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Kansanlähetys

ALFA-kurssi
Jokainen meistä pohtii joskus elämän suuria kysymyksiä saunanlauteilla,
lenkkipolulla, – useimmiten yksin.
Alfa-kurssi on loistava tilaisuus pohtia niitä yhdessä muiden
kiinnostuneiden kanssa avoimesti keskustellen ja rennossa ilmapiirissä.

Mitä siellä tehdään?
Kokoontumiset aloitetaan yhteisellä aterialla,
jota seuraa opetus ja pienryhmäkeskustelut.
Kurssilla saa myös epäillä ja kyseenalaistaa ilman, että tulee torjutuksi.
Fanaattisuus on kurssilla kielletty.

Kenelle Alfakurssi on tarkoitettu?
Alfa on erityisesti tarkoitettu Sinulle, joka haluat tietää enemmän kristinuskosta,
olet juuri tullut uskoon tai haluat löytää uudelleen uskosi perusteet.

Uusi ALFA-kurssi
alkaa ke 8.9. klo 17.30
Lähetyskodilla, Sammonkatu 5, Kajaani
Kysy lisää ja ilmoittaudu

puh.044 2774616
Jaana Raesalmi

toimintailta ala-aste-ikäisille/
alle koulu-ikäiset vanhemman sisaruksen tai aikuisen seurassa

Torstaisin
16.9., 14.10., 18.11., 16.12
klo 17–18.30
Ohjelmassa:
Toimintapisteitä, kilpailuja,
arvontaa, Raamatun opetusta
ja iltapala.

Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys ry
Kajaanin Lähetyskoti: Sammonkatu 5,
87100 Kajaani

Toimisto avoinna: ti ja to 9-12, ke 12.00-15.00 tai
sopimuksen mukaan
Puh. 044 2774 616
Sähköposti: kainuunkl@sekl.fi
Kotisivut: kainuu.sekl.fi
Piirihallituksen puheenjohtaja Matti Malinen
Puh. 050 566 1015
Sähköposti: matti.malinen@sekl.fi
Piirityöntekijä Jaana Raesalmi
Puh. 044 020 2143
Sähköposti: jaana.raesalmi@sekl.fi
Talousvastaava Pirjo Heikkinen
Puh. 050 344 9406
Sähköposti: pirjo.heikkinen@sekl.fi

Päiväkoti Pikku Karitsa

Pankkiyhteys
Kainuun Kansanlähetys Kainuun
Osuuspankki
IBAN: FI58 5760 0310 0003 27
BIC: OKOYFIHH

Keräysluvan tiedot
Luvan saaja:
Kainuun Evankelisluterilainen Kansanlähetys
Ry
Luvan numero: RA/2020/1268.
Käyttötarkoitus:
Lähettien tukemiseen ulkomailla ja kotimaan
työn tukemiseen, esim. henkilöstö- ja työkuluihin,
sekä julistus, koulutus- ja opetustoimintaan.

Koulukatu 3, 87100 Kajaani

Kohdekohtaiset viitenumerot

Päiväkodin johtaja: Anu Pekkarinen
Puh. 044 011 4461
Sähköposti: pikkukaritsa@pikkukaritsa.fi
Kotisivut: pikkukaritsa.fi

Piirin työ Kainuu ………….….95086
Raesalmi Jaana…………….….95044
Kainuu, kipein tarve………..….95125
Uusitalo Mirjami, Etiopia…….. 24905
Haverinen Jouni ja Jonna…….. 20226
Lähetystyö (yleisviite) ………...95099

Piirihallitus 2021
Jakoaho Katri, Kajaani
Karjalainen Jorma, Kajaani, varapj.
Kemppainen Raili, Paltamo
Kilponen Mirja, Kajaani
Korhonen Arttu, Kajaani
Malinen Matti, Kajaani, pj.
Mäkäräinen Eino, Kajaani
Savolainen Eeva Liisa, Kajaani
Suutari Aimo, Kajaani

