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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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Ihmisen hyvyys?

Mikä on evankeliumi?
    
Wikipedia määrittelee sen 

näin: Evankeliumi (kreikak-
si εὐαγγέλιον, euangelion 
’hyvä sanoma’) tarkoittaen 
kristinuskon ydinsanomaa 
Jeesuksesta Kristuksesta ja 
hänen ihmisille valmista-
mastaan pelastuksesta.

Paavali tuo omakohtaisen 
näkemyksen evankeliumista 
ja sen vaikutuksesta seuraa-
vin sanoin: Minä en häpeä 
evankeliumia, sillä se on 
Jumalan voima ja se tuo 
pelastuksen kaikille, jot-
ka sen uskovat … (KR92/ 
Room 1:16) 

Mitä pitää uskoa? Vastaan 
siihen Jeesuksen sanoin: 
”Te olette alhaalta, minä 
olen ylhäältä; te olette täs-
tä maailmasta, minä en ole 
tästä maailmasta.  Sentäh-
den minä sanoin teille, että 
te kuolette synteihinne; sil-
lä ellette usko minua siksi, 
joka minä olen, niin te kuo-
lette synteihinne.” (KR38/ 
Joh.8: 23-24)

Apostolinen uskontunnus-
tus tuo esille myös selke-
ästi sen, mistä uskossa on 
kysymys, ja perustuu edellä 
mainittuun Jeesuksen ope-
tukseen uskosta ja pelas-
tuksesta:

”Minä uskon Jumalaan, 
Isään, Kaikkivaltiaaseen, 
taivaan ja maan Luojaan, 
ja Jeesukseen Kristukseen, 
Jumalan ainoaan Poikaan, 
meidän Herraamme, joka 
sikisi Pyhästä Hengestä, 
syntyi neitsyt Mariasta, kärsi 
Pontius Pilatuksen aikana, 
ristiinnaulittiin, kuoli ja 
haudattiin, astui alas tuo-
nelaan, nousi kolmantena 
päivänä kuolleista, astui 
ylös taivaisiin, istuu Juma-
lan, Isän, Kaikkivaltiaan, 
oikealla puolella ja on sieltä 
tuleva tuomitsemaan eläviä 

ja kuolleita, ja Pyhään Hen-
keen, pyhän yhteisen seura-
kunnan, pyhäin yhteyden, 
syntien anteeksiantamisen, 
ruumiin ylösnousemisen ja 
iankaikkisen elämän.”

Evankeliumin sanoman 
kuuleminen, ymmärtäminen, 
uskominen ja todeksi elämi-
nen, siinä tämä ilosanoma 
suomenkielellä sanottuna 
pääsee toteutumaan. 

Eräässä aluelehdessä vuosia 
sitten julkaistusta, Sana sun-
nuntaiksi –tekstistä on jäänyt 
mieleeni ajatus, jonka joku 
taivaan tien matkalainen 
oli lausunut seurakuntansa 
pastorille toimintaohjeeksi 
tämän toimiessa tärkeässä 
elämäntehtävässä: ”Muista 
puhua, miten pääsee tai-
vaaseen. ”
Tuossa on syvällinen ope-

tus meille jokaiselle, jotka 
tunnustaudumme Jeesuksen 
seuraajiksi. Tärkeintä elä-
mässä on Jumalan kohtaa-
minen henkilökohtaisella 
tasolla,  ja rauhan kokeminen 
hänessä ja hänen kanssaan. 
Niin kauan kuin elämme 
erossa Jumalasta, meidän 
sisimmässämme käydään 
taistelua siitä, mitkä vallat 
ja voimat saavat hallita elä-
mämme kulkua ja matkam-
me suuntaa. Jokainen päivä 
ja jokainen hetki on kulkua 
kohti ikuisuutta. ”Jokai-
nen askel sun matkallas, on 
askel kohti sun kuoloas”, 
laulamme eräässä virres-
sä. Mutta nuo elämämme 
askeleet, kulkumme kohti 
päämääräämme, eivät ole 
pelkästään kulkemista koh-
ti kuolemaamme. Jumalan 
Sana osoittaa, että kuole-
man jälkeinen olotila, eli 
ikuisuus, jakautuu kahteen 
eri paikkaan: ikuiseen eroon 
Jumalasta, eli kadotukseen ja 
iankaikkiseen elämään, eli 
Jumalan taivaaseen. 

Tämän kirjoituksen ensi-
sijainen tarkoitus on tuoda 
esille muistutus siitä, miten 
pääsee taivaaseen ja kuin-
ka saadaan yhteys Jumalan 
kanssa. Jeesus, Jumalan 
poika, jonka Jumala lähetti 
ihmiskunnan syntien sovit-
tajaksi, sanoi ennen sovitus 
kuolemaansa: ”Minä olen 
tie ja totuus ja elämä; ei 
kukaan tule Isän tykö muu-
toin kuin minun kauttani”. 
((KR38/ Joh. 14:6)

Keskustellessaan Niko-
demuksen kanssa Jeesus 
nimitti uudestisyntymisek-
si sitä hetkeä, kun ihminen 
tulee Jeesuksen luokse ja 
ottaa hänet vastaan elämän-
sä ohjaajaksi, pyrkien sen 
jälkeen noudattamaan Juma-
lan Sanan ohjeita: ”Totisesti, 
totisesti minä sanon sinul-
le: joka ei synny uudes-
ti, ylhäältä, se ei voi näh-
dä Jumalan valtakuntaa.” 
(KR38/ Joh.3:3) 

Jos ei voi päästä edes näkö-
etäisyydelle Jumalan taivas-
ta, ei ole suurta toivoa silloin 
olla sen maan asukas kerran 
ikuisuudessa. Siksi haluan 
muistuttaa tällä sanomalla-
ni sekä itseäni että lukijaani, 
miten elämämme on sitä var-
ten, että pääsisimme kerran 
kotiin. Silloin evankeliumin 
ilosanoma on saanut sisäis-
tyä meissä toivotulla tavalla.
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Jos me sanomme että joku 
ihminen on hyvä, olemme 
takuulla huomanneet, että itse-
asiassa tämän ihmisen vaiku-
tukset ovat olleet hyvät. On 
autettu lähimmäisiä niin, että 
vaikutus on ollut havaittavissa. 
On tehty jotain joka ansaitsee 
maininnan ihmisen hyvyy-
destä. Hyvyys on positiivinen 
asia joka säteilee ympäristöön. 
Yleensä ihmisen hyvyydelle on 
jokin motiivi tai perusta, joka 
vaikuttaa havaittavia hyvyy-
den tekoja. Toki on hyvyyttä 
joka on salaista ja joita ei voi-
da ihmisen elämässä havaita, 
mutta jotka kuitenkin vaikut-
tavat elämässä. Vaatimattomat 
hyvyyden tekijät eivät soita 
torvea edellään. Kristillisyys on 
ollut aina Suomessa se perusta, 
oikein julistettuna ja elettynä, 
joka on tuonut sukupolvien 
ajan hyvyyden ja moraalin kan-
sallemme.

Kristityn ihmisen hyvyyden 
lähde on siis Jumalassa. Kun 
syntinen ihminen on saanut 
kohdata itse hyvyyden lähteen, 
se on jättänyt häneen lähtemät-
tömän vaikutuksen. Kokemus 
on todellinen ja muuttava. 
Tosin on todettava, että pahuus 
ihmisessa on sitkeässä ja hyvä-
kin ihminen epäonnistuu jois-
sain elämänsä kuvioissa. Mut-
ta kristityllä on aina pyrkimys 
hyvyyttä kohti ja Jumalan tah-
don toteuttamiseen, - epäonnis-
tuneenakin. Vaikka ihmisestä 
ei läpeensä hyvää tulisikaan, 
läpeensä pyhä hänestä tulee. 
Pyhyys ja hyvyys ovat kaksi eri 
asiaa. Pyhityksen antaa Juma-
la. Hyvän ihmisen tuntee myös 
siitä, että hän pyrkii totuutta 
kohden. Jeesus sanoo; ”Minä 
olen tie, totuus ja elämä.” ”Ei 
kukaan tule isän työ muutoin 
kun minun kauttani!” Totuus 
on elämän runko, joka pitää 
ihmisen pystyssä.      

Olen näinä päivinä huolestu-
neena seurannut kaupunkimme 
valtuutettuna, kuinka SETA 
organisaatio suunnittelee Kok-
kolaan taas YLPEYS- mars-
sia. Ihmiset vieläkin kuvitte-
levat että Seta  on pelkästään 
seksuaalisten vähemmistöjen 
asialla. Olen eri mieltä. Setan 
toiminta pyrkii voimakkaasti 
rajoittamaan ja myös poliit-
tisesti vaikuttamaan sanan-
vapauden, mielipiteenvapau-
den ja uskonnonvapauden 
rajoittamista. Viimeisenä esi-
merkkinä oli kun Seta ry. ei 
aio päästää eurovaaliehdokas 
Tapio Puolimatkaa edusta-
maan kristillisdemokraatteja 
Setan eurovaalipaneliin, vaik-
ka Kristillisdemokraatit hänet 
sinne valitsivat. Hyvässä muis-
tissa on myös Setan ja muiden 
”suvaitsevaisten” painostus 
Aki Ruotsalaa vastaan Porissa, 
hänen vanhojen mielipiteidensä 
vuoksi. Monia monia muitakin 
esimerkkejä on. 
Ehkä SETA ry:n pelko on 

aiheellinen, koskien professori 
Tapio Puolimatkaa, joka toteaa: 
– Mikä Setan toiminnassa 

on niin kyseenalaista, ettei se 
uskalla edes omassa paneelis-
saan luoda edellytyksiä avoi-
melle keskustelulle, vaikka 
kaikki muut paneelin osallis-
tujat ja yleisö voisivat yhdessä 
pyrkiä kumoamaan perusteluni, 
Puolimatka ihmettelee. 

– Todellisuudelle vierasta 
sukupuoli- ja seksuaalikäsitys-
tä pyritään suojelemaan asetta-
malla yhä tiukempia rajoituksia 
sananvapaudelle. Avioliittonor-
meista irrotettu seksuaalikasva-
tus jättää nuoret arvotyhjiöön, 
mikä tekee nuorista helppoja 
uhreja seksuaaliselle hyväksi-
käytölle.
– Onko syytä antaa oppilail-

le esikuvaksi järjestö, jonka 
viralliseen ohjelmaan kuuluu 
toisinajattelijoiden kuvaami-
nen rotiksi?
– Koululaitoksen tarkoituksena 

on kasvattaa kriittisesti ajattele-
via kansalaisia, jotka pystyvät 
keskustelemaan eri mieltä ole-
vien kanssa asiallisesti ja kun-
nioittavasti, Puolimatka jatkaa.

Myös sosiaalinen media sen-
suroi jatkuvasti aiheesta kirjoi-
tettuja mielipiteitä jotka ovat 
Seta-ideologia kriittisiä. Pitäi-
sikö Raamattu kirjoittaa uusik-
si; ”.. älä turhaan lausu Setan 
nimeä, sillä se ei jätä rankai-
sematta….”  
Niin, totuus lapsen ja perheen 

luonnollisesta asemasta voisi 
kirpaista liikaa. Kansanedusta-
jamme Peter Östman on tehnyt 
kirjallisen kysymyksen, voiko 
Seta ry. kieltää sananvapauden 
näin törkeästi. Östman perään-
kuuluttaa, että sananvapauteen 
sisältyy oikeus ilmaista, julkis-
taa ja vastaanottaa tietoja, mie-
lipiteitä ja muita viestejä kenen-
kään ennakolta estämättä. Valti-
onavustusta saavan järjestön ei 
tulisi myöskään toiminnassaan 
pyrkiä rajoittamaan sanan- ja 
mielipidevapauden käyttöä.

Toivon, että Kokkolan kau-
punki ei lähde millään tavalla 
tukemaan kyseistä organisaati-
ota, eikä sen tavoitteita jatkossa. 
Eritoten kun tämä yhdistys ajaa 
epätervettä ideologiaa ja kristil-
lisen maailmankatsomuksen, 
sekä terveen järjen vastaista 
seksuaalikasvatusta kouluis-
samme. Kuka heille on antanut 
mandaatin  toimia seksuaalikas-
vattajina ja elämään opastajina 

lapsillemme? Koululaisemme 
ja lapsemme ovat todella vaa-
rassa tämän hulluuden ääri-
rajoilla. Totuudella on aina 
hintansa. Toivottavasti maksu-
miehiksi ei joudu lapsemme ja 
lapsenlapsemme, niinkuin nyt 
näyttää olevan. Jos tämä saa 
jatkua, varmaa on, että monet 
nuoremme tulevat sekoamaan. 

Niin, totuus ja hyvyys. Kristil-
linen maailmankatsomus läh-
tee aina siitä mikä on ihmisel-
le parasta. Mistä ihminen voi 
tietää mikä on parasta. Juma-
lan sana on meille opaskartta 
inhimilliseen elämään kaikilla 
elämän osa-alueilla. Ei anneta 
maailman valheen viekotella 
ohi Jumalan sanasta. Tämä 
koskee varsinkin niitä ihmisiä, 
jotka minullekin ovat sanoneet 
olevansa uskovia ja puolusta-
vat kuitenkin kaiken maailman 
epäterveitä avioliittomalleja 
ja parisuhteita. Joko on niin, 
että ihmiset ovat pahoja (en 
siihen usko) tai sitten ei olla 
totuudessa ja tiedon lähteet 
ovat muualla kuin Jumalan 
sanan ja terveen ymmärryksen 
totuudessa. Me kaikki tiedäm-
me, että politiikka on joskus 
likaista peliä ja äänestäjiä pitää 
haalia keinolla millä hyväänsä. 
Onneksi ei kuitenkaan kaikki 
myy totuutta, vaan ennemmin 
ostaa sitä. 

Tämä Ajan Fakta ilmestyy 
myös siksi, että on oikeus 
ilmaista, julkistaa ja vastaanot-
taa tietoja, mielipiteitä ja muita 
viestejä kenenkään ennakolta 
estämättä. 
Kiitos ja siunattua kesää.

Reijo Ruotsalainen
valtuutettu Kokkola
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Toivotamme hyvää kesää!

Olemme perheeni kanssa 
asuneet Kokkolassa pian 
kaksi vuotta. Saman ajan 
olemme saanet talostella 
Kokkolan Helluntaiseura-
kunnan toiminnassa muka-
na. Olemme viihtyneet kau-
pungissa ja seurakunnassa 
mainiosti. Jumala on siu-
nannut meitä moninaisesti 
ja olemme saaneet maistaa 
Hänen hyvyyttään niin hen-
gellisesti kuin ajallisestikin. 
On ollut turvallista kulkea 
Hänen johdatuksessaan. 
Minulla ja miehelläni Mar-
kuksella on ollut työtä. Pojil-
lani, Niklaksella ja Elmeril-
lä on koulu-ja hoitokuviot 
sujuneet hienosti. Ystäviä on 
siunattu niin seurakunnasta, 
kuin sen ulkopuoleltakin. 
Kaikenkaikkiaan olemme 
saanet paljon hyvää osak-
semme. Haluamme kiittää 
siitä Herraa, koska kaikki 
hyvä tulee Häneltä.

Jumala on ollut rinnallam-
me myös vastoinkäymisissä, 
joita olemme kohdanneet 
sisäilmaongelmaisten asun-
tojen muodossa, sairastu-
misissa ja huolista lähim-
mäistemme  ja perheen-
jäsentemme puolesta, sekä 
omastakin tulevaisuudesta. 
Vaikka nämä asiat ovat tun-
tuneet raskailta, olemme 
silti saaneet luottaa Juma-
lan huolenpitoon ja johda-
tukseen. Häneltä ei ole ollut 
salassa yksikään asia, eikä 
tilanne. Ystävät ovat kanta-
neet meitä esirukouksissa ja 
seurakuntaelämä on tukenut 
moninaisesti.

On ollut mahdollisuus 
kasvaa ja rakentua eläväs-
tä uskosta, oppia Jumalan 
Sanaa ja olla osallisena Kok-
kolan seurakunnassa toteute-
tussa arabityössä. Olemme 
saaneet olla jo useilla ara-
bileireillä palvelemassa ja 
oppimassa Larsmon Lähe-
tyskodilla. Jumala on las-
kenut arabit ja ex-muslimit 
sydämelleni ja saamme ara-
bimieheni kanssa olla muka-
na tässä työmuodossa omilla 
lahjoillamme.

Koen suurta rakkautta 
muslimeja kohtaan. Toisaal-
ta sydämelläni on ollut myös 
lapsesta lähtien romanit. 
Olen sydämestäni iloinen ja 
kiitollinen, että olen saanut 
romaniystäviä jo nuorena 
ja nyt  seurakunnasta. Saan 
rukoilla heidän puolestaan 
yksilöllisesti, kuin myös 
koko heimon puolesta. Saan 
olla siunaamassa heitä. Jee-
suksen sydän sykkii niin 
muslimeille, romaneille kuin 
meille kaikille luoduille. 
Haluaisin olla omalta osal-
tani viemässä heille evan-
keliumia, Jumalan rakkautta 
ja hyväksyntää. Jumala on 
asettanut nämä asiat sydä-
melleni. Hän antaa myös 

tahdon, voiman ja viisau-
den hoitaa tätä kutsumusta. 
Häneltä tulee siunaus niin 
hengellisissä- , kuin maal-
lisissakin asioissa. Sen olen 
saanut omakohtaisesti kokea 
näinä vuosina. 

Kuoroharrastus seura-
kunnan kuorossa on ollut 
voimaannuttava keidashet-
ki kerran viikossa. Olem-
me kuorona päässeet esiin-
tymään niin seurakunnan 
tilaisuuksiin, kuin sairaa-
laan ja vanhainkoteihinkin. 
Musiikilla on suuri paikka 
sydämessäni ja mikä olisi-
kaan ihanampaa, kuin laulaa 
Jesuksesta.
 

Tiemme Kokkolaan joh-
ti Kiuruvedeltä, jossa olin 
aloittanut vajaa vuosi aiem-
min uskon tiellä. Kiuruveden 
seurakunta ja rakkaat ystävät 
siellä ovatkin usein sydämel-
lä, puheissa ja rukouksissa. 
Vierailemme siellä silloin 
tällöin. Siellä meidät siunat-
tiin avioliittoon kaksi vuotta 

sitten 9.4.2017 ja samana 
iltana otimme kasteen mie-
heni kanssa Jeesuksen anta-
man esimerkin mukaan. Kiu-
ruvesi edustaa meille lähte-
mistä seuraamaan Jeesusta 
ihania ystäviä ja rakkaita 
muistoja.

Kuitenkin juuri Kokko-
lan Helluntaiseurakunta 
oli ensimmäinen kosketus 
minulla helluntailaiseen 
kirkonmenoon, kun saimme 
kutsun Aabaksen Eliza-
beth-tyttären siunausjuhlaan 
kesällä 2016. Koin tilaisuu-
dessa lämpöä ja suurta iloa, 
mutta myös hämmennystä, 
koska olin tottunut hyvin 
toisenlaiseen kirkonmenoon. 
Tilaisuudesta jäi kuitenkin 
kotoisa ja hyvä olo, joten 
päätimme jatkaa seurakun-
nassa käyntiä kotona Kiu-
ruvedellä. Loppukesästä 
annoin elämäni Jeesukselle. 
Tai voisiko paremmin sanoa, 
että luovutin lopunkin elä-
mäni Hänen varaansa.
 
Olimme rukoillut Juma-

lan konkreettista johdatusta 
asuinpaikan valintaa ajatel-
len. Kiuruvedellä ei osattu 
vielä ottaa maahanmuutta-
jaa vastaan työrintamalla ja 
samaan aikaan minullakin 
oli voimakas tunne, että 
eteenpäin olisi lähdettävä. 
Meillä oli muutama vaihto-
ehto ajatuksissa, mutta Kok-
kolaan alkoi avautua väy-
lää. Koimme sen Jumalan 
johdatuksena. Vuonna 2017 
kesällä muutimme Kokko-
laan, kun Jumala aukaisi 
ovia tänne suuntaan. Minul-
la oli työpaikka valmiina 
odottamassa ja samana syk-
synä miehenikin työllistyi. 

Mieheni turvapaikka var-
mistui joulukuussa samana 
vuonna.
 
