme olo-
huoneen nurkkauksessa ja 
kävimme läpi tätä todel-
lisuutta, ja myös käymme 
läpi asioita miten me täältä 
pohjolasta voisimme vai-
kuttaa vainottujen kristitty-
jen tilanteeseen. 
Tiedustelin Petriltä myös 

sitä, miten hän on päätynyt 
kenttätyöhön tähän Mart-
tyyrien ääni järjestöön, ja 
kuinka hän päätyi tällaiseen 
informaatiotyöhön ?
 –  Niin  enhän minä ihan 

lapsesta asti ole uskos-
sa ollut. Olen saanut elää 
rakastavassa kodissa mut-
ta uskoratkaisuni tein noin 
17-vuotiaana. Elin kuiten-
kin sellaista kaksoiselämää 
sillä en antautunut kokosy-
dämisesti silloin Jeesuksen 
seuraajaksi. 
– Noin 20-vuoden iässä 

koin voimakkaan synnin-
tunnon ja tiesin että tällä 
tiellä, jota kuljen puolittain 
maailmanteillä - puolittain 
Jeesuksen seurassa, minul-
le ei taivaan ovi aukene. 
Niinpä pyysin sitten koto-
na ollessani, kun olin suu-
ressa synnintunnossa, että 
äitini rukoilisi puolestani 
sillä halusin saada syntini 
anteeksi lähteä koko sydä-
misesti taivastielle. Se oli 
äidilleni mieluisa tehtävä. 

Kärsivän seurakunnan puolesta
Petri Nuotio vainottujen asialla. 

Myöhemmin  kun olin hen-
gellisessä kokouksessa pas-
tori Hannu Räty. siunaisi 
minut Jeesuksen seuraa-
jaksi. Jumala täytti minut 
Pyhällä Hengellä, ja silloin 
sain voiman alkaa kertoa 
toisillekin uskoontulostani 
ja Jeesuksesta.
 –Tämä hengellinen uudis-

tukseni oli valtava ilo myös-
kin uskovalle, paljon puo-
lestani rukoilleelle äidilleni 
joka näki elämässäni tapah-
tuneen muutoksen.

– Tulevina vuosina Juma-
la salli minulle sellaisen 
kärsimyksen koulun joka 
oli todella kova, josta en 
tässä lyhyessä hetkessä voi 
kertoa kuin pääkohdat mai-
niten, - mutta huipentuma 
tuossa oli se, kun lääkäri 
ilmoitti että nyt ei ole enää 
muuta vaihtoehtoa kuin 
sydämen siirto. Jokainen 
voi vain kuvitella, millainen 
tieto se on alle keski-ikäi-
selle perheelliselle miehelle 
jonka pitäisi olla elämänsä 

kunnossa,  
– Tämä näin lyhykäises-

ti tuosta uskoontulosta ja 
Jumalan sallimuksesta tuon 
vaikean ajanjakson kouris-
sa, ja Petri jatkaa:
– Olin saanut  sisäisen 

ku tsumuksen  Jumalan 
valtakunnan työhön pian 
uskoontuloni jälkeen, ja 
olen toiminut nuorisotyös-
sä, evankelistana, pasto-
rintehtävissä, uskoontuloni 
alkuajoista lähtien. Tehtävät 
ovat vaihdelleet, mutta noin 

reilu 4 vuotta sitten minul-
le tarjottiin Marttyyrien 
ääni ry:stä jatkajaa silloisen 
kenttätyöntekijän tilalle, 
joka oli jäämässä eläkkeel-
le. Tunsin asiassa selvää 
Jumalan johdatusta ja niin 
otin tehtävän vastaan.

Kysymykseeni, miten suo-
men kristityt voivat auttaa 
300 miljoonaista vainot-
tujen kristittyjen joukkoa, 
joka on meiltä katsoen maa-
ilman äärissä,  Petri vastasi: 
– Esirukouksin voimme 

tukea heitä, sillä Jumala 
kuulee rukoukset ja muut-
taa tilanteita. Rohkaisu kir-
jein ja kortein ja vetoomuk-
sin vankilassa olevien vai-
nottujen kohdalla on varsin 
merkittävä muoto olla tuke-
na. Se osoittaa myös vai-
noojille että maailma seuraa 
tilannetta, - ja sekin vaikut-
taa asioihin merkittäväs-
ti  Myös menemällä koti-
sivuillemme  http://www.
marttyyrienaani.fi/ löytyy 
monenlaista tietoa, osoittei-
ta ym. miten voi olla tässä 
yhteisessä asiassa muka-
na, joten ottakaa rohkeasti 
yhteyttä.  Näin Petri Nuotio 
ohjeisti niitä jotka haluavat 
antaa tukea tälle vainotulle 
ja kärsivälle seurakunnalle 
– he ovat osa meitä.  