Toimitus:

Jaana Raesalmi & Teemu Räty
Kannen kuva: Jaana Raesalmi

Painopaikka:

Paltamon Kirjapaino Ky 2021
Sairaalatie 8, 88300 Paltamo
(08) 871 999
www.paltamonkirjapaino.fi
aineistot@paltamonkirjapaino.fi
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Työntekijän terveiset
Onko odottaminen sinulle vaikeaa? Minulle
ainakin on. Toki olen iän myötä oppinut kärsivällisyyttä, mutta silti tuskastun edelleen usein
joutuessani odottamaan. Kristityn elämään
kuuluu hyvin kiinteästi ajatus siitä, että asiat
eivät mene tahtomallani tavalla eivätkä aikatauluni mukaan. Itse asiassa Raamattu kannustaa meitä pyhään huolettomuuteen: 1 Piet. 5
”Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle,
niin hän ajan tullen korottaa teidät. Heittäkää
kaikki murheenne hänen kannettavakseen,
sillä hän pitää teistä huolen.”
Vaikka en todellakaan aina ymmärrä pitkiä
odotusaikoja ennen vastauksen tulemista, voin
luottaa siihen, että Jumala tietää paremmin
asiani, Hänellä on hyvä syy, miksi jokin asia
ei voi tapahtua nopeasti tai heti. Raamattu on
täynnä esimerkkejä siitä, miten Jumalan vastaus viipyi, mutta tuli kuitenkin ajoissa. Joosef,
joka tehtyään kaiken oikein, joutuu syyttömänä vankilaan. Hän odotti, että juomanlaskija
muistaisi hänet. Kaksi vuotta kului odottaessa.
Mutta kun Jumala vidoin vastasi, ei Joosef ikipäivinä olisi voinut kuvitella, mihin tehtävään
Jumala oli häntä valmistellut. Vankilassa odottaessaan hän ei ollut katkeroitunut. Hän ei
käynyt syyttämään juomanlaskijaa
siitä, miten hän oli unohtanut
Joosefin. Joosef ymmärsi,
että Jumala oli kaiken takana. Joosef sai olla mukana
pelastamassa kansansa
menehtymästä nälkään.
Ja entä kun israelilaiset
ylittivät Kaislameren.
Hätäännys oli jo aivan
mieletön, egyptiläiset
lähestyivät, kansa tunsi jääneensä ansaan. Ja
mikä oli vastaus hätääntyneille ja epätoivoisille:
”Älkää pelätkö, pysykää
aloillanne, Herra sotii puolestanne, olkaa hiljaa!”
Psalmissa 42 sanotaan: ”Mik-
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si olet masentunut, sieluni, miksi olet niin
levoton? Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää
häntä, Jumalaani, auttajaani.” Kuinka monesti ajattelemme, että Jumala on unohtanut
minun asiani. Miksi vastausta ei tule, vaikka
itkien rukoilisin. Aina ei ole helppoa luottaa,
että asiani olisi Hänen työpöydällänsä, mutta
siihen Jumala haluaisi meidän kasvavan. Välillä omanvoimaisena alamme itse toimimaan,
sen sijaan, että malttaisimme odottaa Jumalan
aikaa. Voi miten se sattuu, kun Hän opettaa
meitä luottamaan vähemmän itseemme ja
enemmän Häneen. Miten paljon täytyykään
olla Jumalan koulussa, että osaisimme iloisesti
ja kärsivällisesti luottaa Jumalaan, vaikka vastaus viipyykin. Habakukin 2 luvussa sanotaan:
”Minä seison vartiopaikallani, asetun tähystämään saadakseni tietää, mitä Herra puhuu
minulle, mitä hän vastaa valituksiini. Herra
vastasi minulle: -- Kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. Näky
odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika
lähestyy joka hetki, se hetki tulee vääjäämättä.
Jos se viipyy, odota, näky toteutuu varmasti ja
ajallaan.”
”Minä en voi unohtaa onnettomuuttani, en saa sitä mielestäni. Kuitenkin
minä toivon ja odotan, sillä minä
ajattelen tätä: Herran armoa
on se, että vielä elämme,
hänen laupeutensa ei lopu
koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi, suuri
on hänen uskollisuutensa. Sieluni sanoo: ”Herra on kaikkeni, häneen
minä turvaan.” Herra
on hyvä sille, joka panee
toivonsa häneen, sille,
joka häntä etsii. Hyvä on
hiljaisuudessa toivoa apua
Herralta.” Valit.2
Jaana Raesalmi