Kokkolassa on lukuisia 

mahdollisuuksia opiskella, 
työllistyä ja harrastaa. Täällä 
on virkeä seurakuntaelämä ja 
paljon mahdollisuuksia pal-
vella. Toivon Jumalan siuna-
usta tälle kauniille kaupun-
gille, kaupungin asukkaille 
ja päättäjille täällä. Ennen 
kaikkea haluan siunata kaik-
kia kaupungin uskovia yli 
seurakuntarajojen. Me olem-
me samaa Kristusruumista ja 
meillä on sama päämäärä. 
Meiltä odotetaan rakkautta 
ja kärsivällisyyttä toisiamme 
kohtaan. Se oli Jeesuksen 
viimeisiä rukouksia ennen 
ristinkuolemaansa suhteessa 
meihin, Hänen seuraajiinsa.

Meillä on kristittyinä mah-
dollisuus, mutta myös vas-
tuu kaupungista, minne 
Jumala on meidät asettanut 
asumaan. Voimme siunata, 
rukoilla ja kuuluttaa evan-
keliumia jokainen. Tapoja on 
monia ja Jumala on kekseli-
äs evankeliumin eteenpäin 
viemisessä. Meiltä kysytään 
vain halua palvella ja kuu-
liaisuutta Hänen äänelleen 
ja johdatukselleen. Kaikki 
kunnia kuuluu aina Herralle.

Kaunista ja siunattua 
kesää  meille kaikille! 
Ollaan valona ja suolana 
siellä, missä liikummekin 
kesän aikana! Kuljetetaan 
Kristuksen tuoksua muka-
namme ja siunataan paikka-
kuntia ja ihmisiä siellä! Siu-
nauksella on valtava voima!
 

Anna Al-Khafaji

Elävä Jumala tuo siunauksen 

Markus ja Anna toivottavat kaikille Siunatua kesää!

Sepon Kulta Rantakatu 8 ja Prisma keskus, KOKKOLA
Prisma Center, PIETARSAARI

Kauppakeskus Kärkkäinen, YLIVIESKA

OSTAMME KULTAA

Erittäin
hyvä
valikoima
KASTE-
LAHJOJA
Sisältäen
kaiverruksen

1990
Alk.

Hyvä valikoima
RISTIRIIPUKSIA
Ketjulla alk.

29€

Kaunis YO-KUVAKEHYS
lyyralla

26€
KULTAA

HOPEAA
TERÄSTÄ

YO-lyyria
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www.liikennekoulumikkola.fi

Tervetuloa autokouluun
Meidät löydät Kokkolan seudulla, 

Kälviä ja Toholampi. 
Uudet kurssit joka kuukausi!

 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

Keijon juttu

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

Avoinna: 
Arkisin 8.15-16.30
Lauantaina suljettu

MEIDÄT LÖYTÄÄ
Kosilankatu 2, (Maskun naapuri)

NYT KESÄRENKAAT 
tarjouksessa! -KYSY!  

Myös laaja valikoima  
VANTEITA!

Asennukset, rengastyöt.
Nyt myös rengashotelli, 

kausisäilytys.

MUUTAMIA
PAIKKOJA
JÄLJELLÄ,

KYSY!

Tule kesäkurssille!
KIVAT KURSSIT LAPSILLE, NUORILLE JA AIKUISILLE
Esim. • heppapäivät • alkeis ja hoito • vanhempi+lapsi

• jatko • perusmerkki • aikuismerkki • istunta • este
• koulurataharjoittelu • kouluratsastus/kanki

KÄLVIÄ • www.muhosentalli.fi

Soita Sirpalle: 040 503 8148

Vielä ehdit mukaan,

MUUTAMIA PAIKKOJA 

VAPAANA – KYSY!

Liikennekoulu Mikkola Oy
PUH. 0500 889 565

Takatalvi yllätti toukokui-
sen perjantai-illan, mut-
ta siitä huolimatta Hotelli 
Kaustisessa järjetetty Teu-
vo ja Tuomo Isokankaan 
levyn julkistamistilaisuus 
veti satapäisen  yleisön. He  
olivat  iloisesti yllättyneitä, 
että hengellinen musiikki 
kiinnosti niinkin paljon. Yli 
vuoden kestänyt projekti 
sai arvoisensa päätöksen ja 
tilaisuudessa saatiin  kuulla 
mm. sketsin muodossa lau-
lujen synnystä, joihin usein 
liittyi omaa ja toisten elä-
män historiaa. Solistit itse 
ovat laulujen sanoitusten ja 
sävelten takana ja musiikki 
on tyyliltään pop- ja  kantri-
henkistä  letkeää, helpos-
ti kuunneltavaa soitantaa, 
jossa kitarat tulevat hyvin 
esiin ja saksofoni täydentää 
tunnelmaa muutamissa kap-
paleissa.

Teuvo  kertoo, että suvussa 
on musiikillista lahjakkuutta 
ja hän on nuoresta asti  lau-
lanut ja soittanut. 
– Kuitenkin uskoontuloon 

myötä luovuus vapautui ja 
tuli enemmän esille, jatkaa 
Teuvo. Hän kokee, että lau-
lujen sanat ja sävelet synty-
vät yhtä aikaa melko kivut-
tomasti. Teuvo on jäänyt  
eläkkeelle talonmiehen teh-
tävistä, joten nyt on parem-
min aikaa myös musiikille.  
– Koska olen sellainen luon-

ne, etten osaa olla teke-
mättä mitään, niin nyt on 
ollut projekteja, koska levyn 
teon rinnalla olen  työstänyt 
myös sedästäni kertovaa 
sota-aiheista kirjaa, joka on 
loppusuoralla ja painoon 
lähdössä. 

Palomiehenä työskentelevä 

ELÄMÄ KULJETTAA 
Uutta hengellistä musiikkia Kaustiselta 

Tuomo taas kertoo, että sanat 
voivat syntyä vaikka autolla 
ajaessa ja niitä sitten sovitel-
laan  olemassa oleviin säve-
liin, jotka on voitu jo aika-
semmin tallentaa. Hänkin 
on nuoresta pojasta lähtien 
soittanut kitaraa ja laulanut. 
– Oman elämän kokemus 
uskon tuomasta ilosta kitey-
tyy levyllä olevan kappaleen  
tosi  elämää sanomaan, jossa 
kerrotaan  suunnan muutok-
sesta, kertoo Tuomo.  Teuvo 
pyysi  poikansa projektiin 
mukaan, koska halusi levylle 
monipuolisempaa musiikkia. 

Julkistamistilaisuudessa 
luovutettiin uunituore levy 
ja ruusu levyn tekoa varten 
kootulle   Rojektibändille, 
jossa taustalaulajina olivat  
Ritva Hotakainen, Anna-
Kaisa Jyrkkä ja Mari Sauk-
ko. Rummuissa oli   Janne 
Järvelä, bassoa soitti  Jarmo 

Niemi ja kosketinsoittaja-
na  toimi Rauno Kaustinen. 
Steel-kitaran varressa oli  
Esa Anttila,  akustista kitaraa 
soitti Tuomo Isokangas ja 
sähkökitaroita  Teuvo I so-
kangas. Levyllä vierai-
livat  muusikot olivat:  
koskettimet ja pergus-
siot Tommi Lahtonen 
ja saksofoni Jonas 
Rintala. Sovittajana 
toimi Tapani Pel-
toniemi. Tuottaja-
na ja kustantajana 
toimi Teuvo itse, 
joka mielellään  
jakaa  tarvittaessa 
projektista kertynyt-
tä  tietotaitoa levyn tekoa 
suunnittelevalle musiikin 
harrastajalle.

Tilaisuus  oli hyvin vapaa-
muotoinen ja ilmapiiriltään 
välitön  ja sitä juonsivat jou-
hevasti  Kaija Myllymäki ja 

Tero Isokangas. Äänentois-
ton miksauksesta vastasi 
tilaisuudessa Joonas Rajala. 
Kaikilla oli mahdollisuus 
osallistua myös kakkukah-
veille. 

 
 

Levyä on myynnissä Kaus-
tisen Helluntaiseurakunnan 
kirpputorilla ja Teuvo Iso-
kankaalla itsellään.

Hotelli Kaustinen antoi hyvät puitteet Isokankaiden levyn julkistamistilaisuudelle.

TULOSSA!
Kokkolan helluntaiseurakunnan 
SUURI PERHEPUISTOPÄIVÄ!

Elokuussa 24.8.2019

JUHANNUSKONFERENSSIN 2019 
TEEMANA ON JEESUS

Suomen helluntaiseurakun-
tien kesäjuhla, Juhannuskon-
ferenssi, järjestetään jälleen 
tänä vuona Ison Kirjan alu-
eella Keuruulla. Tapahtu-
maan odotetaan yhteensä 
lähes 30 000 kävijää. Juhan-
nuksen teemana on tällä ker-
taa vain yksi sana: Jeesus.                

Jeesus-teema vie kristinus-
kon ytimeen. Ilman Jeesusta 

ei ole kristillistä uskoa. Kon-
ferenssiteemaa täydentää 
pienoisevankeliumiksi kut-
suttu Raamatun jae Joh. 
3:16: ”Jumala on rakasta-
nut maailmaa niin paljon, 
että antoi ainoan Poikansa, 
jottei yksikään, joka häneen 
uskoo, joutuisi kadotuk-
seen, vaan saisi iankaikki-
sen elämän.” Konferenssi-
tunnukseen onkin lisätty uni-
versaali rakkauden symboli, 
sydän. Jumalan sydän sykkii 
maailmalle.

Puhujavieraana 
evankelista 

Daniel Kolenda

 Konferenssin kansain-
välinen puhujavieras on 
evankelista Daniel Kolenda 

konferenssivieraille ja maa-
hanmuuttajille on myös 
englanninkielisiä tilaisuuk-
sia. Lisäksi Juhlatelttaan on 
järjestetty tulkkauspalvelu 
monille kielille.

Tapahtumaan tarvitaan noin 
1700 talkoolaista. Konfe-
renssin telttakaupungin 
rakentaminen alkaa noin 
kaksi viikkoa ennen tapah-
tumaa.  Juhannuskonferenssi 
on kaikille avoin tapahtuma, 
jota voi seurata myös Radio 
Gospelissa sekä UskoTV:n 
kanavalla.

Lisätiedot:
 Marko  Halttunen
 konferenssi-isäntä

 marko.halttunen@isokirja.fi
 040  722  1821

juhannuskonferenssi.fi

Yhdysvalloista. Kolenda on 
Christ for All Nations -jär-
jestön johtaja, jonka toiminta 
on keskittynyt paljolti Afrik-
kaan. Hän on pitänyt jopa 
miljoonia ihmisiä tavoittavia 
evankelioimistapahtumia 
eri Afrikan maissa. Kolen-
dan tilaisuuksissa on koettu 
myös karismaattisia ilmiöi-
tä, kuten parantumisihmeitä. 
Kolendaa kuullaan Juhan-
nuskonferenssin iltajuhlissa 
torstaista lauantaihin.

Juhannuskonferenssi tarjo-
aa monipuolisen ohjelma-
kattauksen eri-ikäisille kon-
ferenssivieraille. Erillisessä 
Teemateltassa on mukaan-
sa tempaavia lastenjuhlia, 
varhaisnuorten tilaisuuksia 
sekä nuorten aikuisten tee-
mafoorumeita ajankohtais-
aiheista. Kansainvälisille 
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Pastorin palsta

Rami Kaakinen

Per Stenberg
Kyrkoherde / Kirkkoherra
Karleby svenska församling

Keijon juttu

Tänä keväänä olen alka-
nut lämmitellä vanhaa 
rakasta juoksuharrastus-
tani uudelleen. Vaikka 
vielä tällä hetkellä lenkit 
ovat lyhyitä, vain muuta-
man kilometrin pyrähdyk-
siä, siintää mielessä paluu 
menneisiin saavutuksiin 
ja täysmittaisen maratonin 
juoksuun. Maratonjuoksu 
vaatii hyvää harjoittelua 
ja riittävää omistautumis-
ta asialle. On löydettävä 
uudelleen ja uudelleen 
sekä aika että halu käydä 
lenkillä. Tämä vaatii usein 

asioiden ja ajankäytön prio-
risointia. 
Palkintona hyvästä harjoit-

telusta on osallistuminen 
juoksutapahtumaan ja sen 
päätteeksi saa vielä kaulaan 
mitalin onnistuneesta suo-
rituksesta. Tämä on tavalli-
selle kuntoilijalle voittopal-
kinto, merkki itsensä voitta-
misesta. Voitto on saavutettu 
niin valmistautumisvaiheen 
kuin itse kilpailun aikaisissa 
kamppailuissa omia ajatuk-
sia, mukavuudenhalua ja 
luovuttamisen houkutusta 
vastaan. 
Lisäksi olen huomannut 

tavoitteellisen ja päämää-
rään tähtäävän juoksuhar-
rastuksen tuovan ryhtiä ja 
voimaa kaikkeen muuhun-
kin elämään ja arkeen. Tätä 
pidän eräänlaisena voittajan 
palkintona myöskin.

Paavali kirjoittaa Filippi-
läiskirjeessä päämäärätietoi-
sesta elämästä, jossa keski-
tytään olennaiseen ja luovu-
taan asioista, jotka haittaavat 
tavoitteen saavuttamista. 

Hän käyttää elämän ver-
tauskuvana juoksukilpailua, 
jonka voittopalkintona on 
pelastus, pääsy taivaaseen. 
”Mutta kaiken tämän, mikä 
oli minulle voittoa, olen 
Kristuksen tähden lukenut 
tappioksi. Pidän todella sitä 
kaikkea pelkkänä tappio-
na, sillä Herrani Kristuk-
sen Jeesuksen tunteminen 
on minulle arvokkaampaa 
kuin mikään muu. Hänen 
tähtensä olen menettänyt 

kaiken, olen heittänyt kai-
ken roskana pois, jotta voit-
taisin omakseni Kristuksen 
ja jotta kävisi ilmi, että kuu-
lun hänelle. Näin minulla ei 
enää ole mitään omaa, lain 
noudattamiseen perustu-
vaa vanhurskautta, vaan se 
vanhurskaus, jonka perus-
tana on usko Kristukseen 
ja jonka Jumala antaa sille, 
joka uskoo. Minä tahdon 
tuntea Kristuksen ja hänen 
ylösnousemisensa voiman 

ja tulla hänen kaltaisek-
seen osallistumalla hänen 
kärsimyksiinsä ja kuole-
maansa. Ehkä silloin saan 
myös nousta kuolleista. En 
tarkoita, että olisin jo saa-
vuttanut päämääräni tai jo 
tullut täydelliseksi. Mutta 
pyrin kaikin voimin saa-
vuttamaan sen, kun kerran 
Kristus Jeesus on ottanut 
minut omakseen. Veljet, en 
katso vielä päässeeni siihen 
asti. Vain tämän voin sanoa: 
jättäen mielestäni sen, mikä 
on takanapäin, ponnistelen 
sitä kohti, mikä on edessä. 
Juoksen kohti maalia saa-
vuttaakseni voittajan pal-
kinnon, pääsyn taivaaseen. 
Sinne Jumala kutsuu Kris-
tuksen Jeesuksen omat.” 
(Fil.4:7-14)

Tämän Raamatunpaikan 
kautta Paavali haastoi alun 
perin Filippin seurakunta-
laisia oman esimerkkinsä 
ja voimakkaan vertausku-
van kautta. Näiden samo-
jen jakeiden äärelle voim-
me vielä tänäkin päivänä 

Voittopalkinto

pysähtyä peilaamaan oman 
elämämme arvoja. Olenko 
valmis tekemään luovu-
tuksia Jeesuksen tähden? 
Onko Jeesuksen tuntemi-
nen minulle arvokkaampaa 
kuin mikään muu? Mikä on 
elämäni perusta? Mikä on 
minun päämääräni? 
Haluan Paavalin tavoin 

rohkaista meistä jokaista 
eteenpäin elämän kilpara-
dalla. Jeesuksen ristintyö-
hön ja ylösnousemusvoi-
maan turvautuminen tuo 
varman pohjan elämään. 
Tältä pohjalta on hyvä 
ponnistaa eteenpäin armon 
varassa. Henkilökohtainen 
suhde Jeesukseen ja Juma-
lan tahdon toteuttaminen 
tuovat syvimmän merki-
tyksen ihmisen elämään. 
Kaiken kruununa on toivo 
pelastuksesta, lopullises-
ta päämäärästä, taivaasta, 
joka odottaa Jeesuksen 
omia. Tämän voittopalkin-
non rinnalla mikä tahansa 
muu asia himmenee. 

Kesän 
kukkaset ja taimet

Uutta elämää!

Näin keväällä elämme pää-
siäisen ja helluntain väliä. 
Viheriöivät puut ja nurmet 
kertovat meille uudesti syn-
tyvästä elämästä. Luonto 
joka on ollut näennäisesti 
kuollut herää henkiin. Yht-
äkkiä meillekin herää toivo 
lämmöstä ja lomista.

Sinä aamuna he olivat mieli 
maassa. Siinä kävellessään 
haudalle jäljellä ei ollut enää 
kuin viimeiset hautajais jär-
jestelyt. Kaikki toivo oli 
mennyt. He olivat seuran-
net häntä kolmisen vuotta. 
Hän oli muuttanut heidän 
elämänsä. Mutta nyt kaikki 
oli mennyttä. Siinä kävel-
lessään he tulivat ajatelleik-
si sitä suurta kiveä joka oli 
vieritetty haudan suulle. He 
eivät ikipäivänä jaksaisi sitä 
siirtää syrjään. Mutta tämä 
olisikin yllätysten aamu. 
Haudalle tullessaan he saivat 
nähdä kiven jo olevan syr-
jässä eikä vahtivia sotilaita 
näkynyt missään. Kun ne 
nojaituivat hautaluolaan he 
saivat seuraavan yllätyksen. 

Uutta elämää!
Nytt liv!

Ruumista ei ollut siellä – pel-
kästään kääriliinat johon hän 
oli ollut käärittynä.

Oli seuraavaan yllätyksen 
aika. Pari miestä sädehtivin 
kirkkaissa vaatteissa seisoi-
vat heidän edessään ja he 
ymmärsivät etteivät he olleet 
mitään tavallisia puutarhu-
reita. ”Miksi etsitte elävää 
kuolleiden joukosta. Hän 
ei ole täällä hän on ylös-
noussut”. 
Heitä muistutettiin Jeesuk-

sen omista sanoista, kuinka 
hänen oli kuoltava mutta 
kuinka hän nousisi kolman-
tena päivänä. 
Nyt heille tuli kiire, oli ker-

rottava apostoleille ja muille 
miehille.

Seuraava yllätys oli miesten 
reaktio. He eivät uskoneet 
heitä. Kuolleet eivät herää 
eloon, ne pysyvät kuollei-
na. Vain Pietari sai vauhtia 
itseensä ja juoksi haudalle ja 
sai nähdä että naiset puhui-
vat totta. Sen jälkeen ylös-
noussut kohtasi apostolit ja 
muita ihmisiä. Hän muutti 
heidän elämänsä jälleen ker-
ran. Nyt oli toivoa ja nyt oli 
mitä kertoa muille.

Ja niin tänäkin päivänä 
Jerusalemissa on vain pari 

eri tyhjää hautaa mitä käydä 
katsomassa. Ei ruumista, ei 
jäännöksiä. Hän elää ja halu-
aa muuttaa sinunkin elämäsi 
tänään!

Nytt liv!

Såhär på våren lever vi i 
tiden mellan påsken och 
pingsten. Naturen som åter 
vaknar till liv talar om hop-
pet och det nya livet.

Den där morgonen skulle 
vara en överraskningarnas 
dag. Där gick några kvinnor 
med tunga steg. De hade 
vandrat med honom i när-
mare tre år, men nu var allt 
hopp ute. Kvar fanns bara de 
sista uppgifterna i samband 
med begravningen. Där de 
gick kom de att tänka på den 
stora stenen som fanns rullad 
för graven. De skulle aldrig 
orka skuffa undan den. Men 
när de kommer till graven 
får de sin första överrask-
ning. Stenen är bort rullad 
och soldaterna som vaktade 
graven syns inte till. När de 
lutar sig in i graven är det 
dags för nästa överraskning. 
Där finns ingen kropp, bara 
linnebindlarna som han var 
svept i. 
Då står där ett par män i 

skinande vita kläder fram-
för dem. De förstår att det 
här inte är några vanliga 
trädgårdsmästare. Det är den 
tredje överraskningen. ”Var-
för söker ni den levande 
bland de döda. Hän är inte 
här han har uppstått”. 
De blir påminda om hans 

egna ord om hur han skall 
dö men uppstå på den tredje 
dagen. Nu är det bråttom. 
Apostlarna och de andra 
männen måste få höra dethär. 
Men mottagandet är svalt. 
De tror inte på dem. Den 
som har dött, uppstår inte. 
Det är bara så.