Petrin mukana vieraanani 
oli myös k.o. järjestön lähe-
tysjohtaja Juhani Huotari, 
halusin antaa myös yhden 
kysymyksen hänelle pitkän 
linjan lähetystyöntekijänä, 
jolla on kokemusta mitä 
on lähetystyö maassa jossa 

vainot ovat todellisia kris-
tittyjä kohtaan. 
 Oletko Juhani itse ollut 

uhattuna jossain uskosi täh-
den?   
– On kokemuksia, esi-

merkiksi ollessamme per-
heenä lähetystyössä Ete-
lä-Amerikassa aseellinen 
joukko komensi keskuste-
lun lopuksi minut maahan, 
pyysi minua polvistumaan 
maantielle, kasvot maa-
ta vasten. Kuulin kun ase 
viritettiin ja pyssyn piip-
pu painettiin takaraivooni. 
Seurasi laukaisu, mutta ase 
ei toiminut. Tilanne oli niin 
yllättävä näille vainoojille-
ni, että pääsin pakenemaan 
tuosta tilanteesta. Jälkeen-
päin kotimaasta tiedustel-
tiin mitä silloin, k.o. aikaan 
siellä oli tapahtunut, kun 
eräs uskovien ryhmä oli 
saanut voimakkaan keho-
tuksen rukoilla puolestam-
me. Ja se oli juuri tuo hetki. 
Näin tiedän, että Jumala 
kuulee ja myös vastaa ruko-
uksiin – näin Juhani Huota-
ri yhdestä omakohtaisesta 
kokemuksestaan.

Vaikka kristillisyys ja Raa-
mattu-uskollisuus ei enää 
ole suuressa arvossa mei-
dänkään maassamme, mut-
ta vainoista emme täällä 
voi puhua. Muistetaan eri 
tavoin niitä jotka elävät 
maissa jossa kristillisen 
uskon tunnustaminen tietää 
jopa vuosikusien vankilaa 
tai kuoleman rangaistusta.

Keijo Niskala

Seurakuntavierailuillaan Petri Nuotio laulaa hengellisiä lauluja
puheensa lomassa, säestäen yleensä itse pianolla tai flyygelillä  laulujaan.

Kaustisen Helluntaiseurakunnassa 
kokoontui huhtikuisena lauantaina 
joukko  naisia, jotka kaikki toivat 
mukanaan jotain syötävää. Neljän-
nen kerran kokoontuvan naisten 
kansainvälisen  illan aiheena oli täl-
lä kertaa ruokakulttuuri ja pöydästä 
löytyi erilaisia ruokia ja leivonnai-
sia  mm. Syyriasta, Bulgariasta ja 
Thaimaasta. 

Ruoka tuo ihmisiä yhteen, myös eri 
kulttuureista, sanoo toinen naisten 
illasta vastaava puuhanainen,  ame-
rikkalainen Andrea Taylor.
Yhdessä Anne Harjukosken he 

ovat ideoineet seurakunnassa uuden 
toimintamuodon saadakseen paik-
kakunnalla olevat ulkomaalaiset 
naiset yhteen ja tukeakseen nais-
ten voimaantumista ja vahvistaak-
seen heidän sosiaalista verkostoa. 
Mukana on ollut naisia kaikkiaan 

RUOKA YHDISTÄÄ KULTTUUREITA
Kansainvälinen 
naisten ilta 
Kaustisella

kahdeksasta eri kulttuurista 
Kaustiselta ja ympäristö-
kunnista enimmillään kaik-
kiaan 40 henkeä. Mukana 
on ollut myös useita suo-
malaisia naisia, jotka ovat 
olleet ulkomaalaisten ystä-
viä tai haluavat tutustua 
heihin.

Jokainen esitteli tuomi-
sensa ja kertoi ruuasta  ja 
yhdessä maisteltiin  mm.  
baritsapiirakkaa, paistet-
tua nuudelia ja maissilei-
pää. Tarjolla oli myös kaus-
tislaista juustopaistia sekä 
karjalanpiirakoita ja yhteis-
lauluja laulettiin kaikkiaan 
neljällä eri kielellä. Ilma-
piiri oli iloinen ja tilaisuutta 
johtava Andrea välittömällä 
amerikkalaisella tyylillä sai 
kaikki mukaansa. Eri kan-
sallisuuksista tulevat naiset 
vaikuttivat kulttuuri- ja kie-
lieroista huolimatta olevan 
yhtä. 