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
OLEMISEN EVANKELIUMI
Minua aina vain ilahduttaa ja elähdyttää
se, miten Jeesus kutsui apostolinsa ”olemaan
kanssaan, jotta hän lähettäisi heidät…” (Mark.
3:14). Jeesus ei heti lähettänyt opetuslapsiaan
työhön, vaan he saivat rauhassa kuunnella
Jeesuksen puheita ja kasvaa Jumalan tuntemisessa. Vasta sitten Jeesus lähetti heidät.
Varsinaisen lähetyskäskyn Jeesus antoi ylösnousemuksensa jälkeen. Heidän ei tarvinnut
lähteä oman viisautensa ja voimansa varassa,
vaan Jeesus opetti ja varusti heidät. Juuri sen
tähden heidän tuli myös olla Jeesuksen kanssa.
Meitä ajaa työhön usein tehokkuuden vaatimus, ja se näkyy myös hengellisessä toiminnassa. Jumalan siunaus mitataan usein tilaisuuksien ja kuulijoiden määrällä ja vankalla
taloudella. Oleminen nähdään laiskuutena.
Jumala ei laiskoja siunaa, vaan Herran työssä on oltava innokas ja palava. Näin helposti
ajatellaan.
Emme toki saa olla velttoja, mutta jos tehokkuus vie siihen, ettei meillä enää ole aikaa
olla Jeesuksen kanssa, ei sillä työllä
ole siunausta. Efeson seurakunta
lankesi tähän (Ilm. 2:1-7). He
olivat niin innokkaita, että
oleminen Jeesuksen kanssa jäi taka-alalle. Siitä Jeesus oli murheellinen: ”Se
minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt
ensirakkautesi.” (jae 4).
Loppujen lopuksi
tärkeintä ei ole se, kuinka paljon ihmisiä käy
meidän tilaisuuksissamme ja kuinka paljon rahaa
on pankkitilillä. Tärkeintä on se, että Jeesus saa olla
kaikessa mukana, ja meillä on
aikaa olla hänen kanssaan. Siitä

käsin sekä työ että talous on siunattu ja meistä
pidetään huolta.
Ehkäpä tämä korona-aika on vähän hiljentänyt tekemisen tahtia ja opettanut olemaan
Jeesuksen kanssa. Rukous ja Raamatun äärellä
hiljentyminen ovat meidän välineemme tähän
seurusteluun. Sitä ovat myös yhteiset rukoushetket, raamattupiirit, tilaisuudet ja ehtoollishetket. Muistetaan toisiamme ja pysytään yhteydessä toistemme kanssa – ja mikä tärkeintä,
Jeesuksen kanssa.
Jumala on pitänyt huolta myös tästä Kansanlähetyksen työsarasta, sekä toiminnasta että
taloudesta. Olemme voineet pitää tilaisuuksia
suunnitelmien mukaisesti, samoin ehtoollishartauksia kaksi kertaa kuukaudessa. Talous
on ollut vakaa, tosin säästöjä ei ole kertynyt,
mutta kaikki mitä olemme tarvinneet, olemme saaneet. Kaikesta tästä iso kiitos sydämen
pohjasta ensin Jumalalle ja sitten myös teille
ystäville. Te olette monin tavoin tukeneet
tätä työtä: rukoillen, lahjoituksin ja
vapaaehtoisesti mukana ollen.
Työ on yhteinen, päämäärä
on yhteinen, tästä on hyvä
jatkaa syksyyn.
Kiitos sinulle kuluneesta vuodesta, siunausta ja voimia syksyyn.
			