Det är bara Petrus som får 
fart på sig och springer till 
graven. Han får se att det 
är just som kvinnorna har 
berättat. Så småning om får 
både han, de andra apost-
larna och många till möta 
den uppstånden. Han får 
förvandla deras liv igen en 
gång.

Så är det ännu idag så att 
det i Jerusalem finns bara 
ett par olika kandidater till 
den tomma graven som man 
kan besöka. Han lever, han 
har uppstått och han vill för-
vandla också ditt liv och ge 
dej hopp.

SANA TUTUKSI 
- hakusanakirja

TOIM. JARI IIVANAINEN

TÄMÄ TEOS ON TEHTY HELPOTTAMAAN 
RAAMATUN OPISKELUASI. 19 ERI AIHEALUETTA 

JA LÄHES 300 ERI AIHETTA 
RAAMATUNPAIKKOINEEN . 

A4 KOKO. KOVAKANTINEN.
500 SIVUA. 

MATKALLA 
JUMALAN IHMEISSÄ
PAUL RAJA-AHO
HANNU JA ARJA MEHTOSEN TARINA ALKAA 
MENESTYSKIRJOJEN VAUHDIKKUUDELLA. 
EIVÄTKÄ VAARANPAIKAT SIIHEN LOPU. 
MEHTOSTEN ELÄMÄÄN ON MAHTUNUT HUIKEA 
MÄÄRÄ JÄNNITTÄVIÄ KÄÄNTEITÄ NIIN 
KOTIMAASSA KUIN ULKOMAILLAKIN. 
KOVAKANTINEN. 190 SIVUA.

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

39€

28€
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Riitta Rekilä
Kokkolan helluntaiseura-

kunnassa toimiva Hyvä-
kello- ruokajakoryhmä, on 
yksi ruokajakotoimintaa 
vapaaehtoisesti tekevä toi-
mija Kokkolassa.

Vapaaehtoisemme jakavat 
kaupoista lahjoituksina saa-
tua hävikkiruokaa tarvitse-
ville kaksi kertaa viikossa, 
maanantaisin ja torstaisin. 
Toimipaikkamme on Haka-
lahdenkatu 88.  Jakoaika on 
klo 16-17. 
Ennen ruokajakoa on vapaa-

ehtoinen hartaus 15:40 alka-
en. Tilaisuudet ovat vapaita 
ja kaikille avoimia. Jakojen 
yhteydessä on maksuton 
kahvitarjoilu, jossa tarjoi-
lemme suolaista ja make-
aa. Kahvitellen on mukava 
tavata tuttuja. Aina löytyy 
keskustelukaveri, jos ehtii 
istahtaa ja tarvittaessa voi 
pyytää myös rukousapua. 
Hakijoista ja meistä vapaa-
ehtoisista on tullut kuin yksi 
suuri perhe. 

Suunnitelmia

Seuraavat EU- ruokapussi-
jaot ovat 16.5 ja 6.6 (viimei-
nen ennen kesää) 
Normaali ruokajakomme 

toimii myös koko kesäajan 
ilman taukoja 2 krt/viikossa. 

HYVÄKELLON KUULUMISIA
Järjestämme ruokahakijoil-

le ja yhteistyökumppaneille 
viime vuoden tapaan kesä-
juhlan ma. 10.6 rukoushuo-
neemme pihalla Hakalah-
denkatu 88. 

Isompi tapahtuma, johon 
osallistumme, ja pyydäm-
me Jumalan siunausta, on 
Puistotapahtuma lauantai-
na.24.8 Länsipuistossa. Täs-
tä tulee näkyvä ja kuuluva 
koko perheen tapahtuma, 
jonka ohjelma ja mainos 
julkaistaan lähempänä ajan-
kohtaa. 

Olemme kiitollisia 
Jumalalle ja ruokaa 
lahjoittaville. Ilman 
teitä tarvitseville ei olisi 
mitä antaa.

Kiitämme myös kaikkia, 
jotka olette löytäneet pullo-
pisteen rukoushuoneemme 
varaston seinästä. Lahjoituk-
silla tuetaan vapaaehtoisten 
tekemää ruokajakotoimin-
taa. Kukaan vapaaehtoi-
nen ei saa minkäänlaista 

rahallista korvausta työstään 
tai ajastaan toiminnassa. 
Pieniä kuluja toiminnasta 
on; ostamme kertakäyttökä-
sineitä, -mukeja, -lautasia, 
lautasliinoja, pesuaineita, 
muovikasseja, mehua, teetä, 
kahvia jne. Esim. ruokajako-
tilaisuuksissa tarjoilemme 
maksutta noin 800 kuppia 
kahvia kuukaudessa. 

Jumala 
siunaa Kokkolaa

Pyydetään yhdessä Jumalaa 
siunaamaan Kokkolaa. Sen 
päättäjiä ja vastuullisessa 
virassa olevia. Isiä, äitejä, 
vauvoja, esikoululaisia, kou-
lulaisia, nuoria, eläkeläisiä, 
vanhuksia, ihan kaikkia. 

Että Jumala siunaisi kris-
tillistä sanomaa julistavia 
seurakuntia. 
2. Moos 17:11 kehoittaa 

”Niin kauan kuin Moosek-
sen kädet olivat koholla, 
olivat israelilaiset voitolla, 
mutta kun hän päästi käten-
sä vaipumaan, olivat ama-
lekilaiset voitolla. ” 
Tämä kuvaa rukoustaiste-

lussa siunaukseen kohotet-
tuja käsiä.

Kaupungissamme on paljon 
eri alalla vapaaehtoistyötä 
tekeviä, jokainen on omalla 
paikallaan tärkeä. Ole sinä ja 
työsi siunattu!  

Ps: 65:6, 10-14
”Mahtavilla teoilla Sinä, 

Jumalamme, vastaat meille,
Sinä siunaat ja autat meitä.
Sinä pidät huolta maasta ja 

annat sille sadetta,
Sinä teet sen hedelmälli-

seksi.
Jumala, sinun virtasi on 

vettä täynnä.
Sinä kasvatat sadon ihmi-

sille, pidät maasta huolen
Sinä kastelet vaot, tasoitat 

kynnetyn pellon, pehmität 
sen sateilla ja siunaat maan 
kasvun.
Sinä seppelöit vuoden 

hyvyydelläsi.
Missä vaunusi kulkevat, 

siellä maa tiukkuu runsa-
utta.
Autio aro viheriöi, kuk-

kulat verhoutuvat juhla-
pukuun.
Niityt ovat lammaslaumo-

jen peitossa, laaksot laineh-
tivat viljaa.
Koko maa riemuitsee ja 

laulaa.”

Toivotamme kaikille Siu-
nattua kevättä ja kesää.
T: Hyväkello-ruokajakotii-

mi/ psta. Riitta 
 

Kuinka kertoisin suures-
ta Jumalasta? Joka päivä 
opin Hänestä ja Häneltä 
uutta. Joka päivä puoli-
soni ja ystäväni, jotka tun-
tevat Hänet, heijastavat ja 
välittävät minulle Hänen 
rakkauttaan.  Heissä näen 
Kristuksen kasvot. Koko 
luomakunta puhuu Hänestä 
ja todistaa sen, että Hän on 
tämän maailman luonut ja 
että Hän elää! 

Joulun alla 2018 olimme 
matkalla Saksassa. Ajoimme 
myös Itävallan läpi. Jumalan 
valtasuuruus puhui minulle 
Alppien jylhissä maisemis-
sa. Maisemat olivat niin vai-
kuttavia, että istuin autossa 
kyyneleet poskille valuen, 
pidätellen suoranaista itkuun 
purskahtamista. Pyhä Henki 
mursi minua Hänen valta-
suuruutensa edessä. Jos oli-
sin voinut vaikuttaa asiaan 
ja ajoneuvomme olisi pysäh-
tynyt, olisin, välittämättä 
kanssamatkustajien katseis-
ta, langennut polvilleen ja 
kohottanut käteni Korkeim-
man ylistykseen.
PS 8: 4 -5 
”Kun minä katselen sinun 

taivastasi, sinun sormiesi 
tekoa,
kuuta ja tähtiä, jotka sinä 

olet luonut,
niin mikä on ihminen, että 

sinä häntä muistat,
tai ihmislapsi että pidät 

hänestä huolen?”

Toukokuun alkupäivinä sain 
suruviestin edesmenneen 
veljeni tyttäreltä. Yhtäkki-
nen sairaskohtaus kotipihalla 
ja hänen puolisonsa aloitti 
taistelun henkiinjäämisestä. 

Jumalan aika ja elinvuo-
det tämän nuoren miehen 
kohdalla täyttyivät, hänen 
ollessa vasta 35 vuotias. Ei 
hän, eikä perheensä tien-
nyt aamulla herätessä, että 
kuluva päivä olisi hänen 
maanpäällisen elämänsä 
viimeinen päivä.  Turhaan 
ei Raamattu meitä muistuta 
2.Korinttolaiskirje 6:1-2
” H ä n e n  t y ö t o v e r e i -

naan me myös  keho-
tamme teitä vastaanot-
tamaan Jumalan armon 
niin, ettei se jää turhaksi.  
Sillä hän sanoo: ”Otollisel-
la ajalla minä olen sinua 
kuullut ja pelastuksen päi-
vänä sinua auttanut.” Kat-
so, nyt on otollinen aika, 
katso, nyt on pelastuksen 
päivä.”

Elämme koleaa sateista 
toukokuun päivää: Asiakas 

toisensa jälkeen valuu ulos 
terveyskeskuksen ovesta. 
Usealla on kädessään jat-
kohoito- tai lääkemääräys. 
Tänään minulla on mahdol-
lisuus toimia arjen rakkau-
dessa: odotan lämpöisessä 
autossa ystävää vastaanotol-
ta. Mietin, kuinka siunattua 
on elää yhteiskunnassa, jossa 
on järjestys ja toimiva hoi-
tojärjestelmä. Suunnitellun 
palvelujärjestelmän puitteis-
sa, lakien, asetusten, säädös-
ten ja määräysten mukaan 
meistä pidetään huoli. Kuin-
ka paljon kokonaisvaltai-
semmin voimme luottaa 
Jumalan huolenpitoon!  
”Jokainen hyvä anti ja 

jokainen täydellinen lahja 
tulee ylhäältä, valkeuksien 
Isältä, jonka tykönä ei ole 
muutosta, ei vaihteen var-
joa.” Jaakob 1:17

 

Jumalan
puhetta 
arjessa

Kesäkuihailuissa 
Kaustisella

-Tulimme muurinpohjalet-
tuja syömään, kertoo Sonja  
Sillanpää Vetelistä ja jutte-
lee tuttujen kanssa kahviku-
pin äärellä helluntaiseura-
kunnan ruokasalissa. 
Lettujen paisto on aina ollut 

ohjelmassa, kun seurakunta 
on osallistunut tapahtumiin, 
joten niitä osataan jo odottaa.    
Sonjan  puoliso Vesa  jatkaa 
Kuihailuista, että hänen mie-
lestä on hyvä, että seurakun-
ta on mukana myös tällaises-
sa kauppojen tapahtumassa, 
koska sen tehtävä on mennä  
sinne  missä ihmiset ovat.  
Tanja Kulpakon johdolla 

talkoolaiset olivat leiponeet 
omenapiirakkaa, jota tar-
joiltiin kahvin kanssa. Ehkä 
viileä sää oli vaikuttanut, että 
väkeä oli liikkeellä aikai-
sempia kertoja vähemmän. 
Kuitenkin  lasten askartelu-
pisteellä oli ollut kävijöitä 
ja kaikilla oli mahdollisuus 

laulaa myös karaokea.  Terhi 
Nikula oli järjestänyt run-
saat arpajaiset, jossa voiton 
mahdollisuudet olivat hyvät.
Alakerran kirpputorilla 

työskennelleet Raija Iso-
kangas ja Leena Huntus 

olivat tyytyväisiä, että asi-
akkaita oli riittänyt  hyvin  
pidennetyllä aukioloajalla. 

Teksti ja kuva:
Leena Myllymäki

Vanhempiensa kanssa Kuihailuissa mukana ollut Saimi 
Sillanpää pääsi  arpajaisten onnettareksi. Oikealla myy-
jäisistä ja arpajaisista vastannut Terhi Nikula

Riitta Rekilä Ruokajakoryhmä Hyväkello 
järjestää  kesätapahtuman Helluntaiseurakunnan pihalla 

10.6.2019 klo 14.00 alkaen
Ohjelmassa: Musiikkia, puheita, todistuksia. 

ILMAISEKSI: Makkaraa, kahvitusta, Alfredin parempaa lättyä!

Hyvä seura kruunaa kaiken viimevuoden tapaan! 
Olet sydämellisesti tervetullut! 
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Mirja Paalanen syntyi 
Haukiputaalla. Eevi-äiti syn-
nytti ainoan tyttärensä perä-
kammarissa kätilön avustuk-
sella. Lisäksi Urho ja Eevi 
Hakolan perheeseen kuului 
komea veljessarja, kaikkiaan 
viisi poikaa.
  -Minusta tuli periksianta-

maton tyttö. Opin pitämään 
itsepäisesti puoliani kasvaes-
sani veljien keskellä, muis-
telee Mirja lapsuusvuosiaan.

Silloin, 1950-luvulla, Poh-
janmaalla koettiin hengel-
listä heräämistä. Hakolan 
perheestä äiti tuli ensim-
mäisenä uskoon. Lapset 
osallistuivat kesäleireille ja 
siellä Mirja koki uskoon-
tulon 11-vuotiaana. Leiril-
lä laulettiin lähetysaiheisia 
lauluja. ”Lähdetkö Kiinaan, 
bamburuoko peittää maan, 
ja sammakoita siell´ öljys´ 
paistetaan.” Mirja oli halu-
kas vastaamaan kutsuun, 
vaikka elämä kuljettaisi 
Kiinaan asti.      -Jumala ei 
kuitenkaan koskaan lähettä-
nyt minua Kiinaan. Moniin 
muihin paikkoihin kuiten-
kin; majaa olen muuttanut 
kaikkiaan 31 kertaa. Tällä 
kertaa koti on Kokkolassa.

Nuoruuden rakkaus

Varhaisnuorena Mirja asui 
perheensä kanssa Kempe-
leessä. Hengellinen koti, 
Oulun  vanha Saalem-ruko-
ushuone oli lähellä, ja siellä 
Mirja meni kasteelle 13-vuo-
tiaana. Aikanaan tunnettu 
sananjulistaja Otto Koivu-
kangas opasti nuoria uskon 
tiellä eteenpäin. Rukoushuo-
neelta alkoi myös Mirjan ja 
Erikin nyt jo 50 vuotta kes-
tänyt rakkaustarina. Erik oli 
tullut Pietarsaaresta armei-
jan palvelukseen, ja nuoret 

RAKKAUS EI KOSKAAN HÄVIÄ
”Herätyksen tuulet puhalsivat Pohjanmaalla, ja äitini tuli uskoon 30-vuotiaana...”

kohtasivat ensimmäisen ker-
ran rukoushuoneella. Kaunis 
hääjuhla vietettiin samassa 
paikassa morsiamen ollessa 
alle 20-vuotias. Koivukan-
kaan siunauksen saattele-
mana he aloittivat yhteisen 
elämän.

Tummien pilvien alla

Nuoripari muutti elannon 
perässä Ruotsiin. Siellä heil-
le syntyi perheen ainoa lapsi, 
Elice-tytär.
-Kolmen vuoden aikana 

Ruotsissa koin yksinäisyyttä 

ja syvän hengellisen pimey-
den, kertoo Mirja synkästä 
elämänvaiheestaan. Hänestä 
tuntui kuin Jumala olisi hyl-
jännyt hänet, vaikka hän ei 
ollut koskaan halunnut luo-
pua uskostaan. Päinvastoin, 
työpaikallakin hän rukoili 
Jumalaa apuun ja kaipasi 
valoa sisimpään. 

Valoon ja vapauteen

  -Muistan varmasti ikuisesti 
sen päivän, kun vapauduin 
tuosta tuskallisesta pimey-
destä.
Perhe muutti takaisin Suo-

meen, ja Mirja meni Pietar-
saaren Saalemilla rukousko-
koukseen. Rukouksen aika-
na hänelle tuntematon sisar 

laski kätensä Mirjan olka-
päälle. Sisar alkoi rukoilla 
ihmeellisin sanoin: ”Miksi 
sinä huudat puoleeni, lap-
seni? Olen ollut vierelläsi 
kaiken tämän ajan. Vaikka 
et ole sitä ymmärtänyt, olen 
ollut kanssasi.”
Seuraavan päivänä Mirja 

siivosi kylpyhuonetta. Luut-
tu kädessään hän ajatteli 
edellisen illan tilaisuutta ja 
halusi uskoa sanat todeksi. 
Siinä samassa huone täyt-
tyi ihmeellisellä Jumalan 
kirkkaudella, ja Mirja koki, 
kuinka hänen lävitseen meni 
kuumat virrat, ja hän alkoi 
itkeä ja nauraa yhtä aikaa. 
Tuo valo pysyi kauan hänen 
ympärillään, jopa niin, että 
ulkopuolisetkin sen huo-
masivat. ”Mitä sinulle on 
oikein tapahtunut!” ihmet-
teli anoppi.

Taitavin käsin

Lapsena Mirja oli luvannut 
Herralle, että hän menee 
minne vaan johdatetaan.
Lohjalla Mirjan ja Erikin 

talo näytti taideteokselta. He 
ostivat vanhan talon ome-
natarhojen keskeltä, jonka 
pihapiiriin kuului myös iso 
hirsitupa. Kuuden vuoden 
remontin ja sisustuksen jäl-
keen kaksi ja puoli-kerrok-
sinen talo herätti niin suur-
ta kiinnostusta, että siitä 
kuvattiin sisustus-ohjelma 
televisioon.
-Olisikohan tämä ihana talo 

viimeinen kotini, josta ei 
enää tarvitse muuttaa, puheli 
Mirja Jumalalle istuessaan 
kotinsa puutarhassa kauniina 
kesäaamuna.

Kului jonkin aikaa, ja yöllä 
Mirja tunsi Jumalan käden 
kosketuksen, johon hän 
heräsi. Jumala kysyi hiljaa 
ja lempeästi: ”Muistatko, 
tyttäreni, että olet luvannut 
mennä, minne sinut lähe-
tän?” Siinä Mirja uudisti 
lupauksensa, ja pian sen 

jälkeen he myivät kauniin 
kotinsa. Näin Jumala halusi 
irrottaa Mirjan kiintymästä 
liikaa taloon tai tavaroihin. 
Taivaallinen johdatus ei ole 
loppunut kodin myyntiin.

Elämää Jumalan 
yhteydessä

Mirjan nuoruudesta asti 
Jumala on puhunut hänel-
le monella tavalla, ja myös 
profetioiden kautta.  
Monet Jumalan ilmoitukset, 

selkeät ja lyhyet profetiat, 
ovat toteutuneet.
Vuosissa taival on ollut pit-

kä, mutta Mirja on kulkenut 
askel askeleelta. Hän kokee 
profetaalisen armoituksen 
lisääntyneen, ja Jumala 
puhuu hänelle kehotuksia 
ja varoituksia, erikoisesti 
uskoville.

”Minä iloitsen Herras-
sa, minun sieluni riemuit-
see Jumalassani, sillä hän 
pukee ylleni pelastuksen 
vaatteet ja verhoaa minut 
vanhurskauden viittaan. 
Olen kuin sulhanen, joka 
kantaa papin tavoin juhla-
päähinettä, ja kuin morsi-
an, joka on kaunistautunut 
koruillaan.” (Jes. 61:10)

-Tahdon antaa sinulle, rakas 
lukijani, kehotuksen. Jeesus 
tulee pian hakemaan mor-
siamensa. Jumala haluaa 
Pojalleen puhtaan, kauniin 
morsiamen, koruillaan eli 
armolahjoillaan kaunistetun.
Kuitenkin kerran kaikki 

profetoiminen, kielillä puhu-
minen ja tieto katoaa. Jäl-
jelle jää vain usko, toivo ja 
rakkaus, ja suurin niistä on 
rakkaus.