Tällä kertaa oli  myös 
Nurkkapuodin vaate-esit-
tely Riitta Kaariniemen 
johdolla. Hän toi esille, että 
naisia yhdistää myös kiin-
nostus vaatteisiin ja tärkeää 
on olla sinut itsensä kans-
sa ja lupa on välillä  hem-
motella ja ilahduttaa  itse-
ään   ostamalla joku kaunis 
vaate.  
Anne Harjukoski iloit-

see kokoontumisista ja sii-
tä, että hän  sai Andreas-
ta kaverin iltojen suunnit-
teluun ja  järjestämiseen. 
Hänellä itsellään on monen 
vuoden kokemus ulkomail-
la asumisesta, kun hän oli 
perheineen Bosniassa kehi-
tysaputyössä kohentamasta 
paikallisten romanien elin-
oloja. 
Illan vetäjä Andrea Taylor 

on muuttanut Kaustiselle 
Amerikasta ja  toi maistet-
tavaksi maissileipää ja per-
sikkapiirakkaa.
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Kärsivän seurakunnan puolesta

Maria 
Tahvanainen 

   
Onko sinun kevääsi ollut 
kiireinen, täynnä työtä, tou-
hua, harrastuksia ja erilaisia 
juhlia? Milloin olet viimek-
si aidosti pysähtynyt? Mil-
loin olet ehtinyt hetken hen-
gähtää, istua alas vaikkapa 
juomaan kahvin rauhassa 
tai ottamaan aikaa rakkai-
desi huomioimiseen? Onko 
sinulla ollut aikaa pysähtyä 
kysymään ystävältä, mitä 
hänelle kuuluu? 

Nukuin huonosti muutama 
yö taaksepäin. Minulla se 
on usein merkki siitä, että 
päivä on ollut liian hektinen 
ja stressaava, sisältäen ken-
ties ikäviäkin uutisia. Ajat-
telin sinä yönä valvoessani 
pysähtymisen merkitystä 
— jälleen kerran. Kyllähän 
aiheesta puhutaan ja kirjoi-
tetaan joka paikassa, ilta-
päivälehtiä myöten. Mut-
ta miksi se on useimmille 
meistä niin vaikeaa? 

Yhteiskunta pyörii, jos 
kaikki ovat tehokkaita ja 
jaksavia kaikissa toimis-
saan. Täytämme helposti 
kalenterimme liian täyteen, 
välillä omasta tahdostam-
me, tosinaan tahtomattam-
me. Meillä jokaisella on 
oma arki ja kuviot joissa 

elämme. Toisilla hektisyys 
on jo vähentynyt, toisilla 
kiire tuntuu vaivaavan aina 
ja jopa lisääntyvän. Emme 
osaa sanoa ei, tai emme 
ehkä uskalla tehdä sitä!
Jouduin itselleni jälleen 

kerran muistuttamaan sil-
loin yöllä valvoessani — 
muista pysähtyä! Olen jou-
tunut kyseistä taitoa itsekin 
opettelemaan monta kertaa 

ja usein kantapään kaut-
ta. Luultavasti kysymys 
on osittain siitä, että olem-
me suorittajia. Meiltä vaa-
ditaan sitä. Jollei kukaan 
muu sitä tee, vaadimme 
suorittamista ainakin itse 
itseltämme. Meihin on jo 
lapsena saatettu iskostaa 
tieto, ettemme ole mitään, 
jos emme jaksa. Tällainen 
käsitys itsestä saattaa ajaa 

meidät uupumuksen teille.

Jaksamisessa kyse on myös 
tässä hetkessä elämisen tai-
dosta. Että emme miettisi 
aina eilisiä, tai vuosi sitten 
tapahtuneita asioita, emme-
kä murehtisi tulevia. Koitan 
tällaisissa hetkissä itselleni 
muistuttaa, kun ajatukset ja 
tunteet heittelevät, että tämä 
hetki on neutraali. Mennyt 

ja tuleva tuo meille usein 
kärsimystä, huolta ja mur-
hettakin. Uskomme ajatuk-
siamme, emmekä muista 
sitä, että jos pysähtyisimme 
tähän paikkaan, juuri tämä 
hetki olisi neutraali ja hyvä.