Matti Malinen
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Eino - uskovainen
Ystäväkirjeen toimitus sai hienon mahdollisuuden haastatella Kainuun Ev.lut Kansanlähetyksen pitkäaikaista vapaaehtoistyöntekijää,
piirihallituksen jäsentä, seurapuhujaa ja käsistä kätevää Jumalan miestä Eino Mäkäräistä.
Itseään lähinnä käytännönläheisenä pitävästä miehestä tuli kuitenkin haastattelussa esille
myös syvällinen, asioita pitkälle pohtinut sanavalmis herrasmies, jonka sydämessä palaa
iso liekki Kristuksen evankeliumille ja lähetystyölle.
Einon elämä ajassa alkoi noin
puoli vuosisataa sitten Kainuun Ristijärvellä Mäkäräisen sukuun syntyneenä. Sisaruksia
Einolla on kolme:
kaksi siskoa ja yksi
veli. Kysyttäessä
Eino kertoo, että
Ristijärven nimi
ilmeisesti tulee
siitä, että Ristijärvi on jotakuinkin
ristin muotoinen.
Kun vielä otetaan
huomioon se, että
sukunimi Mäkäräinen mahdollisesti
tulee kreikkalaisesta nimestä Makarios
(Μακάριος) mikä tarkoittaa suomeksi autuasta
tai siunattua, voimme toimittajan hurskasta mielikuvista
käyttäen ajatella psalmistin tavoin,
että ”Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani,
sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin
olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo
luodut.” (Ps. 139:16).
Ristijärvellä syntynyt autuas ja siunattu Eino
sai kosketuksen kristinuskoon jo lapsena. Einon täti oli Ristijärvellä vaikuttanut uskova
diakonissa, jonka vaikutuksen Eino voi tunnistaa omasta hengellisestä elämästään. Myös
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Einon äiti tuli uskoon Einon ollessa reilusti
alle 10-vuotias. Yläasteella Eino sai kiusoittelevan lempinimen Eino Uskovainen, koska
oli mukana seurakunnan toiminnassa, mm.
seurakunnan nuorten bändissä miksaajana.
Kuitenkin todellinen uskovaisuus Jeesukseen
vielä odotutti itseään. Usko ei syntynyt vielä
rippikoulussa, vaikka Eino koki eläneensä
rippikouluikäisenä eräänlaista etsikkoaikaa.
Ristijärvellä tuolloin vaikutti nuoriso-ohjaaja, joka Einon mukaan osasi kertoa
evankeliumista ymmärrettävästi. Rippikoulun jälkeisenä kesänä ja syksynä Eino
koki, että hänen tulisi
tehdä uskonratkaisu,
mutta ei kuitenkaan
tuolloin vielä ratkaisua tehnyt. Eino
jatkoi itsenäistä
Raamatun lukemista ja rukoili,
että Jumala pelastaisi hänet kuitenkin. 10 vuotta
myöhemmin Jumala kutsui Einoa
jälleen erityisen
etsikkoajan muodossa, jolloin Eino
päätti antaa elämänsä
Jeesukselle. Päätöstä
seurata Jeesusta ei ole Eino
katunut ja on suositellut asiaa
muillekin.
Kansanlähetyksellä on ollut yhteys Einoon jo lapsena ja nuorena. Einon vanhempi sisko kävi Ryttylässä raamattukurssin.
Myös diakonissatädin vaikutusta varmasti on,
että Kansalähetykseen syntyi syvempi suhde,
vaikka täti kulki hengellisissä tilaisuuksissa yli
seurakunta- ja tunnustusrajojen. Ensimmäistä kertaa käyntiä Kansanlähetyksellä Eino ei
muista. Uskoontulon jälkeen Kansanlähetyksestä tuli lopulta Einolle hengellinen koti.