Marja Toukola
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auttaa

Tervehdys 
Värisilmä-liikkeestä!

Tarjoamme remontoijille ja uuden kodin  
rakentajille räätälöidyt palvelut ja  

laadukkaat tuotteet lattiasta kattoon.
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käytävä- 
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valikoima.

Tule  
valitsemaan 

omasi!

Paljon tapetteja 

-50% -60%

PALVELUT
• Maalaus- ja  
   tasoitetyöt 

• Asennuspalvelut 
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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

Mirja Paalanen iloitsee uskosta ja Jumalan ilmoituksesta.

Käsityöläispäivä Eläinpuiston 
pihapiirissä 15.6 2019.

Tule ihastelemaan uusia eläinvauvoja! 

Puh. ja info 06 8351190, 
045 236 2433, 0500 666 535 

www.elainpuisto.fi

Tervetuloa viettämään 

hauska retkipäivä 

eläinpuistolla ja museolla 

isommallakin porukalla. 

Näyttelyitä useassa 

talossa ja työnäytöksiä 

viikoittain museoalueella.

TOIVOSEN ELÄINPUISTO JA 
MUSEOKYLÄ KÄLVIÄLLÄ 

AVOINNA 12.5-25.8 2019.

Kokkolan

ensimmäinen 

kebab-paikka!

Yli 40 -vuotta
hyvää ruokaa!

Avoinna 
joka päivä 
klo 11-03!

Rantakatu 20, Kokkola     novakebab.com 

Nyt saatavana vegani- ja kanakebeb

PIZZA ONLINE 
KOTIINKULJETUS!

ASENTAJANTIE 17, Kokkola
Autohuolto MEG

Varaa aika!
puh. 0407 400 300

www.autohuoltomeg.com

Autojen kesähuollot 
ja korjaukset!
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Villa Romantica

www.vi l laromantica.f i

Palvelevaa majoitusta Kokkolassa!

Soita ja varaa 

majoitus:

p. 0400 562088

”Ja Kesareassa oli mies, 
nimeltä Kornelius, sadan-
päämies niin kutsutussa 
italialaisessa sotaväenosas-
tossa. 2. Hän oli hurskas 
ja Jumalaa pelkääväinen, 
niinkuin koko hänen perhe-
kuntansakin, ja antoi paljon 
almuja kansalle ja rukoili 
alati Jumalaa.” Apt.10:1-2.

Tässä meillä näyttää olevan 
tosi uskova kaveri, Korne-
lius. Aika monen inhimil-
lisen mittapuun mukaan 
jopa esimerkillinen mies, 
kun hänen sanotaan olleen 
Jumalaa pelkäävä. Psalmissa 
111:1. sanotaankin, ”Herran 
pelko on viisauden alku.” 
Siis vasta alku. Myös almu-
ja hän antoi auliisti ja rukoi-
li Jumalaa ahkerana. Eikö 
nämä hyveet olisi jo riittä-
vät tosi uskovalle? Saattaisi 
ollakin, jos meidän pelastu-
misemme olisi kiinni hyvistä 
töistämme laupiaasta asen-
teesta ja elämästä. Yleistä on 
myös luulottelu, että ihmisel-
le riittää sopiva määrä hyviä 
töitä ja se, ettei tee kenelle-
kään mitään pahaa. On vain 
täysin mahdotonta elää täl-
laista täydellistä puhdasta 
elämää, ainakin siinä tapa-
uksessa, ettei yhtään venytä 
omaatuntoa vaientamalla sen 
ääntä pala kerrallaan.

Mitä lie Kornelius rukoillut, 
mutta rukoukset ja almut oli-
vat jollain tapaa huomioitu 
Jumalan toimesta. Taivaal-
lisessa käskynjaossa yksi 
enkeli sai tehtäväksi viedä 
viesti Korneliukselle. Tämän 
viestin sisältö ehkä hieman 
ihmetytti Korneliusta. Tämä 
mies, enkeli kehoitti Korne-
liusta haettamaan eräs mies 
Pietari noin kuudenkymme-
nen kilometrin päästä Joppen 
(Jaffa) kaupungista. Tämä 
enkelin ja Korneliuksen 

Yksi sinulta puuttuu, 
Kristuksen sisäinen 
tunteminen

kohtaaminen on ollut ilmei-
sen selkeä, koska Kornelius 
lähettää kaksi luotettavaa 
miestään heti matkaan nou-
tamaan Pietaria ja enkeli 
ilmoitti osoitteenkin mistä 
Pietari löytyisi. Kaikki oli 
suunniteltu taivaallisessa 
viisaudessa pieniä yksityis-
kohtia myöten. Miesten vielä 
ollessa matkalla sai Pietari 
yllättävän ja oudon näyn. 
Kolme kertaa Jumalan piti 
näyttää näky tälle itsepäi-
selle Pietarille ennenkuin 
hän uskoi ja ymmärsi näyn 
tarkoituksen. Pietarin piti 
lähteä pakanan kotiin ja se ei 
ollut luvallista juutalaiselle 
perinnäissääntöjen mukaan. 
Totta on, että ihmisten raken-
tamat perinnäissäännöt kaa-
tuvat yleensä, kun Jumalan 
työ etenee. Siinä oltiin mat-
kalla tärkeälle asialle use-
amman miehen porukalla, 
kun muutamat veljet lähtivät 
vielä mukaan Joppesta.

Kun seurue saapui Kor-
neliuksen taloon, ei hänellä 
ollut vieläkään aavistusta sii-
tä, mitä tästä kohtaamisesta 
seuraisi. Alkuselvityksien 
jälkeen Kornelius sanoi Pie-
tarille; jae 33.  ”Nyt olemme 
siis tässä kaikki Jumalan 
edessä, kuullaksemme kai-
ken, mitä Herra on käskenyt 
sinun puhua.”
Silloin Pietari ymmärsi 

tehtävänsä ja alkoi julista-
maan ilosanomaa Jeesuk-
sesta koko Korneliuksen 
huonekunnalle. Saarnan 
loppuvaiheessa Pietari ja 
hänen mukanaan tulleet 
huomasivat, että Jumalan 
lähettämä Pyhä Henki tuli 
kaikkien kuulijoiden päälle 
ja he ihmettelivät, että Pyhän 
Hengen lahja annettiin näille 
pakanoillekin. He kuulivat 
heidän puhuvan kielillä ja 
ylistävän ja kiittävän Juma-
laa. Seuraavaksi Pietarin 
oli vain edettävä Jumalan 

antamassa tehtävässä ja hän 
katsoi velvollisuudekseen 
kastaa nämä uskoon tulleet 
ja uudestisyntyneet Juma-
lan lapset.
Korneliuksen kodissa var-

maan oli muutaman päivän 
suuri ihmetyksen ja kii-
toksen aihe, kun Pietari jäi 
heidän luokseen vielä opet-
tamaan näitä uusia Jumalan 
lapsia.

Tästä alkoi Korneliuksen 
uusi elämä Jeesuksen omana 
ja Hänen opetuslapsenaan. 
Jumala ei halunnut jättää 
Korneliusta siihen uskonnol-
lisen ihmisen tilaan, missä 
ihminen luulee kelpaavansa 
Jumalalle hyvien töittensä 
ansiosta. Jumalan tahdon 
mukaiset hyvät työt seuraa-
vat kyllä uudestisyntynyttä 
Jumalan lasta. Hän ei vain 
välttämättä edes huomaa nii-
tä, koska hänessä asuva Pyhä 
Henki saa ne työt aikaiseksi. 
Nytkin Jumala tulee meitä 

jokaista lähelle ja kutsuu 
meitä Sanan kuuloon ja luke-
miseen.

Oman rakkaan Poikansa, 
Jeesuksen Jumala lähetti 
sovittamaan Golgatan ristillä 
sinunkin syntisi. Jos katsot 
tämän merkitsevän jotain 
sinulle, niin vie syntitaakka-
si Hänelle ja Hän ottaa sinut 
vastaan.
Näin pääset todelliselle 

ilon ja rauhan lähteelle kiit-
tämään ja ylistämään uuden 
liiton Uhrikaritsaa. 

Jumala sinua  siunatkoon .
Risto Nikula

Uunimestari Pentti Porrassalmi
Ristirannankatu 7, Kokkola p. 0400 866 180

pentti.porrassalmi@gmail.com

S.Mäkelä ky
Heinolankaari 22 
Kokkola, p. 020 7571381w
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Kuorikoskentie 10 
Kaustinen, p. 06 861 4510

Palvelut: 
    -Autohuolto
    -Rengas ja vannemyynti
    -Rengashuolto 
    -Ilmastointihuollot
    -Pikahuollot

Myös Varaosat!

Hinauspalvelu

          0
400 450466

Pehmikset - Vohvelit
Kahvit - KAKUT 

Paljon antiikkia ja 
sisustustavaraa!

Tervetuloa!

                 Kevään tulo
Hiljennä mielesi, kuuntele! Luonto herää talviunestaan.

Linnut palaavat koivuun pihan,alkaa viserrys, iloinen pesän 

rakennus.

Kaikkialle kuuluu kevään äänet, luonnon uudet soinnut.

Auringon paiste, lämpö ja hehku, luo uutta elämää.

Ihmismielenkin nostattaa, näin kiitos Luojalle kohoaa

Hän armosta kaikkia rakastaa, kauniiksi kaiken valmistaa.

                                                           SirkkaTervaskangas

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

SEISKASTA 
KYMPPIIN LOUNAS

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

kuvatiimi

Noudamme 
ROMUAUTOT

ja KONEET
Annamme viralliset 
romutustodistukset!

Espanjalainen Seth Vano 
kohtaa nuoret kuulijansa 
muutoksella joka kuljettaa 
hänet kouluihin, vankiloihin 
ja rannoille. Kaikkialle sinne 
missä nuoriso kokoontuu.

Seth Vanon vanhemmat 
kuuluvat Espanjan Alican-
tessa evankeliseen seura-
kuntaan.  
– Elämäni peitti onnelli-

suuden naamari. Sisältäpäin  
olin tyhjä, ilman todellista 
iloa ja tasapainoa.  Yhdeksän 
vuoden vanha, vuonna 1984, 
kuuntelin rap musiikkia ja 
aloitin break-tanssin. Hie-
man myöhemmin ryhdyin 
maalaamaan graffiitteja.  
Aluksi halusin kirjoittaa kai-
kenlaisiin muureihin katujen 
varsilla ja pieniin kohteisiin.  
Tarkoitukseni oli jatkaa vain 
muutamia päiviä tai kuukau-
sia. Ajattelin, että tässä on 
menossa jokin väliaikainen 
vaihe elämässäni. Päivät 
kuitenkin seurasivat toisiaan 
ja samoin kuukaudet.  Ajat-
telin maalaavani graffiitteja 
satunnaisesti, mutta siitä tuli 
hallitseva elämäntapani.  

Espanjalainen Seth Vano  
lähestyy  graffiiteilla 

Spraymaalia 
väärään paikkaan

Seth Vanon vanhemmat 
olivat aluksi tyytyväisiä 
poikansa luovasta taiteelli-
suudesta. – Maalailin myös 
laittomiin paikkoihin. Polii-
sit juoksivat perässäni ja 
vanhemmat saivat siitä tie-
don. Heidän tyytyväisyy-
tensä vaihtui kyyneliin ja he 
olivat surullisia.  Joka viik-
ko otin spraymaalini, lähdin 
ulos ja maalasin graffiitteja.  
Vuoden vierivät ja kaikki 
tuntui menevän hyvin, mutta 
sisäisesti en ollut onnellinen. 
Graffiitit eivät todellakaan 

voineet täyttää Serh Vanon 
sisintä. 
– Olin lähes 18 vuoden ikäi-

nen ja kesäyö alkamassa. 
Vanhemmat  hieman pakot-
tivat minut Evankelisen 
kirkon nuorten tapahtumaa.  
Aluksi ajattelin, että tärkein 
syy minulle on nähdä siellä 
kauniita tyttöjä. Yön aikana 
tiesin, että syy oli toinen. 
Kuulin voimakaan vies-
tin Jumalan rakkaudesta. 

Sain aidon kokemuksen, 
että Jumala on todellinen.   
Ymmärsin mikä merkitys 
on Jeesuksen ristillä. Tein 
parannuksen elämässäni.  
Vano jätti  kesällä 1993 graf-
fiittien maalaamisen. 
– Ajattelin, että ne kuuluvat 

tähän aikaan.

Muutos huomioitiin 
mediassa

Seth Vano aloitti opiskelut 
evankelisessa raamattukou-
lussa. Koulun päätyttyä hän 
aloitti pastorin työn Alican-
tessa  sijaitsevassa seura-
kunnassa. 
–Vuonna 2007  Europe Teen 

Challengen Euroopan työn 
johtaja tapasi minut. Hän 
oli kuullut graffiittitaiteesta-
ni. Olin maalannut laillisiin 
paikkoihin useiden neliöiden 
suuruisia graffiitteja. Ne oli-
vat yleisön suosikkeja. Teen 
Challengen johtaja sanoi 
minulle: ” Sinulla on lahja 
jonka olet haudannut. Eräänä 
päivänä Jumala pyytää sinua 
tilille tästä”. Ajattelin asi-
aa ja rukoilimme puolisoni 
kanssa. Osallistuin graffiit-
tikilpailuun,  jonka jälkeen 
minua pyydettiin maalaa-
maan julkisiin tiloihin eri 
puolille Espanjaa.
 

Dolar One

Sanomalehdet tekivät Van-
osta näyttäviä artikkeleita. 
- Kerroin rohkeasti elämäs-
säni tapahtuneesta muutok-
sesta.    Käytän taitelijanimeä 
”Dolar One”.   

Dolar One – nimen kuul-
leessaan nuoret nyt tietävät 
kuka hän on. 
– Nimi herättää mielenkiin-

toa. Jätän kauluspaidan ja 
kravatin sunnuntain juma-
lanpalvelukseen.  Pukeudun 
armeijan maastokuviohou-
suihin, t –paitaan ja astun 
sisälle rap muusikoiden ja 
Hip hoppari- kulttuuriin.  
Graffiittitaiteilijana pääsen 
heidän maailmaansa. Graf-
fiitti on onkimato. Nuoret 
tarttuvat matoon, julistan 
evankeliumia ja näen nuor-
ten muuttuvan. Maalaan 20 
minuutissa suuren graffii-
tin joka viestittää pitkälle 
tulevaisuuteen: ”Jeesus on 
pelastaja”. Graffiitit ovat  
Hip hopparien kieli  ja tapa 
imaista itseään. 

Rannalta Berliinin 
muurille

Espanjan rannoilta Seth 
Vano on kutsuttu maala-
maan muun muassa Berliinin 
muuria jäljellä olevaa osaa 
ja Waterloon asematunnelia 
Lontoossa. 
– Graffiittien tekeminen 

ilman lupaa on laitonta.  
Kaupungin antavat kuiten-
kin tilaa luovalle taiteelle 
surkean harmaille muureille 
ja seinille.
Seth Vano kertoo, että tänä 

kesänä 1500 evankelisten 
seurakuntien nuorta kiertää 
9 viikkoa Espanjassa. He 
käyttävät samaa, nuorille 
tutuksi tulevaa vaatetusta ja 
vievät sanomaa Jeesuksesta 
nuorille rannoille ja kaduille.

Dolar One – taiteilijanimi  on maailmanlaajuisesti tunnettu.

Seth  Vano suunnitteli  lippalakin ja t-paidan jossa on hänen kädenjälkensä. ”Hola tu Salvador Es: Jesus”.  ”Hei, 
sinun Pelastajasi on Jeesus”.  Kesällä noin 1500 nuorta evankelioi tällä teemalla Espanjaa.

Yksinäisen rukous
Kuin varpunen vailla suojaa,
olin yksinäin.
Hiljaa rukoilin Suurta Luojaa,
poista tuska sisältäin.

Kysyin mietteissäni, miksi,
mä jouduin aallokkoon,
ja tullut hyljätyksi, 
niin yksinäinen oon.

Kesken illan rukouksen,
kuulin äänen hiljaisen,
et ole lapsein yksin,
Minä täytin kaiken sen.

Vein kaikki ristinpuulle,
jotta saisit elämän,
siis tänään tartu käteen,
Jeesus-ystävän.

   -Mirja Tähtinen-

Eero Ketola
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Teksti ja kuva:
Eero Ketola
Marketta ja Markku Helin 

on väsymättömän innok-
kaita matkustamaan ja kou-
luttamaa uusia terveyskas-
vatusohjelman kouluttajia. 
– Kuullessamme ensimmäi-
sen kerran Lääkintälähetyk-
sestä, nykyisestä Fida Health 
Promotion´in (FHP) – ennal-
taehkäisevästä terveyskas-
vatusohjelmasta, tuumattiin 
heti, että onpa mielenkiin-
toista, tämäpäs taitaa olla 
meidän juttu. Tästä on kulu-
nut kohta 23 vuotta ja edel-
leen tämä on ehdottomasti 
”meidän juttumme”, kertoo 
Markku Helin. 

FHP kouluttaa ja varustaa 
äitejä, isiä, opettajia, kasvat-
tajia, lapsi- ja nuorisotyönte-
kijöitä, pastoreita sekä muita 
vastuunkantajia toimimaan 
myös terveyskasvattajina 
heidän omassa, tärkeässä 
tehtävässään. Marketta ja 
Markku Helin ovat FHP –
työn  vapaaehtoispohjalta 
toimivia koordinaattoreita.  
- Työn tavoitteena on ohjata 
lapsia ja nuoria tekemään 
elämässään viisaita valinto-
ja. Sellaisia valintoja joita 
heidän ei tarvitse myöhem-
min katua. On melkoisen 
haastavaa, mutta myös hyvin 
palkitsevaa olla mukana 
työssä joka auttaa lapsia ja 
nuoria, toteavat Helinit.
Toimintaa eri puolilla maa-

ilmaa
Koulutusseminaareissa 

kurssilaiset saavat valmi-
udet materiaalin käyttöön 
ja jatkossa mahdollisuuden 
päästä myös kouluttajiksi. - 
Useat kurssilaiset ovatkin jo 
toimineet eri puolilla maail-
maa. Koulutukseen osallistu-
jilta ei edellytetä terveysalan 
koulutusta. FHP kouluttaa 
kouluttajia kouluttamaan. 

Helineillä riittää energiaa kouluttaa  työntekijöitä

Tämä on meidän juttumme
Toiminnan perusperiaatteet 
ovat kouluttaminen ennal-
taehkäisevään terveyskasva-
tukseen ja ennaltaehkäisevän 
terveyskasvatusmateriaalin 
tuottamiseen ja kehittämi-
seen. Lisäksi toimintaperi-
aatteisiin kuuluu terveys-
kasvatusmateriaalin tuotta-
minen niiden maiden kielille 
joissa on koulutustoimintaa, 
listaa Markku Helin.
Edunsaajana ovat lapset ja 

nuoret

Markku Helin kertoo, että 
ennaltaehkäisevän terveys-
kasvatuksen sisältönä on 
suun terveydenhuolto, päih-
dekasvatus, ihmissuhdetai-
tojen perusteita, HIV:n sekä 
ihmiskaupan ennaltaehkäisy. 
FHP:n toiminta alkoi Suo-

messa vuonna 1996  nimellä 
”Lääkintälähetys”. -  Fidan 
kehitysyhteistyöosaston 
edeltäjän, Lähetyksen Kehi-
tysavun (LKA) puuhamies, 
edesmennyt Vilho Kivikan-
gas oli innostunut asiasta ja 
esitteli toimintamahdolli-
suuksia muun muassa Hel-
singin Lähetyskonferens-
sissa vuonna 1997. Konfe-
renssista muodostui monessa 
mielessä merkittävä tapahtu-
ma. Siellä puhuttiin Lääkin-
tälähetyksestä ja vedottiin 
vapaaehtoisten löytymiseen. 
Lähdimme heti mukaan mie-
lenkiintoiseen työhön.
Edellisenä vuonna Vilho 

Kivikangas ja Jan Wiklund 
olivat käynnistäneet Lääkin-
tälähetyksen työn Terijoen 
alueen lastenleireillä, entisil-
lä Venäjän pioneerileireillä.
 Markku Helin kertoo, että 

aluksi merkittävänä opetuk-
sena oli ennaltaehkäisevä 
suun terveyshuolto, koska 
lasten suunterveys oli suu-
rimpana terveysongelma-
na. - Seuraavana kesänä työ 
laajeni leirinjohtajien toivo-
muksesta ennaltaehkäise-
vään päihdekasvatukseen, 
koska niin monilla nuoril-
la oli ongelmia päihteiden 
käytössä.  
Tunneilla yhteensä 280 000 

lasta
Työ sai Suomen Ulkominis-

teriöstä (UM) viiden vuoden 
ajan lähialuetukea.  Mark-
ku Helin kertoo, että tuen 
avulla materiaalia kehitet-
tiin ammattitaitoisen tii-
min kanssa. - Vuonna 2000 
yhden leirin ohjelmapääl-
likkö pyysi materiaaliamme 

omaan työhönsä myös tal-
viaikana. Silloin aloitettiin 
pedagogien kouluttaminen 
terveyskasvattajiksi. 
 