Raamatussa kirjoitetaan 
useissa kohdissa levosta 
ja sen tärkeydestä. Jeesus 
opetti opetuslapsiaankin 
lepäämään, ei tekemään 
jatkuvasti työtä tai uuvut-
tamaan itseään. Muistetaan 
se, että ottamalla riittävästi 
omaa aikaa ja lepäämäl-
lä, rakastamme itseämme 
oikealla tavalla, aivan niin 
kuin meitä on neuvottu 
tekemään. Jumala on luonut 

Muista pysähtyä!

 Kun isokokoinen, tum-
ma nigerialainen George 
astuu kokoushuoneeseen, 
hän hihkaisee useimmiten 
ensimmäiseksi lempilau-
sahduksensa: ”Mikä ilo!” 
 -Haluan nähdä ihmiset 

onnellisina! Siinä syy lau-
seeseen, sanoo George Eji-
ke Ugwu.

Georgen matka on kulke-
nut jo monen maan kautta. 
Hän syntyi Enucussa, Nige-
riassa 38 vuotta sitten. Siel-
tä hän lähti 21-vuotiaa-
na Italian kautta Sveitsiin 
veljensä luo. Aikomukse-
na oli matkustaa Amerik-
kaan, mutta hän asettuikin 
Espanjaan.
Kotona Nigeriassa hänel-

lä oli harras, rukoileva 
äiti. Kuulosti siltä, että äiti 
rukoili kaikki yöt, ja silti 
hänen sääntönsä oli, että 
päivä aloitetaan aamuruko-
uksella kello kuusi. Jotkut 
sairaat paranivat, kun Geor-
gen äiti kulki sairaalois-
sa rukoilemassa sairaiden 
puolesta.

Teini-ikäisenä George jou-
tui ahdistavaan tilantee-
seen. Äiti sai veritulpan 
ja halvaantui. Hän meni 
katsomaan äitiään, joka ei 
voinut puhua hänelle. -Val-
tava tyhjyys täytti elämäni 
enkä halunnut enää mitään. 
Suuri kysymykseni oli vain, 
miksi äiti sairastui, George 
muistelee.

George oli muutenkin aja-
tellut, että Jumala ei pidä 
hänestä, villistä pojas-
ta. Puolenyön aikaan hän 
sulkeutui huoneeseensa ja 

   ”MIKÄ ILO!”

päätti ottaa selvää Juma-
lasta.
- Oletko, Jumala, edes ole-

massa, kyseli George ja 
istuutui tuolille. 

-Tule Jumala alas, jos olet 
olemassa ja liikauta edes 
vähän tätä tuoliani jossa 
istun, puheli George ylös-
päin.

Kaksi tuntia kului, hän 
istui ja odotti. Mitään ei 
tapahtunut, ja kello lähes-
tyi kolmea. Päällimmäisenä 
Georgen mielessä alkoi olla 

ajatus, että hän ei enää kos-
kaan usko Jumalaan. Kol-
men tunnin istumisen jäl-
keen alkoi tapahtua. 
- Tuntui kuin pieni torna-

do olisi saapunut huonee-
seen. Istuin hiljaa paikal-
lani, samalla kun tunsin 
kehossani kuumuutta, enkä 
pystynyt liikahtamaankaan. 
Nyt ymmärsin, että Juma-
la oli liikkeellä. En silloin 
vielä tiennyt Raamatusta 
Jeremian kirjasta sitä kerto-
musta (Jeremia 20:9), jos-
sa profeetalla oli kokemus 
Jumalasta polttavana tule-
na, George lisää.  

Seuraavaks i  vapiseva 
George koki, kuinka hänen 
ylleen laskeutuI lämmin 
peitto. Hän näki myös huo-
neeseen saapuneen miehen, 
joka oli Jeesus. Hän oli 
niin kaunis ja pyhä. - Näin 
hänen silmänsä, jotka oli-
vat vihreät kuin Karibian 
meri, ja hänen hiuksensa 
olivat kuin valo. Tunsin, 
kuinka Jeesus kutsui minua 
rakkaudellaan, vaikka minä 
olin tehnyt elämässäni kai-
ken väärin. Filminauhan 
tavoin elämäni kulki silmie-
ni edessä. Katsoin alaspäin 
ja itkin. Minulla ei ollut 
sanoja.