Kansanlähetys oli Einolle entuudestaan
tuttu ja sisällöltään tarjosi sellaista, mitä hän
itse tarvitsi. Kansanlähetyksen toiminnasta on
jäänyt mieleen monia muistorikkaita tapahtumia kuten kesällä 2008 Kajaanissa järjestetyt Kansanlähetyspäivät. Päivillä Eino vastasi
makkarakojujen toiminnasta. Einon mielestä
Kansanlähetys on hyvä yhteinen alusta tehdä
lähetystyötä verrattuna siihen, että kristityt
yrittäisivät yksin toteuttaa lähetyskäskyä. Einon mielestä Kansanlähetyksen toiminnassa
tulee panostaa enemmän lapsiin, nuoriin ja
nuoriin aikuisiin, jotta liike pysyy hengissä. Einon mielestä myös aikuisväestölle kohdistuvat
Alfa-kurssit ovat turvanneet lähetysjärjestön
olemassaoloa.
Useissa seuroissa ja henkilökohtaisissa keskusteluissa on tullut esille Einon palo siihen,
että evankeliumi tavoittaa kaikki maailman ihmiset. Evankeliointia Eino pyrkii toteuttamaan
erilaisissa arjessa tapahtuvissa kohtaamisissa.
Eino kertoo haastattelussa, että evankeliointi
lähtee aidosta tahdosta kohdata ihminen ja
halusta kertoa Jeesuksesta. Joskus keskustelun
aloitus on suuri kynnys. Kuitenkin suurin osa
ihmisistä lähtee mukaan keskusteluun ja täyttä
tyrmäystä hengellisille keskusteluille ei juuri
ole tullut. Eino ajattelee, että vaikka hänen kohtaamansa ihminen ei saata juuri sillä hetkellä
ottaa elämäänsä vastaan Kristuksen evankeliumia, voi hän myöhemmin elämän kriisin
sattuessa tai muulla tavalla Jumalan dreijassa
muovaantumassa ollessaan muistaa keskustelun Jeesuksesta ja lopulta kääntyä rukoilemaan
Herran puoleen. Yksi kylvää, toinen kastelee
ja kolmas leikkaa. Eino on myös huomannut,
että kentällä ihmisten tieto ja ymmärrys siitä,
miten kristinuskon mukaan pelastutaan, on
heikoilla kantimilla tai sitten asiasta liikkuu
väärää tietoa. Aiemmin suurin osa suomalaisista uskoi Jumalaan ja Neuvostoliiton ateismia
ihmeteltiin. Nykyään elämme jälkikristillistä
aikaa ja valtaväestöä ei kiinnosta hengelliset
asiat. Jos ei trendi muutu, Eino ennakoi kansalle vaikeita aikoja Vanhan testamentin Israelin
esimerkin mukaan: kansakunta tuhoutuu ja
jäännös pelastuu. Myös myönteinen skenaario
voi olla mahdollinen. Herätystä syntyy Suomessa. Suomen kristittyjen tulee tänä aikana