Alkuvuosina ”Lääkintälä-

hetystiimit” olivat tärkeässä 
asemassa terveyskasvatus-
työssä Venäjän lastenlei-
reillä. UM:n lähialuetuen 
päätyttyä Suomen ja Aust-
ralian Love for Kids – tii-
mit jatkavat työtä edelleen. 
Viime kesään mennessä 
terveyskasvatustunneilla on 
ollut yli 280000 lasta, nuorta 
ja aikuista.. 
Vuonna 2004 allekirjoitet-

tiin Pietarin opetuskomitean 
pyynnöstä koulutusyhteis-
työsopimus, joka oli voimas-
sa 2018 loppuun asti. Näiden 
vuosien aikana koulutettiin 

noin 2000 henkilöä noin 
1000 eri toimipaikasta.  Vas-
taanotto oli aina poikkeuk-
sellisen hyvä, kurssilaiset 
olivat erittäin innokkaasti 
asiassa mukana!
Opetusta yli 50 maassa
Vuoden 2018 loppuun men-

nessä on 51 maassa käytetty 
tai käytetään FHP:n ennal-
taehkäisevää  terveyskas-
vatusmateriaalia. Ohjelman 
puitteissa myös koulujen 
ovet ovat monessa maassa 
avoinna.  -  Olemme käy-
neet Espanjassa kymmenen 
kertaa kouluttamassa ja työ 
jatkuu vielä.  Terveyskas-
vatuskurssien lisäksi veim-
me Espanjaan myös Kairos 
-kurssin. Nyt on ollut siunaa-
vaa seurata kuinka se työ on 
siellä edennyt innokkaiden 

ja osaavien henkilöiden toi-
mesta.  Mielenkiintoinen 
oli myös kurssimme Alba-
niassa, ensimmäinen maa 
Venäjällä aloitetun koulu-
tuksen jälkeen.  Kurssille tuli 
osallistujia myös Kosovosta 
ja Montenegrosta. Unkari 
on seuraava maa johon ter-
veyskasvatuskurssia suun-
nitellaan. 
Kurssimateriaali käänne-

tään aina sen maan kielelle 
jossa kurssi pidetään, näin 
varmistetaan opetuksen taso.  
- Unkarin kielinen materi-
aali on jo osittain käännetty. 
Terveyskasvatusohjelma ja 
materiaali ovat työväline, 
etenkin lasten ja nuorten 
kanssa toimivien ”työkalu-
pakkiin”.  Monet kysyvät: 
”Mitä voisimme tehdä?” 
Tätä voi tehdä! - vakuuttaa 
Markku Helin. 
Evankeliumi ja terveys
Helineillä on myös vakava 

kysymys jaettavana. – Lisää 
työn koordinaattoreja ja kou-
luttajia tarvitaan. Tämä on 
vapaaehtoistyötä.  Varmasti 
maassamme on henkilöitä 
jotka voisivat jatkaa työ-
tä oman kotiseurakuntansa 
tukemana. Myös taloudellis-
ta tukea tarvitaan. Terveys-
kasvatustyössä evankeliumi 
ja terveys liittyvät toisiin-
sa. Samat lainalaisuudet 
ovat kaikkialla maailmassa. 
Kaikilla ihmisillä kasvavat 
hampaat ja huumeita käy-
tetään kaikkialla. Nuorten 
itsetuntoa tulisi vahvistaa ja 
huolehtia siitä, että jokaisella 
olisi joku joka tukisi häntä; 
silloinkin kun elämässä tulee 
ongelmia.

Marketta ja Markku Helin kaipaavat terveyskasvatustyöhön lisää nuoria.

Synnyin kahdeksanlapsi-
seen perheeseen vuonna 
1948 toiseksi vanhimpana 
lapsena. Sotien jälkeen elä-
mä oli köyhää, mutta van-
hemmat tekivät kaikkensa 
että pysyimme hengissä. 
Sodasta selvinneet eivät 
palanneet sodasta ilman että 
se olisi jättänyt heihin jäl-
kiänsä. Muistan, että se äidin 
turvallinen syli otti itkevän 
lapsen syliin ja kaikki oli 
taas aivan hyvin. Rauha hei-
dän sielullensa. Uskon, että 
taivaassa nähdään! Jumala 
antakoon meille vielä rauhan 
vuosia Suomeen.

Helsinkiin nuoruuden 
päiviä viettämään

Elin niin kuin uskosta osa-
ton, ilman Jumalaa ja toivoa. 
Töitä oli yllin kyllin. Illalla 
menin tansseihin ja aamulla 
silmät ristissä töihin. Mones-
ti ajattelin: tässäkö on ihmi-
sen elämä? Näin jälkeenpäin 
ymmärrän, että se oli Juma-
lan puhetta. Jumala puhuu 
tavalla ja toisella. Kukaan 
ei silloin minulle kertonut 
pelastuksen ilosanomas-
ta, joten sanon sinulle nyt: 
Jeesus rakastaa sinua, rakas 

ystäväni ja haluaa pelastaa 
ja antaa elämän, jota elää 
kannattaa!

Muutto Ruotsiin 
vuonna 1968

Kun muutin Ruotsiin, olin 
20 vuotias. Se oli rohkea 

teko näin jälkikäteen aja-
teltuna: mennä nyt kieli-
taidottomana ulkomaille. 
Olen kyllä ollut aika rohkea 
aina! Niin sitten elämä alkoi 
vieraalla maalla. Elin siellä 
nuoruuteni ja keski-ikäni, 
47 vuoden ajan. Se oli kai-
ken kaikkiaan hyvää aikaa. 

Ruotsalaiset ovat ihania, 
vaikka en kieltä niin hyvin 
osannutkaan. Alkoholi tuli 
kuitenkin vapaa-ajalla elä-
määni ja joskus tuli töistäkin 
poissaoloja alkoholin käytön 
takia. Minulla oli hyvät työ-
paikat ja työnantajat. Ruot-
sista saan hyvän eläkkeen ja 
parasta mitä elämässäni on 
tapahtunut, oli uskoontuloni 
Ruotsissa monien vaiheiden 
jälkeen vuonna 1979. Se oli 
toukokuun 13. päivä ja sii-
tä tulee nyt neljäkymmentä 
vuotta. Muistan sen päivän 
kuin eilisen päivän. Siitä 
alkoi uusi elämäni.

Koen, että olen armahdettu 
syntinen. Jeesus on synti-
sen ystävä ja antaa syntejä 
anteeksi. Maan päällä epä-
onnistuneenankin saa tulla, 
pyytää anteeksi Jeesuksel-
ta ja ystävältäkin. Olemme 
täydellisiä vasta taivaassa. 
Tänäpäivänä olen kuitenkin 
viisaampi ja oppineempi: 
ymmärrän, että rajalla on 
rajan kirot, joten lähem-
mäs Jeesusta, niin olemme 

turvassa. Tule Jeesuksen 
luokse, sinä joka olet väsy-
nyt elämään!

Muutto Kokkolaan

Vuonna 2015 syyskuun 
ensimmäinen päivä muutin 
Kokkolaan. Se oli Jumalan 
kutsu, joten olen ollut tääl-
lä yli kolme vuotta ja se on 
ollut elämäni ihaninta aikaa. 
Elän tänäpäivänä lähem-
pänä Jumalaa kuin kos-
kaan ja ihaninta on se, että 
voin omalla äidinkielelläni 
kertoa muille Jeesuksesta, 
joka pelastaa, antaa synnit 
anteeksi ja uuden elämän. 
Joka aamu on armo uusi! 
Jeesus tulee pian ja kunin-
kaan pojan häät ovat pian 
tulossa. Sinuakin kutsutaan, 
otathan kutsun vastaan?

Kun katson elämääni taak-
sepäin, siellä on vaikeita ja 
vieläkin vaikeampia asioita. 
Joten en aion sanoa sinul-
le, että kun tulet uskoon, 
saat elää vapaana kaikista 

vaikeuksista. Sen kuitenkin 
lupaan, että Hän ei yksin 
sinua jätä taipaleelle yhte-
näkään päivänä. Hän on 
sinun ja minun paras ystä-
vä ja auttaja. Tänä vuonna 
tulee neljäkymmentä vuotta 
siitä, kun olen saanut antaa 
elämäni  Jumalan käteen. 
Hän voi ja tahtoo auttaa 
meitä joten saamme luottaa 
Häneen. Hän on luvannut 
antaa meille tulevaisuuden 
ja toivon – paras on sittenkin 
edessä päin! Ei tarvita suuria 
uhrauksia tai tekoja, vaan 
voi vain ajatuksina huokailla 
asiat ja huolenaiheet läheis-
temme puolesta Luojamme 
puoleen, kiitoksen kera.

Ihanaa aurinkoista kesää 
sinulle rakas ystäväni. Iha-
nia hetkiä kauniin luonnon 
ympärillä! Hän on tehnyt 
kaiken niin ihanaksi. Elämän 
onnea enkä terveyttä voi lah-
joittaa, voin vain toivottaa 
onnea ja Jumalan siunausta! 

Toini Sievänen

TOINI SIEVÄSEN MUISTOJA ELÄMÄN VARRELTA

Toini palvelee Kokkolan helluntaiseurakunnassa jakamalla 
ruokaa ja rukoilemalla ihmisten puolesta.
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TAVIKSEN TUUMAILUJA
Tällä palstalla perustavallinen kokkolalainen tarkastelee 

perustavallisia arkiasioita.

KohtaamisiaKevään eduskuntavaali-
kampanjat ja vaalit ovat 
takana. Onneksi. Sen verran 
paljon lipuketta ja lapuket-
ta tippui postilaatikkoon. 
Aika moni ehdokas harrasti 
myös facebook-mainontaa 
ja mielipidekirjoituspals-
tatkin täyttyivät jos jon-
kinlaisesta kannanotosta, 
kun kaikilla oli yhtäkkiä 
paljonkin sanottavaa ja 
mielipiteitä. Sanomalehdet 
olivat tavallista paksumpia 
vaalimainoksineen ja tien-
varsipylväissä hymyili jos 
jonkinmoista kasvoa. Moni 
lupasi kaikenlaista, kes-
kittyen etenkin hyvään ja 
kauniiseen. Hienoa sinänsä.

Tulevaisuuslupausten 
ohessa on aina syytä tarkas-
tella myös lupausten täytty-
mistä. Kuinka puolueen tai 
ehdokkaan lupaukset täyt-
tyivät menneellä kaudella? 
Moniko niitä edes muista-
neekaan? Joka tapauksessa, 
jäämme seuraamaan juuri 
valittujen edustajien ja puo-
lueiden lupausten tavoitte-
lua ja saavuttamista.

Raamatussa on myös 
monia lupauksia. Raamat-
tu lupaa paljon, mutta Raa-
matussa myös pyydetään 
pohtimaan tarkasti sitä, 
mitä kukin itse lupaa toi-
sille ihmisille tai Jumalalle  
 

Tämä on meidän juttumme
”Sitä, ettet anna lupa-
uksia, ei lasketa sinulle 
synniksi. Jos kuitenkin 
olet vapaaehtoisesti anta-
nut suullisen lupauksen 
Herralle,  Jumalallesi , 
sinun on täytettävä se tar-
koin.” (5. Moos. 23:23-24)  

Jumala suhtautuu lupauk-
siin siis äärimmäisellä vaka-
vuudella – se mitä luvataan, 
tulee pitää. Niin hänkin 
toimii: Mitä hän lupaa, sen 
hän pitää:

Niin monta kuin on Juma-
lan lupausta, ne ovat hänessä 
”kyllä” (”on”). (2. Kor. 1:20)

Jokainen Raamatun lupaus 
(ja ennustus) tulee toteu-
tumaan. Nekin asiat, jotka 
eivät vielä ole toteutuneet, 
tulevat varmasti toteutu-
maan. Se ei ole mielipitees-
tämme tai uskostamme kiin-
ni – se on kiinni Jumalasta. 
Raamatun ollessa Jumalan 
sanaa, ja Jumalan pitäes-
sä sanansa, ei ole epäilystä 
siitä, toteutuvatko Jumalan 
Sanassaan antamat lupauk-
set. Ne toteutuvat.

Raamatun lupauksiin ja 
niiden toteutumisprosent-
teihin peilaten Jeesuksen 
ehdokkuus elämäsi edusta-
jaksi ja hallitsijaksi on varma 
valinta. Jumalan lupauksia 

kannattaa myös vertailla 
pitkällä tähtäimellä sekä 
historia- että tulevaisuus-
perspektissä. 

”Minä olen A ja O, ensim-
mäinen ja viimeinen, alku 
ja loppu”. (Ilm.22:13)

”Sillä minä tunnen aja-
tukseni, jotka minulla on 
teitä kohtaan, sanoo Herra: 
rauhan eikä turmion aja-
tukset; minä annan teille 
tulevaisuuden ja toivon.” 
(Jer.29:11)

”Rauhan minä jätän teille: 
minun rauhani – sen minä 
annan teille.” (Joh.14:27) 

”Mutta kaikille, jotka otti-
vat hänet vastaan, hän antoi 
oikeuden tulla Jumalan lap-
siksi, kaikille, jotka uskovat 
häneen.” (Joh. 1:12.)

”Vaikka teidän syntin-
ne ovat verenpunaiset, ne 
tulevat valkeiksi kuin lumi. 
Vaikka ne ovat purppuran-
punaiset, ne tulevat val-
keiksi kuin puhdas villa.” 
(Jes. 1:18.)

”Ja hän pyyhkii heidän 
silmistään joka ainoan kyy-
neleen. Kuolemaa ei enää 
ole, ei murhetta, valitusta 
eikä vaivaa, sillä kaikki 
entinen on kadonnut.” (Joh. 
21:4.)

Tässä siis muutama Raa-
matun lupaus alkajaisiksi. Ja 
näitä on Raamatussa paljon. 

”Jumala ei ole ihminen; 
hän ei valehtele, hän ei 
muuta mieltään. Hänkö ei 

tekisi, mitä sanoo? Hänkö 
ei pitäisi, mitä lupaa?” (4. 
Moos. 23:19) 

Niinpä siis, jos Jumalan 
lupaus ei toteudu odotustem-
me mukaisessa aikataulussa 
ja kuvittelemallamme taval-
la, saattaa mieleen hiipiä 
epäusko ja jopa katkeroitu-
minen. Ja kaikki vain siksi, 
että odotuksemme olivat 
väärät - lupaus oli silti oikea. 

Jumala ei voi valehdella, 
sillä hän vihaa valhetta ja 
hän itse on Totuus. Hän siis 
pitää aina lupauksensa. Raa-
matunopettaja David Paw-
son on sanonut, että liki 90 
% Raamatun profetioista on 
jo täyttynyt eikä ole mitään 
syytä olettaa, etteivätkö 
loputkin täyttyisi. Ne pro-
fetiat, ennustukset ja lupa-
ukset, jotka eivät vielä ole 
täyttyneet tai toteutuneet, 
koskevat tulevaisuutta. Ajan 
saatossa nekin siis täyttyvät.

Kuten alussa totesin, Juma-
lan lupaamia asioita voi tur-
vallisesti tarkastella sekä 
menneisyyden että tulevai-
suuden perspektiivissä. Siksi 
Jumalan Pojan, Jeesuksen, 
ehdokkuus elämän hallit-
sijaksi on kestävä valinta. 
Itse asiassa kestävämpi kuin 
mikään muu:

”Minä tiedän Lunastaja-
ni elävän. Viimeisenä Hän 
on seisova multien päällä” 
(Job. 19:25) 

”Taivas ja maa katoavat, 
mutta minun sanani eivät 
koskaan katoa.”  
(Luuk:21:33)

Jos pohdit tai epäilet lupa-
uksia tai sitä, onko Jeesus 
elämäsi hallitsija, minulla on 
hyviä uutisia: ”Nyt on sopi-
va aika, nyt on pelastuksen 
päivä!” (2 Kor. 6:2)

Yksi suuri tulevaisuuden 
lupaus kulkee Raamatun läpi 
punaisena lankana. Siihen 
nähden, että Jumala on aina 
pitänyt sanansa, tätäkään ei 
sovi epäillä. Kristikunnal-
le se on lohdun ja toivon 
sanoma:

”Tulen takaisin ja otan tei-
dät luokseni.” (Joh. 14:3)

Ja aivan Raamatun viimei-
sissä sanoissa se ikään kuin 
vielä kertaalleen jätetään 
lukijalle matkaevääksi ja 
todistukseksi:

”Minä tulen pian.” (Ilm. 
22:20)

Mitä tuli luvattua?

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

Tehdään yhdessä vihreämpiä
kilometrejä!

Muutosten jälkeen kirpputori taas 
isompana ja kahvila yhtenäisempänä.

Yhteiskristillisessä lähetyskeskuk-
sessa ja kirjakaupassa on muutettu 
järjestystä syksyllä ja talvella perus-
teellisesti. Kahvila ja kirjakauppa on 
siirretty alakertaan ja kirpputori jaettu 
kahteen kerrokseen. Kirpputori menet-
ti muuton jälkeen jonkun verran pinta-
alaa, mutta sitä on määrätietoisesti saa-
tu taas laajennettua. Kahvilaa nimittäin 
siirrettiin toiseen kertaan keväällä. Se 
on nyt Pakkahuoneenkadun puoleiselta 
sivulta siirretty Itäisen Kirkkokadun 
puolelle. Tilaa tehtiin tiivistämällä kir-
jakaupan aluetta pienemmäksi.

Suosittu rauhallinen ja suojaisa piha-
kahvila saa jatkoa kun sitä pidetään 
taas tänä kesänä. Nyt kun varsinainen 
kahvilapiste on siirretty ylhäältä ala-
kertaan, kahvila toimii kokonaisuutena 
paremmin. Jos ulkona tulee liian kuu-
ma tai kylmä niin läheltä löytyy hyvin 
istumapaikkoja myös sisältä.

Muutosten tavoitteena on ollut kah-
vilan tuominen lähemmäs asiakkaita 
katutasoon sekä kirjakaupan pinta-alan 
pienentäminen. Myös säästöjä on haet-
tu, yksi kassapiste on poistettu joten 
kaikki ostokset maksetaan yhteen ja 
samaan kassaan alakerrassa.

Tervetuloa asiomaan tai vain kah-
ville.

Vanhassa kaupungissa 
taas pihakahvila

Idyllinen pihapiirin kahvila kutsuuu rau-
hoittumaan arjen keskellä. 



Kristillinen AJAN FAKTA12   KESÄKUU 2019

LAAJA VALIKOIMA LAATUVARAOSIA
SUORAAN HYLLYSTÄ

Lekatie 6 A, 67100 Kokkola
040 161 1900 
www.renta.fi

LÄMPÖ • VESI • ILMASTOINTI • SÄHKÖ • AUTOMAATIO 
• ASBESTISANEERAUS • KYLMÄASENNUS

www.lvirahkola.fi

Myymälämme avoinna:
Ma-Pe 9.00-17.00

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 

Parasta kalustettua
MAJOITUSTA KOKOLASSA! VillaRomantica.fiLisää infoa puh. 0400 562088
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Harri Kankare  

Rohkeutta voi tarkastella 
ainakin kahdesta eri näkö-
kulmasta; hyveenä ja Pyhän 
Hengen lahjana. Hyveenä 
rohkeus on luonteen kas-
vua, joka syntyy altistumal-
la tilanteisiin, jossa rohke-
us voi kasvaa, tekemällä 
toistoja sekä kuuntelemal-
la omaa sydämen ääntä ja 
toimimalla sen mukaan. 
Rohkeus latinaksi on ’’cor’’ 
(eng. courage), joka tarkoit-
taa juuri sydäntä. Alunpe-
rin cor- sanalla tarkoitettiin 
puhumista rohkeasti sydä-
mestään. 