Tuo yön hetki  muutt i 
afrikkalaisen nuoren elä-
män. Hän sai kokea, kuin-
ka Jeesuksen veri puhdisti 
hänen elämänsä, ja synnit 
pyyhittiin pois. Aamulla 
hän kohtasi ensimmäisenä 
isänsä. Yöllinen Jeesuksen 

kohtaaminen näkyi heti 
muutoksena. George halasi 
isäänsä ja itki hänen kau-
lassaan! Ensimmäistä ker-
taa elämässään hän tunsi 
rakkautta isäänsä kohtaan. 
Äidinkin kunto koheni, ja 
hän palasi lähes entiselleen.

  Muutto Eurooppaan 
vei vielä Georgen elämän 
moniin muutoksiin ja vai-
keuksiin. Hän kaipasi elä-
vää seurakuntaa ja ajatteli 
sen löytyvän Amerikasta. 
Mutta monien vaiheiden 
jälkeen hän jäi Espanjaan. 
Seurakunta löytyi, ja syvä 

rauha ja Jeesuksen läsnäolo 
laskeutui jälleen Georgen 
elämän ylle.

–Espanjassa aloin kulkea 
töiden jälkeen kaduille ker-
toen ihmisille Jeesukses-
ta. Viikonloppuisin saa-
toimme läpi yön etsiä nuo-
ria, joita halusimme auttaa. 
Perustimme organisaation, 
ja viestimme oli, että Juma-
la tahtoo johdattaa ihmisen 
oikealle tielle. 
  Nykyisin George koko-

aa monikansallisia nuoria 
lentopallon avulla yhteen. 
Pelatessa tutustutaan, ja 
näyttää siltä, että kaikki 
pitävät Georgesta, joukon 
johtajasta. 
  Äitinsä tavoin George 

on rukoilija. Hyvin usein 
hän kokee kutsua herätä 
yöllä rukoilemaan. Vieläpä 
samoihin aikoihin, kuin sil-
loin Nigeriassa, kun Jeesus 
ilmestyi hänelle ja pelasti 
hänet.

Maria  Toukola

George Ejike Ugwu iloitsee että Jeesus on todellinen.

meidät ihmisiksi ja ihmi-
syyteemme kuuluu vaja-
vaisuus ja rajatut voimava-
rat. Muistakaamme myös, 
että jokaisen jaksaminen on 
yksilöllinen ja sen vuoksi 
emme tiedä, mikä toiselle 
on liikaa. Jos et mielestä-
si riitä itsellesi tai toisille, 
muista ainakin se, että olet 
uniikki ja riittävä Jumalalle 
juuri sellaisena, kuin olet. 
Jos luovutat itsesi Jumalan 
käsiin, saat levätä ja luottaa 
siihen, että asiasi ja elämäsi 
on parhaissa mahdollisissa 
käsissä. 

Toivon sinulle levollista 
kesää! Muista, että sinulla 
on oikeus pysähtyä!  

Aidot emalikilvet 
osoitteesta

emalikilpi.fi
Talo-, osoite- ja erikoiskilvet
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Myytävänä KOTI SINULLE!
TÄYSIN PERUSKORJATTU Rintamamiestalo 113 m2

Kokkolassa, Hiekkakatu 26. Soita ja sovi näyttö! 

MYY: OC-group Oy | Kokkola
kokkoocgroup.fi  Pitkänsillankatu 23, 

67100 Kokkola 
Puh: 0440 89 7711

TILAISUUDET ALUEELLAMME!

26.6. Kokkola Purjeella tilaisuus 11.00 
27.6. Kannus klo 11.00 torilla13.00
28.6. Toholampi klo 11.00
29.6. Kaustinen K-Marketin pihalla klo 11.00 
29.6. Halsua iltapäivällä
30.6. Veteli 12.00
KAIKKI OVAT TERVETULLEITA!
Järjestää: Gospel Riders moottoripyöräkerho 
yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa.

Kesäkahvila Yhteiskristillisessä Kirjakaupassa
Pakkahuoneenkatu 9, Kokkola

Toivo on yksi tärkeimmistä 
ihmisiä kannattavista voi-
mista. Pienikin toivon kipi-
nä kantaa pitkälle vaikeuk-
sista ja vastoinkäymisistä 
huolimatta. Jeremian kirjas-
sa on seuraavat lohduttavat 
lupauksen sanat: 
”Sillä minä tunnen aja-

tukseni, jotka minulla on 
teitä kohtaan, sanoo Her-
ra: rauhan eikä turmi-
on ajatukset; minä annan 
teille tulevaisuuden ja toi-
von.” Tämän lupauksen tii-
moilta kokoonnutaan lauan-
taina 16.6. 2018 klo 18.00

Pääpuhujana on Andy 
Chambers. Andy on nai-
misissa Sirkun kanssa ja 

Toivoa on!

heillä on kolme aikuis-
ta tytärtä. Andy on alku-
perältään jamaikalainen, 

vaimonsa kanssa Suomessa 
vuodesta 1995.