Rohkeus Pyhässä Hengessä 
annetaan puolestaan hengen 
lahjana hetkeen tai elämän-
vaiheeseen, jossa sitä eniten 
tarvitaan - jotta Jumalan tah-
to voi tapahtua. Kokkolan 
kesäjuhlien teema ’’rohke-
usliekki’’ haastaa, nimensä 
mukaisesti elämään kristit-
tynä rohkeaa elämää Pyhän 
Hengen voimassa. Luonteen 
kasvua ja Pyhän Hengen työ-
tä on joskus vaikea eroittaa 
toisistaan - eikä siihen ole 
tarvettakaan. Todellinen roh-
keus sisältää näitä molem-
pia: itsensä voittamista ja 
Pyhän Hengen voimaa. 

Onneksi rohkeus on myös 
yhteisöllistä. Rohkeutta voi 
saada toisilta ja yhteinen 
rohkeus liimaa meidät toi-
siimme. Yhdessä olemme 
rohkeampia kuin yksistään 
(Saarn. 4:9-12). Rohke-
aa seurakuntaa ei muuten 
pysäytä mikään! 
Seuraavat kolme Kokkolan 

Baptistiseurakunnan nuorta 
naista ovat Jumalan rohke-
usliekkejä. Kysyinkin heiltä, 
mitä rohkeus on, miten se 
näkyy heidän elämässään ja 
miten sitä voisi lisätä? 

ROHKEUS

Ella-Maria Kankare, 
Helsinki 

Mitä rohkeus on ja miten 
sitä voi kasvattaa? 
Rohkeus minulle on itsensä 

ylittämistä ja sitä, että jatkan 
tekemistä vaikka tunteet 
sanoisivat, ettei tästä mitään 
tule. Rohkeus kasvaa yrit-
tämisestä, epäonnistumis-
ta ja onnistumista, mutta 
ennenkaikkea luottamukses-
ta Jumalaan. 
Mikä on elämässäsi se asia, 

jolloin olet erityisesti tarvin-
nut rohkeutta? 
Muutto vuonna 2014 Aust-

raliaan. Lähdin opiskele-
maan Hillsongin raamattu-
kouluun hyvin vähäisellä 
kielitaidolla, Jo heti meno-
matkalla kaduin lähtöäni 
(romahdin jo menomatkalla 
Pekingin lentoasemalla ja 
halusin heti palata :)), vaik-
ka alunperin koinkin sen 
Jumalan tahdoksi, joksi se 
myöhemmin osoittautuikin. 
Asiaa ei yhtään auttanut 
paikallisen ihmisen kom-
mentti: ’’mitä ihmettä sinä 
täällä teet, kun et osaa edes 
puhua kieltäkään. Palaa 
kotiisi.’’ Kun sinulla ei ole 
yhtään ystävää, kielitaito 
on heikko ja joka päivä jou-
dut arjessa ylittämään itsesi, 
on ainut vaihtoehto turvata 
100% Jumalaan ja hänen 

voimaansa. Toisaalta en ole 
koskaan elänyt niin lähellä 
Herraa kuin noina aikoina. 
Pyhä Henki oli päivittäi-
nen rohkeusliekkini. Ja on 

onneksi sitä tänäänkin. 

Minna Nieminen, 
Kokkola 

Mitä rohkeus on ja miten 
sitä voi kasvattaa? Rohke-
us on sitä, että olosuhteista 
huolimatta menee ja tekee 
asioita niissä rajoissa mitä 
pystyy. Hyvällä tapaa ei 
kuuntele muiden mielipi-
teitä, ainakaan epäuskoisia. 
Kristityn rohkeus on vielä 
suurempaa, koska meillä on 
elävä suhde Jumalaan, roh-
keuden lähteeseen. 
Mikä on elämässäsi se asia, 

jolloin olet erityisesti tarvin-
nut rohkeutta? 
Oman sairauden kohtaami-

nen. Vuonna 2013 sairastuin 
tulehduksellinen autoimmu-
nisairauteen kovan stressin 
ja syömisongelmien johdos-
ta. Lyhyen ajan sisällä mene-
tin kaikki hiukseni silmärip-
sineen. Koko identiteettini 
särkyi ja se piti luoda täysin 
uusiksi; kuka minä olen ja 
miltä minä näytän? Ja ovat-
ko asiat riippuvaisia siitä, 
miltä minä näytän? Jouduin 
pohtimaan, painanko pääni 
pensaaseen tai suoristanko 
selkäni, nostan pääni ylös 
ja jatkan eteenpäin. Valitsin 

rohkeuden ja tein päätöksen 
jatkaa ja luovutin itseni täy-
sin Jumalan käsiin. Jumala 
loi identiteettini uudelleen 
ja ymmärsin, että minä olen 
hyväksytty ja rakastettu 
sellaisenaan kuin olen. Elä-
mässä on niin paljon muu-
takin kuin ulkonäkö. Aloin 
rohkeasti tekemään minulle 
tärkeitä asioita sairaudestani 
huolimatta, vaikka monet 
asiat jouduin nyt tekemään 
toisin kuin ennen. Aluksi 
ajattelin, että en puhu tästä 
kenellekään, mutta lopulta 
päätin, että oman tarinani 
rohkea jakaminen auttaa 
muita vastaavassa tilantees-
sa olevia selviytymään ja 
on todistuksena Pyhän Hen-
gen eheyttävästä voimasta. 
Minun tehtäväni nyt on roh-
kaista muita. 

Jonna Soini, 
Kokkola 

Mitä rohkeus on? Tekoja 
peloista huolimatta. Ja enne-
kaikkea unelmia, koska ne 
synnyttävät sinussa liikkeen, 
joka vie eteenpäin kohden 
tavoiteltavaa päämäärää. 
Pystyt jatkaaman eteenpäin 
peloistasi huolimatta silloin 
kun päämäärä on arvokas. 
Mikä on elämässäsi on 

asia, jossa olet tarvinnut 
rohkeutta? 
Outreach työ (katuevanke-

liointi). Minulla on ollut iso 
kynnys mennä kirkon ulko-
puolelle evankelioimaan ja 
kohtaamaan ihmisiä. Joka 
kerta kun lähden liikkeelle 
joudun kuolemaan itselleni. 
Mutta sisälläni oleva kutsu 
on niin voimakas etten voi 
olla menemättä. Mutta joka 
kerta kun palaan kadulta 
olen täynnä iloa ja voimaa. 

Vaihtoautot: www.bilari.fi

AB BILARI OY
Heinolankaari 22, 0400 564 430, info@bilarikokkola.fi

Liikkeessämme lisää hyviä henkilö- ja pakettiautoja. 
Tule ja valitse omasi.

Toyota  Hiace 2,5 
D-4D 4WD 117 5ov
Huoltokirja, Kahdet renkaat,
vm. 2010   km 153000 
Hinta..................18800 e

Renault  Trafic dCi 115 
TwinTurbo L2H1 6,0 m3 
NAVI+
 Huoltokirja, kahdet renkaat  
vm. 2016   km 124000
Hinta........................ 17900e

Aidot emalikilvet 
osoitteesta

emalikilpi.fi
Talo-, osoite- ja erikoiskilvetKesäaamu

Oi katsohan aamua sairastavaa. Auringon nousua metsän takaa.
Näet niityt kukkaan puhjenneet, vuoret, kukkulat, järvet aaltoineen.
Linnut laulaen päivänsä aloittaa, kiitos virtensä Luojalle virittää.
Enkö minäkin pieni ihminen, voisi Luojalle kiitoksen antaa!
Hän pienintäkään unhoita ei, vaan heikointakin käsillään kantaa.
Siksi viritän heikon ääneni, laulan kiitoksen Luojalleni.
Hänen luomistyönsä, niin täydellistä on.
Ihminen pieni sen edessä on täysin sanaton!
Suuri ja mahtava Luojani on!

                                                          Sirkka Tervaskangas
 

www.kokkolangolf.fi • toimisto@kokkolangolf.fi • 06 823 8600

Lisäinfoa kursseista: 
Antti Linna p. 050 3294544 
antti.linna@kokkolangolf.fi

Kauden 2019 HUIPPUTARJOUS 
Uusille pelaajille, jotka suorittavat 
Green Cardin.

300€ sis. Golfin peruskurssin,  
Green card suorituksen sekä koko
kauden 2019 pelit (ilman rajoituksia).

NYT jos koskaan kannattaa aloittaa laji!

Seuraavat kurssit: su 5.5. klo 10-19,  
su 19.5. klo 10-19
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Laaja valikoima 
edullisia vaihtoautoja!

www.mb-mobile.fi

MB-Mobile
Välittävä autokauppa - En vänligare bilaffär

KAIKKEA 
VENEILYYN!

KIA Sorento 2,2
CRDi AWD EX A/T 5P 
-15 109tkm  28900

KIA Sorento Attract
Diesel, Automaatti, Nahka, 
Navi, -14 117tkm     22800

KIA Sportage 2,0 
AWD CRDi EX A/T 136 hv 
-16 102tkm              26400

KIA Sportage 2,0 
AWD CRDi-R EX
 -12 232tkm   11900

KIA Sportage 2,0 
AWD CRDi-R EX A/T
-16 113tkm                22990

KIA Sportage 2.0 
AWD CRDi-R EX Light Pack
-15 90tkm                  21800

   
 

                   K-P:N MM OY LKV [A]     
                  Pitkänsillankatu 20 c Kokkola   
www.metsamarkkinointi.com   
0400-564433 MP  mmoy@anvianet.fi 

   Myynnissä yli 30 kohdetta: hirsitaloja  
   metsäpalstoja, ranta- ja  rakennus- 
   paikkoja. Katso netistä ja tarjoa   
netistä! 

 
 

Puuöljy
Living, väritön tai ruskea, 
9 l (YJ10, HY59)

Sivellinsarja
1933T Polyflex (DL96)

8,90

1,40/m

420,-

175,-

55,-
Painekyllästetty
Puutavara, 28x120 
(XQ55)

Tervahovintie 9, KOKKOLA • auki: ma-pe 7-17, la 9-14

Akkuruohonleikkuri
GE-CM 43, leikkuulev. 43 cm
 (XH83)

Ruohonleikkuri
AXA 139 cm3, biosilppuava 
(XI07)

Kesän parhaat tuotteet!

Kun ihminen on nuori, 
silloin ajattelee että elä-
mää on loppumattomiin. 
Omalla kohdallani  joudun 
jo,- kun ei kahdeksankym-
pin paalullekaan ole  enää 
pitkää matkaa – jos edes 
sitä pääsen näkemään, - 
toteamaan että kyllä elä-
män vuosikymmenet ovat 
menneet nopeasti.

Siinä toteutuu tuo Psalmi 
103:15-16  ajatus; ”Ihmi-
sen elinaika on niin kuin 
ruohon: kuin kedon kukka 
hän kukoistaa, ja kun tuuli 
käy yli, ei häntä enää ole 
eikä hänen asuinsijansa 
häntä tunne.” 
Ensimmäinen tuollainen 

raju ”tuulenpuuska” oman 
elämäni yli kävi kun olin 
32- vuotias omakotitalon 
rakentaja, 4-lapsisen per-
heen isä. Olimme vaimon ja 
lasten kanssa juuri päässet 

Välitilinpäätös
-  hyödyllinen tuloskatsaus

että ei täysin murskaantu-
nut. Ambulanssi vei  minut 
sairaalaan, jossa nopealla 
tarkastuksella otettiin rönt-
genkuvat ja ehkä n. ½ tunnin 
kulutta lääkäri tuli ja taputti 
olalleni onnitellen, että olen 
selvinnyt pienellä aivotäräh-
dyksellä, ja että voin mennä 
nyt kotiin ja aamulla töihin. 
Noin toiminkin, - mutta tosin 
hammasta purren, sillä selkä 
ja kylki oli niin kipeä, että 
sängystä ylös nouseminen 
oli viikkojen ajan todellinen 
taitolaji. Toista kuukautta 
kului ja kotiin tuotiin sanaa 
että k.o. lääkäri oli välittänyt 
viestiä että minuun ei ole 
saatu yhteyttä, ja pitäisi tulla 
lopputarkastukseen kun kuu-
kauden sairasloman päätty-
minenkin on jo ohi. Ihmetel-
len että mikä sairasloma? Ja 
menin sitten loppusyyniin.  

Todettiin, että kylkiluut, 
jotka kuorma-auton puskuri 

purjeet. Vaikka kuinka kau-
niisti kumpumme peitettäi-
siin neilikoin - ne  eivät tuo 
kenellekään taivaspaikkaa!
”Kun tuuli käy yli, ei häntä 

enää ole.”  Monesti tuo lau-
sahdus on tuonut mieleen 
sen miten hatarilla telineillä 
tämä elämä seisoo. 

Olen työasioiden mer-
keissä eri työnantajien pal-
veluksessa ollessani liik-
kunut monissa maissa, ja 
kerran 1980 luvulla Venäjän 
ja Ukrainan kiistelemäs-
sä Krimin autonomisessa 
tasavallassa Mustanmeren 
pohjoisrannikolla Jaltan kau-
pungissa  joidenkin silloisen 
työyhteisön jäsenten kanssa. 
Halusimme vierailla paikal-
lisessa vapaakristillisessä 
seurakunnassa, mutta ongel-
mana oli kielen ymmärtä-
minen, ja tulkkaus. Saimme 
Hotellista pitkähkön tai-
vuttelun jälkeen Inturistin 
oppaan tulkitsemme. Vasta 
jäljestäpäin ymmärsimme 
miten suuren riskin tuo hen-
kilö otti, lähteä oppaaksi 
kristilliseen seurakuntaan 
ja vielä tulkkaamaan tapah-
tumia ja puheita.  Minuakin 
pyydettiin lyhyesti puhu-
maan tuossa tilaisuudessa, 
kuten myös joitakin muita 
mukana olevia suomalaisia. 

Muistan tekstini vielä mis-
tä puheenvuoroni tullen 
puhuin: Se koski kuningas 
Hiskiaa joka hallitsi juu-
talaista kansaa 29 vuotta 
n.700 eKr. Lukemani kohta 
oli Jesaja 38:11-12 (KR38) 
Kuningas Hiskian ajatuk-
sia hänen sairasvuoteellaan, 
kun hän mietti: ”Minä ajat-
telin: En enää saa nähdä 
Herraa elävien maassa, en 
enää katsella ihmisiä maa-
ilman asukkaiden parissa. 
Kuin paimenen teltta minun 
majani puretaan ja viedään 
pois.
Kuin kutoja minä olen 

kiertänyt loppuun elämäni 
kankaan, ja nyt minut lei-
kataan loimilangoista irti.” 

Muistan kun jätin kuuli-
joilleni muistutuksen tuosta 
asiasta, että jokaisen meidän 
kohdalla tapahtuu ennemmin 
tai myöhemmin tuo tilanne, 
että meidän elämämme kat-
kaistaan, kuin tuon Hiskian 
mietelmän kangas loimilan-
goista irti. Silloin on oltava 
selvät välit Jumalan ja ihmis-
ten kanssa. Silloin paran-
nuksen teko on myöhäistä, 
jos Jeesus  ei ole sitä ennen 
kutsuttu matkaseuraan ja  jos 
hän ei ole saanut puhdistaa 
verellään syntejäsi ja näin 
sovittaa niitä kohdallasi. 
Seurakunnan pastori jat-

koi haastetta, kysyen kuka 
haluaa sitoutua siihen, että 
valvoo tilaansa niin hoitaa 
asiansa kuntoon nyt, että 
lähdön tullessa tästä ajas-
ta kohdallaan, on valmis 
muuttamaan Jumalan tai-
vaaseen? Kymmenet kädet 
nousivat ilmaisten, että asia 
on ymmärretty ja näin halu-
taan toimia.

Paluumatkalla linja-autos-
sa kysyin tulkiltamme, oliko 
hän ollut ennen vapaakristil-
lisessä kirkossa jumalanpal-
veluksessa? – ei ollut  , ”–  ja 
olihan tuo yksi elämänkoke-
mus lisää” hän totesi. 

Tällä kirjoituksella halu-
an haastaa myös sinua luki-
jani, kun elämästä lähdön 
aika tulee, ja se voi olla niin 
yllättävä, kuin se entisaikai-
sen konduktöörin kuulutus: 
” Juna lähtee ja laituri jää!” 
Jos ikuisuusjunan lähtiessä 

ei ole Kaikkivaltiaan kanssa 
lähtöselvitystä tehty,  – laitu-
rille jäädään vaikka heiluttai-
si minkä kirkkokunnan lip-
pua tahansa – välit Jumalan 
kanssa on oltava kunnossa, 
sekä usko Jeesukseen ja sii-
hen kuka hän on ja mitä var-
ten hän tuli maailmaan – siitä 
on oltava kirkas näky.

Luukas 12: jakeesta 16 
eteenpäin (Kr 92)Jeesus 
itse kertoo esimerkin mitä 
tapahtui henkilölle joka pani 
kaiken turvansa  tähän ajalli-
seen onnistumiseen, ja varal-
lisuuden varaan, pohtien 
tyytyväisenä: ”Mitä teki-
sin? Minun satoni ei mah-
du enää mihinkään.’ Hän 
päätti: ’Minäpä teen näin: 
puran aittani ja rakennan 
isommat niiden sijaan. Nii-
hin minä kerään koko sato-
ni ja kaiken muun, mitä 
omistan. Sitten sanon itsel-
leni: Kelpaa sinun elää! 
Sinulla on kaikkea hyvää 
varastossa moneksi vuo-
deksi. Lepää nyt, syö, juo 
ja nauti elämästä!’ Mutta 
Jumala sanoi hänelle: ’Sinä 
hullu! Tänä yönä sinun sie-
lusi vaaditaan sinulta takai-
sin. Ja kaikki, minkä olet 
itsellesi varannut – kenel-
le se joutuu?’ »Näin käy 
sen, joka kerää rikkautta 
itselleen mutta jolla ei ole 
aarretta Jumalan luona.»”

Eipä noihin Jeesuksen 
sanoihin ole paljoa lisättä-
vää – mietitään näitä ajatuk-
sia itse kukin tykönämme.

Keijo Niskala

muuttamaan vielä osin kes-
keneräiseen kotiimme, kun 
työmatkalla, vain alle 100 
metriä työpaikastani jouduin 
kolariin  raskaassa soralas-
tissa olevan kuorma-auton 
kanssa, jolloin suurempi 
mahdollisuus oli se, että 
elämäni olisi voinut päättyä 
siihen paikkaan, kuin se että 
sain vielä palata perheeni luo 
ja jopa seuraavana aamuna 
työpaikalleni,  tosin melko 
”hakatun tuntuisena.” 

Kolaripaikalla heräsin 
tajuttomuudesta siihen kun 
ambulanssin ja palauton  
valot vilkkuivat ympärilläni, 
ja  autostani  leikattiin pelte-
jä auki että minut saataisiin 
puristuksesta irti.
Oikeastaan ainut paikka 

eloon jäämisen mahdollisuu-
delle oli se n. 35- 40 levyinen 
tila kuljettajan paikalla jossa 
oli pieni mahdollisuus siihen 

oli murtanut selkänikamien 
vierestä samalla kun iski 
autoni selkänojan metalliset 
tukikaaret kasaan, ne ovat 
kohtuullisesti luutuneet.  
Sitä tilannetta sitten ihme-
teltiin hetki tohtorin kanssa 
miten pystyin menemään 
seuraavana aamuna töihin, ja 
miten tällainen tiedonkatko 
oli syntynyt – ja päivystyk-
sen kiireen nimiin syy taisi 
mennä. Mutta elämä jatkui, 
joskin  tänne asti vähänkin 
rasittuessaan tuo selkä muis-
tuttanut tuosta tapahtumasta, 
varsinkin öiseen aikaan.

Meille itse kullekin, Juma-
la sallii näitä tarkastuspistei-
tä tutkia, onko purjeemme 
valkoinen, - kuten meidän 
useimpien tuntema kälvi-
äläis-syntyinen muusikko, 
Rexi laulaa Raul Reimanin 
sanoittamassa ja säveltä-
mässä  laulussa: Puhtaat 

- On inhimmillisesti käsittämätöntä, että tuosta rysäyk-
sestä on voinut selvitä hengissä, ihmettelee Keijo Niskala
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EU - isäntä vai renki
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Monet tämän ajan haasteet 
eivät pysähdy valtioiden 
rajoille. Ympäristö- ja ener-
giakysymykset, järjestäyty-
nyt rikollisuus, veronkierto, 
ihmiskauppa ja pakolaisuus 
sekä monet muut ongel-
mat vaativat ratketakseen 
toimivaa yhteistyötä niin 
ihmisten kuin valtioiden-
kin välillä. 
Rajat ylittävä yhteistyö 

rauhan ja vakauden edis-
tämiseksi oli myös alun 
perin Euroopan Unionin 
perustamisen taustalla ole-
va aate, kun Euroopan hii-
li- ja teräsyhteisö perustet-
tiin toisen maailmansodan 
ja holokaustin kauhujen 
jälkeen. Ikävä kyllä EU:n 
nykykehitys on johtanut 
monille eksyttäville sivu-
poluille. 

Euroopan parlamentissa 
viettämäni vuodet todisti-
vat minulle, että euroop-
palaisessa yhteistyössä ja 
päätöksenteossa on rutkas-
ti parannettavaa. Kasvava, 
raskas hallintokoneisto, 
liika byrokratia ja suu-
ria jäsenvaltioita suosiva 
toimielinjärjestelmä ovat 
EU:n arkipäivää, puhumat-
takaan kaikista pienimmistä 
järjettömyyksistä kuten ral-
lista Brysselin ja Strasbour-
gin välillä. 
Talouskriisi viimeistään 

paljasti sen, että EU-jäsen-
valtiot toimivat kukin kan-
sallisten etujensa ajamina. 
Jäsenmaat välttelevät vai-
keita rakenteellisia uudis-
tuksia ja haluavat jättää 
oman taloutensa ongel-
mat muiden huoleksi. EU-
rahastojen varoja käyte-
tään väärin ja tehottomasti. 
Maahanmuuttokriisissäkin 
jäsenvaltiot vierittivät vas-
tuitaan toisille.

Niinpä EU:n nykytilaan 
on saatava muutos. Euroop-
palainen yhteistyö ei voi 
olla elämistä toisten jäsen-
maiden kustannuksella, 

vaan jokaisen on huolehdit-
tava vastuullisesta talouspo-
litiikastaan. Myös Suomen 
on nettomaksajana saatava 
enemmän irti EU:sta. Suo-
malaista työtä ja hyvinvoin-
tia on puolustettava ja uni-
onin epäkohtiin puututtava 
rankalla kädellä.

Suomen heinäkuussa alka-
va puoli vuotta kestävä EU-
puheenjohtajakausi osuu 
merkittävään Eurooppa-
politiikan taitekohtaan. Tuo-
na aikana pitkälti ratkaistaan 
mm. suomalaisen maatalou-
den ja Suomen erityisolojen 
puolustaminen osana rahoi-
tuskehystä. 

Linjaukset puheenjohta-
jakautenamme ovat muu-
tenkin erittäin tärkeitä, kos-
ka Euroopan parlamentin 
vaalien jälkeen tehtävänä 
on keskeisiä Euroopan uni-
onin suuntaan vaikuttavia 
valintoja kuten rahaliiton, 
maahanmuuttopolitiikan 
ja turvallisuusyhteistyön 
syventäminen. Perustava 
linjaero EU:ssa on, että toi-
set haluavat keskusvallan 
vahvistamista ja yhteisvas-
tuun kasvattamista ja toiset 
pyrkivät säilyttämään jäsen-
valtioiden itsenäisyyttä sekä 
omaa vastuuta mahdollisim-
man pitkälle. Kaipa sen voisi 
tiivistää niin, että toisille EU 
on isäntä, jota jäsenvaltiot 
palvelevat ja toisille renki, 
joka palvelee jäsenvaltioita.  

Itselleni on tärkeää puo-
lustaa Suomen itsemäärää-
misoikeutta ja vastustaa 
liittovaltiokehitystä. Van-
han kristillisdemokraattisen 
subsidiariteetti- eli lähipää-
tösperiaatteen mukaan EU:n 

tulee hoitaa vain niitä asi-
oita, jotka sille on annettu. 
Myös liian yksityiskohtai-
nen direktiivitehtailu kas-
vattaa byrokratiaa ja lisää 
esimerkiksi yritysten ja 
maatilojen sääntelytaakkaa. 
Yhteistyötä tarvitaan ennen 
kaikkea niissä asioissa, 
joissa se tuottaa lisäarvoa 
kansalliseen politiikkaan. 

Budjettien, direktiivi-
en ja asetusten keskellä 
ei saa kuitenkaan unohtaa 
oleellisinta. Tärkeintä on 
puolustaa Euroopan hen-
kistä arvoperintöä, sillä se 
määrittää koko maanosan 
tulevaisuuden. Tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö 
muistutti tästä valtiopäivien 
avauspuheessaan osuvasti: 
”Ja tärkein viimeksi: yhtei-
set arvomme, joista euroop-
palainen henki rakentuu. 
On sanottu, että tuo henki 
on kotoisin kolmiosta Jeru-
salem, Ateena ja Rooma. 
Niiltä perityt uskonto ja eet-
tisyys, kulttuuri ja järjestys 
ovat jalostuneet demokrati-
an, tasa-arvon ja ihmisoi-
keuksien Euroopaksi. Pide-
tään siitä kiinni.”  Ääriliik-
keiden, populismin ja pelot-
telun aikakaudella on hyvä 
muistuttaa ja muistaa, mistä 
ennen kaikkea tulee pitää 
kiinni. Eurooppa on raken-
tunut kristillisille arvoille; 
kristilliseen ihmiskuvaan, 
jokaisen elämän arvoon ja 
lähimmäisyyteen – niitä on 
puolustettava!

Sari Essayah, 
kansanedustaja, pj. KD

sari.essayah@eduskunta.fi
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SIA JÄÄTELÖÄ

LÖYDÄT KAUPASTASI

SIA Jäätelö-
kioskin löydät 
Kokkolasta, 

Pietarsaaresta, 
Himangalta,
Ylivieskasta, 
Uusikaarle-

pyystä ja 
Vaasasta.

Dan Brown kirjoittaa 
romaanissaan Da Vinci 
- koodi, s.241, että kos-
ka Raamattu ei ole tullut 
”faxilla taivaasta”, se ei voi 
olla Jumalan sana.

Mutta läheisempi kysymys. 
Voiko meidän president-

timme kirjoituttaa puheensa 
tai jonkin muun kirjoituksen 
jollain muulla henkilöllä, ja 
kuitenkin se voisi olla pre-
sidentin ajatuksista koottu 
ja siten presidentin puhe? 
Onko niin, että Dan Brown 
pitää Jumalaa pienempänä 
kuin esim. maan president-
ti on? Pitääkö epäuskoinen 
ihminen yleensäkin Jumalaa 
niin pienenä, että Hän ei voi-
si kommunikoida ihmisen 
kanssa? Nykysuomessakin 
alkaa olla epäuskoa Jumalan 
olemassa oloon, ja keksitään 
kaikenlaisia tarinoita maa-
ilman kaikkeuden synnystä 
ja maapallon kaikesta elol-
lisesta. Moos. 1.1 Alussa loi 
Jumala taivaan ja maan.                                                                                   

Löysin yhden esimerkin, 
USA:n itsenäisyysjulistuk-
sen tekstiä vuodelta 1776. 
Silloin perustuslakia säätä-
vä konventti lausui: ”Meille 
nämä totuudet ovat itsestään 
selviä, että kaikki ihmiset on 
luotu tasa-arvoisiksi, että 
heidän Luojansa on heille 
antanut tiettyjä luovutta-
mattomia oikeuksia, että 
näihin oikeuksiin kuuluu 
elämä, vapaus ja pyrkimys 
onneen…” 
Ovatko nämä totuudet itses-

tään selviä ihmismielelle? 
Tasa-arvo ei ole itsestään sel-
vä ihmiselle. Useat uskonnot 
maailmassa olettavat, että 
ihmiset syntyvät eriarvoisi-
na, eri kastiin, tai johtuu jos-
takin karmasta, joka aiheut-
taa ihmisten eriarvoisuuden. 
Tasa-arvokäsitys, hyvin-
vointi ja kehitys on parhaim-
millaan syntynyt Raamatun 
vaikutuksesta kristityissä 
maissa, niin Euroopassa, 
kuin myös aikanaan tuo 
USA:n itsenäisyysjulistus, 

Onko Raamattu tullut 
faxilla taivaasta?

kirjoittajat uskoivat Juma-
laan ja Raamattuun.
Ei myöskään Roomassa 

tunnettu näitä oikeuksia. 
Raamatussa roomalainen 
maaherra Pilatus, joka oli 
Israelin ylin tuomari, sanoi 
Jeesukselle oikeudenkäyn-
nin aikana, Luuk. 23: 4.
”Pilatus sanoi ylipapeil-

le ja kansalle: ”En minä 
löydä mitään syytä tässä 
miehessä”. Sitten hän sanoi 
Jeesukselle, Joh. 19:10.-11 
”Etkö puhu minulle? Etkö 
tiedä, että minulla on valta 
sinut päästää ja minulla on 
valta sinut ristiinnaulita?” 
Jeesus vastasi: ”Sinulla ei 
olisi mitään valtaa minuun, 
ellei sitä olisi annettu sinul-
le ylhäältä. Sentähden on 
sen synti suurempi, joka 
jätti minut sinun käsiisi.”

Jeesus ei myöskään yrit-
tänyt paeta tilannetta, vaan 
Hän oli tullut täyttämään 
kirjoitukset ja Hänen tuli 
mennä ristille kirjoitusten 
mukaan. Pilatuksellakaan 
ei tässä tilanteessa ollut 
mahdollisuutta päästää Jee-
susta vapaaksi koska Jee-
suksen tuli mennä ristille, 
tämä kaikki meidän ihmisten 
tähden. 

Ennen pidätystään ja oikeu-
denkäyntiä Jeesus rukoili: 
Matt. 26: 39. ”Sitten hän 
meni vähän kauemmak-
si, heittäytyi kasvoilleen ja 
rukoili sanoen: ”Isäni, jos 
mahdollista, niin menköön 
tämä malja minun ohitse-
ni. Ei kuitenkaan niin kuin 
minä tahdon vaan niin kuin 
sinä!”
Dan Brown oli oikeassa, 

että Raamattu ei tullut faxil-
la taivaasta. Raamattu on 
hyvin erilainen kirja kuin 
muiden uskontojen kirjat. 
Raamatun evankeliumeissa 
ei sanota, että kirjoittajat 
olisivat olleet transsissa ja 
saaneet sanansa enkeleiltä tai 
Jumalalta tai automaattikir-
joituksella. Apostolit yksin-
kertaisesti kirjoittivat omia 

kokemuksiaan ja havain-
tojaan ylös, ja siitä muo-
dostui sitten profetioiden 
täyttymykset. Ne todistavat 
rohkeasti julkisista tapahtu-
mista: Jeesuksen opetukses-
ta, ihmeistä, ennustuksista, 
ristiinnaulitsemisesta, ylös-
nousemuksesta sekä taivaa-
seenastumisesta - viidensa-
dan ihmisen nähden.
Me emme usko Raamattuun 

sen takia, että se on julistet-
tu Jumalan sanaksi esim. 
roomalaiskatolisen kirkon 
toimesta. Me uskomme Raa-
mattuun sen takia, että siinä 
on kerrottu, miten Jeesus eli 
ja kuoli niin kuin on kirjoi-
tettu, ja kokeneet sen omalla 
kohdalla.

Muutama Raamatun avain-
jae rohkaisuksi uskoa. 
Joh. 3:16. ”Sillä niin on 

Jumala maailmaa rakas-
tanut, että hän antoi aino-
kaisen Poikansa, ettei yksi-
kään, joka häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä oli-
si iankaikkinen elämä. 17. 
Sillä ei Jumala lähettänyt 
Poikaansa maailmaan tuo-
mitsemaan maailmaa, vaan 
sitä varten, että maailma 
hänen kauttansa pelastui-
si. 18. Joka uskoo häneen, 
sitä ei tuomita; mutta joka 
ei usko, se on jo tuomittu, 
koska hän ei ole uskonut 
Jumalan ainokaisen Pojan 
nimeen...”
Joh3:36. ”Joka uskoo Poi-

kaan, sillä on iankaikki-
nen elämä; mutta joka ei 
ole kuuliainen Pojalle, se 
ei ole elämää näkevä, vaan 
Jumalan viha pysyy hänen 
päällänsä.”
Room. 10: 9. ”Sillä jos sinä 

tunnustat suullasi Jeesuk-
sen Herraksi ja uskot sydä-
messäsi, että Jumala on 
hänet kuolleista herättänyt, 
niin sinä pelastut; 10. sillä 
sydämen uskolla tullaan 
vanhurskaaksi ja suun tun-
nustuksella pelastutaan. 
11. Sanoohan Raamattu: 
”Ei yksikään, joka häneen 
uskoo, joudu häpeään”.

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

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

Myytävänä KOTI SINULLE!
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

L ove- Israel 
Northern Europe r y .

Marko Kulpakko 
Toiminnanjohtaja

Tämän vuoden taideleirin 
teemana on Turvapaikka. 
Sitä voisi kuvata suvivierren 
sanoin:   Taas niityt vihan-
noivat ja laiho laaksossa. 
Puut metsät huminoivat 
ja lehti verhossa. Se meil-
le muistuttaapi, hyvyyttäs 
Jumala, ihmeitäs julistaapi, 
se vuosi vuodelta. Maan, 
meren anna kantaa runsaasti 
lahjojas, tarpeemme meille 
antaa, sun siunauksestas. 
Suo suloisuutta maistaa 
myös sielun sanastas, ain 
armos sille paistaa, niin on 
se autuas.

Taideleiri 26.- 29.7.2018

Turvapaikka
Larsmon Lähetyskodilla

Olemme kokeneet jo aiem-
minkin, että olemme saaneet 
rakentua Larsmon lähetys-
kodissa Jumalan läsnäoloon 
ja oman sisäisyyden ääreen 
jokainen omalla tavallaan. 
Nytkin kokoonnumme jäl-
leen kohtaamaan omaa sisäi-
syyttä etsien sieltä sitä tur-
vapaikkaa, jonka varassa 
voimme rakentua ja ilmen-
tää maailmaamme turvalli-
suudesta ja luottamuksesta 
käsin.

 Olet lämpimästi ter-
vetullut Larsmon lähe-

ryskodille!

 Ole utelias jälleen oppi-
maan uutta ja ihmeellis-
tä siitä mitä sinä ja toi-
set kurssilaiset tuovat tul-
lessaan. Saamme rakentua 
Hänen moninaisen rikkau-
den ääreen toinen toisillem-
me antaen ja oppien..

Lähetyskoti on palvel-
lut vuodesta 1943 lähtien. 
Sodan jälkeisten vuosien 

aikana kodin perustaminen 
oli ihmeitä täynnä. Kodin 
historiasta voi lukea Lähe-
tyskodin nettisivuilta tai 
Näkymättömän lähetteli-
äs kirjasta (Asta Tillander, 
Juva 1996, kirjaa ei ole enää 
myynnissä) Anna -Liisa ja 
Sandfrid Mattssonin elä-
mästä ja Jumalan ihmeistä 
heidän elämässään. Ala-
kerran vastaanoton tiskillä 
infomapissa on lyhennelmä 
kirjasta.
                 
Leirin hinta 90€ aikuiset ja 

45 € lapset                                                           
Leirin ohjaajina toimivat:  

Sinikka Plusisaari (akvarel-
li)                                                                                         
Marja-Leena Järvelä (tai-
dekortit)                                                                          
Cristina Arrue (piirtämisen 
alkeet)                                                                         
Sanni Mäkelä (voimauttava 
valokuvaus ajatuksena) 
                                             
Osallistua voi myös vain 

yhteen taidelajiin tai vain 
nauttia luonnosta ja ystä-
vistä!                    

Ota mukaan  maalaus-
välineet (vesivärit  esim 
Halpa-Hallista vesivärejä 
akvarellfärger Waterco-
lour+ pensselit + paperia ja 
kamera sekä muistitikku) 
ja paljon ihanaa aurinkois-
ta mieltä. Sanni tuo pienen 
harjoittelustudion mukaan, 
joten voidaan ottaa jokai-
sesta kuvia omaan kameraan 
myös sen kautta. Joitakin 
välineitä esim. korttipohjia 
voi ostaa Sinikalta tai Mar-
ja-Leenalta paikan päältä. 
Voit hankkia niitä myös itse 
Halpa-Hallista.
Lisäinfoa saa Cristinal-

ta puh. +358 406717169    
kesäkuussa.
S a n n i l t a  p u h .  + 3 5 8 

443312417 kesä ja heinä-
kuussa, jos en pysty vas-
taamaan puhelimeen, voit 
laittaa viestiä, otan yhteyttä 
myöhemmin.
Leirimaksu suoritetaan 

käteismaksuna ilmoittautu-
misen yhteydessä.    

TERVETULOA!

Baruch Korman on messiaaninen juutalainen joka opettaa jatkossa myös TV7:lla.

Opin tuntemaan Baruch ja 
Rivka Kormanin Israelista 
pari vuotta sitten. Pariskun-
ta työskentelee Love-Israel 
organisaatiossa, jossa he 
ovat toimineet jo vuosi-
kymmenen ajan. Baruch on 
uudestisyntynyt Juutalainen, 
hänen palvelutyönsä perus-
tuu Raamatun opetuksiin ja 
hän on väitellyt tohtoriksi 
Juutalaisissa opinnoissa sep-
tuagintin käännöstekniikois-
ta. Heidän kansainvälinen 
toimintansa on laaja. Vii-
koittaiset televisio ohjelmat 
lähetetään suurimmissa hen-
gellisissä kanavissa ympäri 
maailmaa. 
Yhteinen näky Pohjois-

Euroopasta syntyi meidän 

välillämme ja olemme kier-
täneet laajasti Suomessa ja 
Ruotsissa julistamassa elä-
vää Jumalan sanaa. Työnte-
kijäpäivillä sekä Suomessa, 
että Ruotsissa on ollut siu-
nattuja tilaisuuksia. Tämän 
takia perustettiin 5.12.2018 
Love-Israel Northern Euro-
pe ry. Yhdistyksenä järjes-
tämme kokouksia, konfe-
rensseja sekä seminaareja 
seurakuntiin, kirkkoihin ja 
yhteisöihin. Lähetämme 
suoratoistona sekä nauhoi-
tettuna televisio-ohjelmia 

ja radiolähetyksiä YouTube 
kanavalla sekä kotisivuil-
lamme
TV7 kanssa on alkanut 

yhteistyö ja ensimmäinen 
Baruch Kormanin haastat-
telu löytyy TV7 arkistosta. 
Ohjelmat jatkuvat nimellä 
Profetialliset merkit lopun-
aikoina. Ohjelmat lähete-
tään viikoittain neljän viikon 
aikana alkaen keskiviikkona 
5.6. Ohjelmat siis 5.6, 12.6, 
19.6 ja 26.6.2019. Lisäksi 
viikoittainen sarja Hebre-
alaiskirjeestä on tulossa 

Elo- syyskuun aikana. 
Haluamme jatkaa tätä arvo-

kasta työtä. Kotisivun www.
loveisrael.eu  kautta voit 
tutustua enemmän palvelu-
työhömme ja katsoa videoi-
ta sekä muuta materiaalia. 
Kielenä Suomi, Ruotsi ja 
Englanti. Jos haluat, että pal-
velemme juuri teitä, niin ota 
yhteyttä kotisivujen kautta.

Marko Kulpakko 
Toiminnanjohtaja 

Love-Israel 
Northern Europe ry.
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KULJETA MITÄ KULJETAT – AKULLA ONNISTUT
930 € 1153 €

AK
AK

ovh.  1023€ ovh.  1269€

Reijo Ruotsalainen

Moottoripyöräily on muka-
va harrastus. Siinä tutustuu 
uusiin ihmisiin luontevalla 
tavalla harrastuksen kautta. 
Kesä on jälleen tulossa ja 
Ajan Fakta ei olisi mitään 
ilman moottoripyöräjuttua. 
Niimpä pastori Arto Koivu-
koski saa kertoa harrastuk-
sestaan lehtemme sivuilla.