Andy on Elijah House 
(EH) terapeutti ja toimii 
virallisena terapeuttina sek-
suaaliriippuvuuksista kär-
sivien parissa (CSAT-Cer-
tified Sex Addiction The-
rapist candidate). Andyn 
sydämenasiana on auttaa 
ihmisiä heidän ihmissuh-
teissaan tunne- ja seksuaa-
lielämän alueella.
Andy puhuu englanniksi 

ja hänet tulkataan ruotsiksi 
suoraan ja simultaanitul-
kaataan suomeksi kuulok-
keiden kautta.
Olet sydämellisesti terve-

tullut!

 

Yhteiskristillinen kirja-
kauppa tarjoaa miellyttä-
vän kesäkahvipaikan kirp-
putorinsa yhteydessä Pak-
kahuoneenkatu 9:ssä.
Tarjolla on tuoretta kah-

via, pullaa, jäätelöä ja 
virvokkeita. Miellyttävä 
ja rauhallinen ympäristö 
ystävällisen henkilökun-
nan kanssa on tutustumisen 
arvoinen paikka myös lap-
siperheille, sillä lapsille on 
omat leikkipaikat varattuna 
pihapiirissä. 

Tämä on nyt ensimäinen 
kesä tällaisella konseptilla 
ja toivona olisi, että kesä 
suosii kesäkahvilatoimin-
taa. Vanha kaupunki mili-
jöönä, jos mikä, on aivan 
otollinen paikka kesäkah-
vilatoimintaan. Joten ter-
vetuloa kahvikupposelle 
vanhaan kaupunkiin Neris-
taniin, toivottaa kokoa 
yhteiskristillisen henkilö-
kunta.
Ps. joka keskiviikko keitto 

lounasaikaan. 

- Crosspoint tapahtuma 

Kokkolan kirkossa 

16.6. klo 18.00

Gospel Riders –moottori-
pyöräkerhon seitsenvuoti-
nen 7xSF (seitsemän kertaa 
Suomi Finland) –kampanja 
kaartaa tänä kesänä maali-
suoralle. Seitsemäs ja vii-
meinen kolmiviikkoinen 
7xSF -kierros käynnistyy 
juhannuksena Keuruulla 
ja päättyy heinäkuun puo-
livälissä Hollolassa pidet-
tävään GR-kerhon vuosit-
taiseen päätapahtumaan 
MOJ-meetingiin (Message 
Of Joy).
Seitsemän motoristiryh-

mää vierailevat yli sadalla 
paikkakunnalla kaikkialla 
Suomessa ennalta laaditun 
suunnitelman mukaisesti.

Satojen motoristien voi-
min toteutetut 7xSF-kier-
tueet alkoivat vuonna 2012 
yhdellä ryhmällä Operaatio 
Jeriko –teeman alla. Tee-
mat vaihtuivat vuosittain, 
ja ryhmiä lisättiin yksi per 
vuosi. Toisen vuoden kam-
panjan otsikko Selvä reit-
ti kannusti asialliseen ja 
toiset huomioon ottavaan 
käyttäytymiseen sekä rait-
tiuteen liikenteessä. Seu-
raavien vuosien teemoja 
olivat Miehen tie, Vaihda 
kaistaa ja Yksi tie. Viime 
vuonna ajettiin Sata lasis-
sa –teeman alla satavuoti-
aan Suomen kunniaksi ja 
kehotukseksi aktiiviseen 
toimintaan kaiken hyvän 
puolesta.

Kierros vielä ja 
se on täytetty

Viimeisen 7xSF-kampan-
jan teema Se on täytetty 
viittaa tehtävän täyttymi-
seen. Mediaevankelista 
Reijo Ruotsalaisen lan-
seeraama unelma kiertää 
moottoripyörillä Suomea 
seitsemänä vuonna kristil-
lisen sanoman kanssa on 
toteutunut. 
Teeman toinen merkitys 

johtaa kristinuskon ydin-
sanomaan: Kristuksen ris-
tillä lausumat sanat se on 
täytetty tarkoittivat, että tie 
Jumalan ikuiseen kunin-
gaskuntaan on avattu. Siksi 
kampanjan tämän vuoden 
teemaväri on kuninkaalli-
suutta symboloiva violetti.
Suomalaisten keskuudes-

sa on paljon toivottomuut-
ta, täyttymättömiä unelmia 
sekä pettyneitä ja petettyjä 
ihmisiä. Gospelriderit halu-
avat julistaa kampanjallaan, 
ettei peli ole vielä menetet-
ty. Jumala välittää jokaises-
ta ihmisestä, ja siksi 7xSF 
-motoristit liputtavat kam-
panjassaan toivon ja sen 
täyttymyksen puolesta.

Lisätietoa ajosta löytyy 
sivuilta www.gospelriders.
fi 
Kampanjan etenemistä voi 

seurata sivustolta videoina 
päivittäin.  Maanantaina, 
keskiviikkona ja perjan-
taina voi kuulla raportteja 
matkalta Järviradion taa-
juuksilta klo 12.15.

SEURAAVA AJAN FAKTA
SYYSKUUSSA

mutta on syntynyt ja kas-
vanut Croydonissa Eng-
lannissa. Andy on asunut 
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LESTIJÄRVEN
HELLUNTAISRK.

TOHOLAMMIN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

Kaustintie 5 (2. kerros)

KÄLVIÄN HELLUNTAISEURAKUNTA

Tilaisuudet:
Sunnuntaisin kokous rukoushuoneella tai leirikeskus Majakassa klo 11
 
Rukousillat klo 19 tiistaisin Vetelin Ylipäässä kodeissa, Vetelin keskus-
tan 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 Wan-
hassa Holvissa klo 10, ruokajakelu Halsualla yritystalolla klo 11.30.

Tarkemmat ilmoitukset samoin kuin nuorten ja varkkarien toiminta näkyy 
viikoittain Perhonjokilaakso-lehdessä.

Lestintie 9 

Långbrogatan 10A,  
Karleby

Pitkänsillankatu 10A
Kokkola 

puh. 050 555 4657
 

OHJELMA:
www.nystart.fi

facebook.com/NyStartKokkola

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

 
HAKALAHDENKATU 88 

 Toimisto: 
Avoinna ti-ke klo 10-12

p. 0400 450 067
www.kokkolanhelluntaiseurakunta.fi

Erikssoninkatu 2, KÄLVIÄ
www.kalvianhelluntaiseurakunta.fi 

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

www.toholammin-helluntaisrk.com

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

www.ullavanhelluntaiseurakunta.fi/

Lestintie 37

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

  Yht  p. 0400 637 444

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

Kalajoen helluntaiseurakunta
Verstastie 1, Kalajoki

 

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

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

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

Kaustisen 
Helluntaiseurakunta

TILAISUUDET RUKOUSHUONEELLA

Viikko-ohjelma
Su  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

Lähetyskirppis Kälviä
Pajakuja 2, 68300 Kälviä, puh. 045-863 3434
Avoinna: ma - pe 10–17, la 10–13
kirppis.kalvia@gmail.com 
fb-sivut: kirppis.kalvia
Pastorit: 
Voitto Marjeta 045-650 8961
Jussi-Pekka Tahvanainen 044-0992269
Tulossa: 
La 30.6. Perheleiri Majakassa (ilm. 045-6508961) 
                              Kälviän kesäjuhlat 27.-29.7.
Pe 27.7. klo 19.00 Evankeliumin ilta, Jenni Porrassalmi & Co
La 28.7. klo 19.00 Evankeliumin ilta, Menora-kuoro 
Su 29.7. klo 11.00 Jumalanpalvelus, Klaus Korhonen
Su 29.7. klo 14.00 Musiikkijuhla, Menora-kuoro, Sirkka-Liisa & Marjaa ja  
                             soitinryhmä, Mikko & Co

Siunattua kesää kaikille!

 

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

Pietarsaaren helluntaiseurakunta
Jaakonkatu 25, Pietarsaari

www.pietarsaarensaalem.fi

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.

Viikottaiset tilaisuudet:
Maanantaisin klo 10 Rukousaamu
Tiistaisin klo 10 Rukousaamu
Torstaisin klo 19 Sana, Rukous ja Ylistys
Sunnuntaisin klo 11 Päivätilaisuus

Muut tilaisuudet:
Normaalista poikkeavat tilaisuudet:
Su 10.6.2018 klo 11 Tuula Palola
To 26.7. Klo 19 Hyvän Sanoman Ilta, Jaakko Romu
La 28.7. Klo 18 Hyvän Sanoman Ilta, Jaakko Romu
Su 29.7. Klo 15 Hyvän Sanoman Iltapäivä, Jaakko Romu
Su 1.7.2018 klo 11 Tauno ja Marja Toukola
Ma - ke 2. - 4.7. Lasten kesäleiri Larsmossa, ilmoittautua voi 

osoitteessa www.pietarsaarensaalem.fi
Tarkemmat tiedot osoitteessa www.pietarsaarensaalem.fi.
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.