– Vähän tarinaa siis itsestä-
ni. Synnyin -57 Jalasjärvellä, 
viiden pojan  keskimmäise-
nä. Elämä oli suht tiukkaa, 
mutta toimeen tultiin, kun 
ei liikaa vaadittu. 
– Kosketus kaksi pyöräisiin 

tuli 3-tieltä, sen varrella kun 
asuttiin, seurattiin ihaillen 
ohi ajavia m-pyöriä. Pol-
kupyörät allamme olivatkin 
sitten, milloin poliisipyöriä, 
milloin choppereita. 
– Eka mopo oli veljeni osta-

ma Solifer speed, polkimil-
la. Mopo tuli sitten jokaisen 
käyttöön vuorollaan. Sitä 
viritettiin ja fiksattiin ja se 
kulki ” kahtasataa”. 
– Ammattikoulun kävin 

Kurikassa. Työelämään 
päästyäni toteutin haavee-
ni omasta m-pyörästä, joka 
oli Honda cb 350. Jatkona 
oli Honda cb 500. Joka oli 
rakennettu raceriksi edel-
lisen omistajan toimesta. 
Näillä tuli kierrettyä mm. 
Imatran ajoissa. Kontiossa 
käytiin Inarissa asti. Tuli 
vuosi -79 ja muutto Turkuun 
töihin, Liedon autokoriteh-
taalle.
– Tehtaassa vaikutti tuolloin 

hengellinen herätys. Useita 
työläisiä tuli uskoon. Minä 
muiden mukana, joulukuus-
sa -80. 

Uskoontulo

– Omalta osaltani taus-
talla oli nuoruudessa,15-
vuotiaana rippikouluaikana 
koettu Jumalan kutsun aika. 
Tuolloin en ymmärtänyt 
vastata siihen myöntävästi, 
eikä kukaan ollut myöskään 
johdattamassa siihen. Niinpä 
kutsun aika meni osaltani 
ohitse. Alkoi 8 vuoden ”sak-
kokierros”. 
– Etsin elämää kaikista 

muista lähteistä paikoista, 
löytämättä rauhaa ja tyydy-
tystä sisäiseen kaipuusee-
ni. Päinvastoin tuntui, mitä 
enemmän juhlin ja huvitte-
lin, sitä tyhjemmäksi tulin 
sisältä. Nyt tuossa tehtaassa 
tuntui että Jumala puhui taas 
sydämelleni. Sama Hyvä 
Paimen kutsui minuakin 
luokseen. Niinpä vastasin 
tuohon  kutsuun myöntävästi 
ja sain tulla uskoon.

Arto Koivukoski

Moottoripyöräilevä 
Pastori Teuvalta

Tämän herätyksen vaiku-
tuksista uutisoi Turun sano-
mat ja pari muutakin lehteä. 
– Tuon elämäni onnekkaim-

man tapahtuman kautta sain 
aivan uuden suunnan ja mer-
kityksen. Seurakuntayhtey-
teen ja sen työhön mukaan 
pääsin Raision vapaaseura-
kuntaan.

Yhteinen harrastus

– Vaimoni Birgitan löysin 
Turun vapaareurakunnasta. 
Yhteistä matkaa  tulee kesäl-
lä 36 vuotta. Meillä on neljä 
aikuista poikaa, ja omillaan. 
Yhdellä yksi lapsen lapsi. 
– Nuoruuden mp harras-

tus päättyi siis -80 luvun 

alussa. Olin mukana vielä 
ensimmäisessa Liedon drive 
innissä. Mukana taisi olla n. 
30 pyörää, nykyisin nitä on 
jo lähempänä tuhat. 
– Ajaminen alkoi uudelleen, 

kun vaimoni pyysi ajelua v. 
2003 hääpäivän kunniaksi. 
Pari kesää meni lainapyö-
rällä, josta seurasi oman 
pyörän hankinta. Tämän seu-
rauksena vaimoni kyllästyi 
parin kesän jälkeen istumaan 
takatarakalla. Niinpä edessä 
oli pyörän hankinta myös 
hänelle. Ensin kevytmoot-
toripyörä opettelupyöräksi. 
Sen jälkeen pyörää on pitä-
nyt vaihtaakin jo pari ker-
taa. Yhteiset ajelut ja reissut 
ovatkin tulleet kesän koho-
kohdiksi.

Gospel Riders

–Uskoontulon jälkeen kun 
ei osannut mennä enää ”sika-
meetingeihin” mukaan. Sitä 
oli aika yksinäinen lintu 
ajellessaan. Tietysti oli myös 
perhekuviot menossa. Kris-
tillinen Mp kerho tuli tie-
toisuuteeni myöhemmin 
80 -luvun alussa. Liityin 
jäseneksi pyörän hankinnan 
aikoihin-03 tai-04. Mojssa 
(Message of Joy -tapahtuma) 
olen tainnut olla mukana sen 
jälkeen joka kerta. 7xSF:ssä 
olin ekaa vuotta lukuunotta-
matta mukana enemmän tai 
vähemmän. Tuli järkättyä 
tapahtumia Länsi-Suomessa 
ja nyt viimeksi pohjanmaal-
la. Ryhmän johtajaparina 
olin neljänä vuotena.
– Hengelliseen työhön läh-

tö tuli -86. Opiskeluja olen 
suorittanut matkan varrella. 
Pastorin tutkinto -07. Seura-
kuntatyössä ehdin olla Rai-
siossa 22 vuotta. 
– Siirto Teuvalle tuli vuosi 

sitten. Koin, että aika osal-
tani Raisiossa oli täyttynyt. 
Elämme uutta vaihetta joka 
on tuonut uudet tilanteet ja 
uudet haasteet. Kiitollisena 
kaikesta jatkamme matkaa. 

Pastori Arto Koivukoski on innokas motoristi.

Yhteiset moottoripyöräretket Birgitan kanssa ovat 
kesän kohokohtia.

Kuljetusliike Hotakainen Oy
Halsua, puh. 0400 269048

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

KOKKOLAN VARAOSAVÄLITYS 
T e r v e t u l o a  p a l v e l e v a a n  v a r a o s a l i i k k e e s e e n

Avoinna: ark. 7:30-16:00 / Puh: 050 358 8728
Osoite: Vasarakuja 4, 67100 Kokkola
S-posti: myynti@varaosavalitys.fi
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Pitkänsillankatu 12, 67100 Kokkola
Avoinna:  ark. 10–17, la 11–15

Puh: 040 187 4144

Kesä on tullut 
Lähetystorille!

Hyvä ystäväni, Pauli, tulla 
tupsahti kylään tässä erää-
nä päivänä. Hän puhua 
papatti aivan innoissaan. 
Hyvä kun nahoissaan malt-
toi pysyä. Täytyi mies-
tä hieman toppuutella ja 
kysellä syytä moiseen eufo-
riseen mielentilaan. 

Juotiin kaffet ihan rauhassa, 
ja tyynnyttyään, hän alkoi 
selostaa tilannettaan. Ker-
toi miten oli saanut ylitettyä 
hyvin korkean kynnyksen. 
Jo tässä vaiheessa aaviste-
lin mistä oli kysymys. Pauli 
on aina ollut hieman ujo ja 
sisäänpäin kääntynyt. Ei ole 
koskaan ollut niin innos-
tunut kuin silloin. Mutta, 
annetaanpa tilaa hänen tari-
nalleen. 

Oli rohkaissut mielensä ja 
mennyt mukaan evankeli-
ointitapahtumaan. Tarkoi-
tuksenaan,  jos ei muuta, niin 
olla mukana muuten vaan, 
joukon jatkona. Teetupapus-
sin ympärillä pyöri jos jon-
kinlaista porukkaa, laidasta 
laitaan. Sen päivän aikana 
taisi kaupungin koko asukas-
kirjo olla siellä edustettuna. 
Pauli lupautui hoitamaan 
tarjoilupuolta. Sen puuhan 
merkeissä tuskin oli suurta 

vaaraa joutua selostamaan 
uskonasioita kenellekään. 
Tutuksi tulleiden ihmisten 
kanssa oli helppo jutustella, 
mutta vieraiden kanssa se oli 
ylivoimaista. Pöydän luokse 
tulla tupsahti hieman iäk-
käämpi herrasmies. Ei tyyty-
nyt pelkkään pullaan ja kah-
viin vaan alkoi kyselemään 
nuorelta mieheltä vastauksia 
elämän perimmäisiin kysy-
myksiin. Iäkäs herrasmies 
tiesi aikansa olevan loppu-
maisillaan. Omien sanojensa 
mukaan eli jo laina-ajalla. 
Tiukka paikka. Pauli jo hie-
man hikoili mutta kertoi 
miehelle, ääni väristen, kuin-
ka meidät on luotu Jumalan 
kuviksi. Vaikka ulkoinen 
ihminen vanhenee tai kuo-
lee jo nuorena, niin sisäinen 
ja näkymätön jatkaa oloti-
laansa rajan toisella puolel-
la. Pauli kaivoi muistinsa 
lokeroista erään lupauk-
sen: ”Jeesus sanoi hänelle: 
’Minä olen ylösnousemus ja 

elämä; joka uskoo minuun, 
se elää, vaikka olisi kuol-
lut. Eikä yksikään, joka elää 
ja uskoo minuun, ikinä kuo-
le. Uskotko sen?”  (Johannes 
11:25-26)

– Miten siitä asiasta voi 
olla täysin varma, kysyi 
mies. Aavistuksen verran 
varmempana Pauli vastasi 
kysymykseen. 
– Ihmisen ei tarvitse etsiä 

vastausta tai arvuutella asi-
an tilaa. Kun vauva tulee 
ulos äitinsä kohdusta hän 
alkaa havainnoimaan uutta 
ja ihmeellistä kohdun jäl-
keistä maailmaa laajeneval-
la kehällä. Samalla tavoin 

Jumalan uudestisynnyttä-
mä  ihminen tulee hengelli-
seen maailmaan. Hän alkaa 
havannoimaan uusia asioita 
ja oppii kaiken aikaa uskon 
ulottuvuuksia. Herra on 
luvannut Pyhän Henkensä 
niille, jotka tahtovat tehdä 
hänen tahtonsa ja tekevät 
elämässään täyskäännöksen. 
Pauli kaivoi pienestä Uuden 

tes tament in  kir jas taan 
sananpaikan todistukseksi:               
”...vaan, niinkuin kirjoi-
tettu on: ’mitä silmä ei ole 
nähnyt eikä korva kuullut, 
mikä ei ole ihmisen sydä-
meen noussut ja minkä 
Jumala on valmistanut niil-
le, jotka häntä rakastavat.’ 

TÄYSKÄÄNNÖS
Mutta meille Jumala on sen 
ilmoittanut Henkensä kaut-
ta, sillä Henki tutkii kaikki, 
Jumalan syvyydetkin. Sillä 
kuka ihminen tietää, mitä 
ihmisessä on, paitsi ihmi-
sen henki, joka hänessä on? 
Samoin ei myös kukaan tie-
dä, mitä Jumalassa on, pait-
si Jumalan Henki. Mutta 
me emme ole saaneet maail-
man henkeä, vaan sen Hen-
gen, joka on Jumalasta, että 
tietäisimme, mitä Jumala 
on meille lahjoittanut; ja 
siitä me myös puhumme, 
emme inhimillisen viisau-
den opettamilla sanoilla, 
vaan Hengen opettamilla, 
selittäen hengelliset hen-
gellisesti.” (1 Kor. 2:9-13) 

Pauli huomasi kiinnos-
tuksen heränneen vanhan 
miehen sielunmaisemassa. 
Vanhus kysyi: 
– Mikä sellaisen uudesti-

syntymän saa aikaan? 
– Se on kokonaan Jumalan 

teko. Ihmiskunnan alkuhet-
kiltä lähtien hän on etsinyt 
niitä, jotka voisivat tulla 
hänen yhteyteensä. Paran-
nuksen teon kautta siihen 
yhteyteen pääsee. Se mer-
kitsee syntien tunnustamista 
ja hykäämistä. Toiset ovat 
parempia, toiset huonom-
pia ihmisiä, mutta kaikki 
ovat syntiä tehneet, eivätkä 
täytä Jumalan standardeja. 
Uskomalla Jumalan Sanan 

ihminen syntyy uudesti 
hänen valtakuntaansa. Sitä 
uskoa ei kenenkään tarvit-
se puristaa itsestään. Se on 
Jumalan lahja: ”Puhdista-
kaa sielunne totuuden kuu-
liaisuudessa vilpittömään 
veljenrakkauteen ja rakas-
takaa toisianne hartaasti 
puhtaasta sydämestä, te, 
jotka olette uudestisynty-
neet, ette katoavasta, vaan 
katoamattomasta sieme-
nestä, Jumalan elävän ja 
pysyvän sanan kautta.” (1 
Pietari 1:22-23)  

Vanha herrasmies kertoi 
miten hän oli aikoinaan, kau-
an sitten, kiinnostunut näis-
tä asioista. Elämä oli vienyt 
mennessään ja ne olivat jää-
neet tyystin taka-alalle. Nyt 
ne tulivat taas voimakkaasti 
mieleen.
– Voisiko tällainenkin vie-

lä saada sielulleen rauhan ja 
levon? Olisin valmis teke-
mään vaikka mitä rituaaleja 
sen saamiseksi. 
– Siihen ei tarvita mitään 

rituaaleja. Synnit voi saada 
anteeksi Kristuksen veren 
kautta vaikka tässä ja heti. 
Pauli pyysi ystäviään apuun. 
– Voimmeko rukoilla puo-

lestanne? 
– Tottakai voitte! 
Yksinkertaisen rukouksen 

jälkeen herrasmiehen silmiin 
syttyi aivan uudenlainen tui-
ke. Mikä ihmeellinen rauha 
ja lepo! 
–Missä te kokoonnutte? 
–Tuossa ihan parin korttelin 

päässä. Tervetuloa mukaan. 
Me rukoilemme puoles-
tanne.

Täyskäännösterveisin
J. P.
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Ma 18.35 ja Pe 17.30
Kuuluu  91,8 MHz

RADIO DEISSÄ

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

www.ajanfakta.fi/radio/

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 keskustan alu-
eella 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

Vakio tilaisuudet
Keskiviikkona klo 19.00 Sana ja rukous
Sunnuntaina klo 11.00 Päivä tilaisuus
 
Lastenleiri 27-29.6.19 
Laiskaniemessä

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

Pastori Raimo Tikka
Kaustisen Helluntaiseurakunta
Kaustintie 5, 69600 Kaustinen
p.0401792644
E:mail:kaustisenhelluntaiseurakunta@gmail.com
www.facebook.com/kaustisenhelluntaiseurakunta

Kaustisen 
Helluntaiseurakunta

TILAISUUDET RUKOUSHUONEELLA

Ma ja Ti klo 10 Rukousaamu
To klo 19 Sana, Rukous ja Ylistys
Su klo 11 Päivätilaisuus

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: 
Su 9.6. klo 11.00 Jumalanpalvelus (Helluntai), Raakel Jussila, 
Jussi-Pekka Tahvanainen, Sirkka-Liisa & Marjaana & soitinryhmä
La 29.6. Perheleiri Majakassa, Vetelissä, ilmoittautumiset 
              puh. 044-0992269/045-6508961
Elämä Toivoa Täynnä – kesäjuhlat Kälviällä 
26.-28.7.2019
Pe 26.7. klo 19.00 Jani Kumpulainen
La 27.7. klo 18.00 Markku Tossavainen
La 27.7. klo 20.00 Kesäjuhlajatkot
Su 28.7. klo 11.00 Klaus Korhonen
Su 28.7. klo 14.00 Musiikkijuhla
Kesäjuhlilla mukana myös: Menora-kuoro, Kitarakuoro, Inventus, 
Lapsikuoro, J-P Tahvanainen ja Voitto Marjeta
Pe-la 2.-3.8.2019 Jylistys-perheleiri
Su 4.8. Ehtoollisjuhla, Voitto Marjeta ja Jylistys
La 7.9. Täyttä Elämää, Ulla ja David Dahlen, Mikko&Co
Su 8.9. klo 11.00 Jumalanpalvelus, Ulla ja David Dahlen, Jenni&Co
La 28.9. Kuoropäivä, Pekka Hautakangas
Su 29.9. klo 11.00 Jumalanpalvelus, Pekka Hautakangas & kuorot

Siunattua kesää!

 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.

Muut tilaisuudet:

Lasten kesäleiri 2.-5.7.  ilmoittautumiset www.pietarsaarensaalem.fi
25.8.2019 klo 11 Lauri ”Late” Johansson

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

2

1

Kustintie 1, 69700 Veteli

 Kinnulan Helluntaiseurakunta, 
Rikantie 14, 43900 Kinnula

Yhteyshenkilöt:  
Antero Aarrekangas 

p. 050 3231701   
Mauno Laulumaa 
p. 044 0532042

Tarkempi informaatio seurakunnan tilaisuuksista nettisivuilta 
osoitteesta www.pietarsaarensaalem.fi ja Facebookista - Pie-
tarsaaren Saalem.
Pastori  Tuomas Vuorinen, 044-504 8425

Hyvää ja Siunatttua kesää!

Viikko-ohjelma: 
Maanantai   klo 16-17 Ruokajakelu (hartaus 20 min. ennen)
Tiistai        klo 13.00  Lähetyspiiri (joka toinen viikko)                                                                                        
Keskiviikko klo 19.00 Rukouksen ja ylistyksen ilta
Torstai   klo 16-17  Ruokajakelu (hartaus 20 min. ennen)
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 Jumalanpalvelus (pyhäkoulut lapsille)
Katso tarkemmin ilmoituksestamme Kokkola- lehdessä tai netistä

Tulevia tilaisuuksia:
La 25.5. klo 19 Nuorten yhteinen Mega- ilta Kälviän Helluntaisrk:ssa
Su 26.5. klo 15 Perhejumalanpalvelus ja pyhisten päätösjuhla,   

         Kings’ Kids
To 30.5. klo 15 & 18 Jorma ja Eila Finnilä Papua Uudelta Guinealta
Su 2.6. klo 11   Ehtoollisjumalanpalvelus, Timo Syrjälä
Su 9.6. klo 11   Helluntaipäivän jumalanpalvelus
Ma 10.6. klo 14 Hyväkellon järjestämä Kesäjuhla
Ke 12.6. klo 19    Israel- tilaisuus, pastori Malcolm Hedding (ICEJ/USA)
Su 16.6. klo 11 Lähetyskokous, Jaana Forsström
19-23.6.            Juhannuskonferenssi Iso Kirja, Keuruu
Su 18.8. klo 11 Lähetysjuhla, koululaisten ja opiskelijoiden siunaus  

          alkavalle lukukaudelle, tarjoilua

Toivotamme Siunattua kesää!
 



Kristillinen AJAN FAKTA20   KESÄKUU 2019

Halonen

Sydämessä paistaa aurinko

Elä ihmeessä Siunauksen suojaan

Katkeruuden juuret

Ristin maa CD

Top 20 CD Kolmas CD

Rauhaa ja rohkeutta CD

Siunauksen salaisuus

Merja Salonen

Tommy Hellsten Anna-Mari Kaskinen 

Olavi Eskola

Jippii

Jippii Maksetut viulut

Nina Åström

Tapio Luoma

Ann Voskamp
Tuhat lahjaa

KESÄMUSAA JA 
LUKEMISTA

15€

19.50

9.90

9.90

24.90

19.50

19.50 19.90

21.90

9.90

Ajat muuttuu, 
niin Mekin.

palvelemme nyt myös 
sunnuntaisin klo 10-21!

ma-la 8-21
su 10-21

Keittiökalusteet kätevästi  
GIGANTISTA!

Varaa aika ilmaiseen 
keittiösuunnitteluun 
puh. 0400 669001 tai

 www.gigantti.fi

Niittykatu 3, KOKKOLA 
p. 040 5164580

Kesän aukioloaikamme 
3.6.2019 -17.8.2019

Arkisin        10-18
Lauantaisin 10-16

Nouda 
ilmainen
kuvasto!