Kaikki tilaisuudet avoimia! TERVETULOA!! 
Yhteydet: Jusssi Seikkula Puh. 050 3537951

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!

2

1

Kustintie 1, 69700 Veteli

 Kinnulan Helluntaiseurakunta, 
Rikantie 14, 43900 Kinnula

Yhteyshenkilöt:  
Antero Aarrekangas 

p. 050 3231701   
Mauno Laulumaa 
p. 044 0532042

Viikko-ohjelma: 
Maanantai   klo 16-17 Ruokajakelu (hartaus 15 min. ennen)
Tiistai        klo 13.00 Lähetyspiiri (joka toinen viikko)                                                                                        
   klo 17-19 Vekkulit- lastenkerho (5-10v)
Keskiviikko klo 18.00   Rukouksen ja ylistyksen ilta
Torstai   klo 16-17 Ruokajakelu (hartaus 15 min. ennen)
   klo 18.30 Koivuhaan Raamattu- ja keskustelupiiri 
                                   Koivutuvassa
Perjantai  klo 18.00  Update jr. (10-13v)
  klo 18.30  Perheraamis 
                                   kts. tarkemmin lehti-ilmoituksestamme
Lauantai  klo 19.00  Update- nuortenilta
Sunnuntai  klo 11.00  Päiväkokous (pyhäkoulut lapsille)
                                   Katso ilmoituksemme Kokkola- lehdestä

Tulevia tilaisuuksia:
Su 10.6. klo 11 Jumalanpalvelus, Jouni Tiala, Mustapha Aabas, 
                         musiikki: Pirita Kellomäki
Su 17.6. klo 11 Lähetysjuhla, Puuruloiden perhe Thaimaasta vierailee
20.-24.6. ”Tulevaisuus ja toivo”- Juhannuskonferenssi Iso Kirja, Keuruu
Ti 26.6. klo 11 ”Se on täytetty”, 7 x SF tapahtuma keskustan Purjeella
Su 8.7. klo 11 Jumalanpalvelus, Jukka Myllymäki
Su 15.7. klo 11 & 18 Eila ja Jorma Finnilä, Samuel Pesin 
                       Papua-Uusi-Guinealta
Su 5.8. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, Martti Kumpulainen
Su 12.8. klo 11 Jumalanpalvelus, Mikko Ojala
Ke 15.8. klo 19 Israel Ilta, Yakov Dolinsky (järj. Israelin Ystävät)
Su 19.8. klo 11 Lähetysjuhla, Juha Ketola, Reijo Ruotsalainen, koululaisten 

& opiskelijoiden siunaus alkavalle lukukaudelle
19.-26.8. Opetuslapseuskoulu Larsmon Lähetyskodilla, Juha Ketola, Eino 

Hoisko, kts. www.lahetyskoti.fi
Su 26.8. klo 11 Jumalanpalvelus, Juha Ketola, Reijo Ruotsalainen ym.
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Keittiökalusteet kätevästi  
GIGANTISTA!

Varaa aika ilmaiseen 
keittiösuunnitteluun 

puh. 040 5164580  tai
 www.gigantti.fi/ajanvaraus

Niittykatu 3, KOKKOLA 
p. 040 5164580

Kesän aukioloaikamme 
1.6. - 31.8.

Arkisin        10-18
Lauantaisin 10-16

Nouda 
ilmainen
kuvasto!

KOKKOLA  Isokatu 13
ma –pe 10–19, la 10–16

Muotia
sinulle!

SHOP

ONLINE

24 7
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Jotta kaikilla olisi mahdollisuus elää hyvää arkea.

KESÄÄN!

19.90kpl
FILMS INSPIRE VOL.1. 
ja vol.2.DVD18.90FILMS MIRACLES 

from HEAVEN DVD

19.90SIMOJOKI:
MULLAN MAKUA, 
taivaan tuoksua

19.90KASKINEN:
LÄMPIMÄSTI ONNEA

4.95piskuinen enkeli

9.90GRAHAM:
LÖYDÄ RAUHA

8.90HELLSTEN:
TÄHÄN OLEN TULLUT

9.90HYVÄN YÖN 
RUKOUKSET