rukoilla, rukoilla ja rukoilla, ajattelee Eino
Mäkäräinen. Einon mukaan vaivat ja vitsaukset herättävät ihmisiä etsimään iankaikkisen
elämän portteja. Kuitenkaan ei ole niin oleellista, mitä tässä ajassa tapahtuu. Tärkeämpää
on se, mitä tapahtuu iankaikkisuudessa. Eino
kertoo, että hän on saanut Jumalalta itselleen
Raamatun luvun, johon hän aina palaa uudelleen. Raamatun luku on Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luku. Erityisesti jakeen 18
sanoma puhuttelee: ”Pelkoa ei rakkaudessa
ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon,
sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se
ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.” Eino
rukoilee, että Jumala kasvattaa häntä rakkauteen. Pelot ovat turhia.
Eino asuu nykyään Kajaanissa, jonne hän
muutti nuorena miehenä töihin. Eino valmistui aikanaan sähkölaitosasentajaksi ja huoltomieheksi. Eino on työskennellyt monenlaisissa työtehtävissä, kuten vartijana Helsingissä.
Kaikista työtehtävistä Eino on tykännyt. Eino
toimii nykyään yrittäjänä omalla toiminimellä.
Einon kätevissä käsissä korjaantuvat nostimet,
sähkölaitteet ja rakennuskoneet. Eino kokee,
että Jumala on johdattanut häntä viisaasti,
koska nykyisessä työssään hän on tarvinnut
kaikkia pätevyyksiään ja taitojaan. Kajaanissa
Eino on tavannut myös aviopuolisonsa Soilin,
OPKO:n nuorten aikuisten raamattupiirissä
pappilan vintillä. Avioliiton satamaan pariskunta ui vuonna 1994. Avioparilla on neljä
lasta.
Kannetaan yhdessä rukouksissa
Einoa, Soilia ja heidän perhettään!
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Talousterveiset
Tätä kirjettä kirjoittaessani ollaan aloittelemassa elokuuta. On ollut oikein hyvä
ja lämmin kesä tähän saakka ja toivotaan,
että saamme jatkossakin vielä nauttia lämpimistä päivistä. Taloutemme on pysynyt
vakaana kesän aikana. Ohessa on muutamia lukuja talouden näkökulmasta.
Luvut ovat ajalta 1.1. -30.6.2021
ja vertailun vuoksi myös
ajalta 1.1.-30.6.2020.
• Tuotot vuodelta 2021
ovat 55813 e ja 2020
vuodelta 58019 e
• Kulut vuodelta
2021 ovat 54699 e
ja 2020 vuodelta
60194 e
• Lopputulos vuodelta 2021 on +1114
e ja 2020 vuodelta
vastaavalta ajalta
-2175 e
• Lähetyskannatusta
on tilitetty tälle vuodelle 22741 e ja viime vuonna
vastaavalta ajalta 20547 e.
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Kiitollisina saamme taas kerran todeta,
että Herra on hyvä! Hän on pitänyt meistä
huolen myös talousasioissa. Kiitos teille rakkaat ystävät rukouksista, kättenne
töistä ja antamistanne varoista!
Lopputervehdyksenä sanat 1. Piet.
4:10-11 ”Palvelkaa kukin
toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet,
Jumalan moninaisen
armon hyvinä haltijoina. Joka puhuu,
puhukoon Jumalan
antamin sanoin, ja
joka palvelee, palvelkoon voimalla,
jonka Jumala antaa,
jotta Jumala tulisi
kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen
on kirkkaus ja valta
aina ja iankaikkisesti.”
Pirjo Heikkinen
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Kainuun Kansanlähetyksen
toimintaa syksyllä 2021:
Tapahtumiin voi tulla muutoksia, tuorein tieto löytyy Kansanlähetyksen kotisivuilta kainuu.sekl.fi.
Su 29.8. klo 17 Lähetysilta, Jaana Raesalmi
Ke 1.9. klo 18 Arki-illan ehtoollinen, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi
Su 5.9. klo 13 Striimattu messu (katsotaan yhdessä SEKL:n messu) ja päiväkahvit, Eino
Mäkäräinen ja Teemu Räty
Su 12.9. Klo 17 Raamattu rakkaaksi- ilta. ”Syyllisyys ja häpeä kristinuskon näkökulmasta”: Jorma Sutinen, Matti ja Maire Malinen
La 18.9. klo 9–12 Talkoot
Su 19.9. Klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa. Pyhäkoulu.
Su 26.9. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen: Matti Malinen ja Jaana Raesalmi. Pyhäkoulu
Su 3.10. klo 13 Striimattu messu (katsotaan yhdessä SEKL:n messu) ja päiväkahvit, Heidi
Kemppainen ja Katri Jakoaho.
Ke 6.10. klo 18 Arki-illan ehtoollinen, Jaana Raesalmi ja Matti Malinen.
Su 10.10. Klo 17 Raamattu rakkaaksi-ilta ”Mihin tarvitaan ystävyyttä?”: Marko Miettinen, Mirjami Uusitalo ja Jaana Raesalmi.
La 16.10. klo 9–12 Talkoot
La 16. 10. klo 15.30 lähetysjohtaja Daniel Nummelan tervehdys ja raamattutunti, kahvitarjoilu alkaen klo 15.00.
Su 17.10. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa. Opetus Daniel Nummela. Pyhäkoulu.
Su 24.10. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen: Keijo Rainerma ja Jaana Raesalmi. Pyhäkoulu.
29.10.–31.10. Vastuukantajaretriitti.
Su 31.10. klo 17 Lähetysilta. Lähetyskordinaattori Hanna-Mari Vuorinen, Jaana Raesalmi,
Pirjo Heikkinen ja Eeva Liisa Savolainen.
Ke 3.11. klo 18 Arki-illan ehtoollinen Jaana Raesalmi ja Matti Malinen.
La 6.11. klo 14 Miesten iltapäivä: kahvit, Raamattutunti ja keskustelua, Jari Araneva ja
Matti Malinen.
La 6.11. klo 17 Pyhäinpäivän seurat, Jari Araneva ja Matti Malinen.
Su 7.11. klo 10 Kansanlähetyksen kirkkopyhä, klo 10 messu pääkirkossa, saarna Jari
Araneva, klo 11.30 lounas Lähetyskodilla, jonka jälkeen Raamattutunti Jari Araneva.
Su 14.11. klo 17 Raamattu rakkaaksi- ilta ”Uusi taivas ja uusi maa”: Timo Suutari, Heidi
Kemppainen ja Katri Jakoaho
La 20.11. klo 9–12 Talkoot
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Su 21.11. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa. Pyhäkoulu.
Su 28.11. (1. adventti) Pyhäillan ehtoollinen ja pyhäkoulu, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.
Su 5.12. klo 13 Striimattu messu (katsotaan yhdessä SEKL:n messu) ja päiväkahvit, Eino
Mäkäräinen ja Teemu Räty.
Ke 8.12. klo 18 Arki-illan ehtoollinen, Jaana Raesalmi ja Matti Malinen.
La 11.12. klo 9–12 Talkoot
Su 12.12. klo 15 Joulujuhla, Kajaanin vastuuryhmä järjestää
Su 19.12. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa. Pyhäkoulu.
Su 26.12. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen ja pyhäkoulu: Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.
Su 2.1.22 klo 13 Striimattu messu (katsotaan yhdessä SEKL:n messu) ja päiväkahvit,
Pirjo Heikkinen ja Eeva Liisa Savolainen.
Ke 5.1.22. klo 18 Arki-illan ehtoollinen, Jaana Raesalmi ja Matti Malinen.
Su 9.1.22. klo 17 Raamattu rakkaaksi- ilta. Heidi Kemppainen ja Katri Jakoaho.
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Maakuntien tapahtumat
keväällä 2021 :
Tapahtumiin ja tilaisuuksiin voi tulla muutoksia, joten seuraa kotisivuja kainuu.sekl.
fi, joilla on tuorein tieto.
KUHMO: Kansanlähetyksen seurat kirkossa perjantaisin klo 18, 24.9., 19.11. ja 10.12.
Kotiseurat pe 15.10. klo 18 Eero ja Lyyli Koistinen, os. Metsäkatu 37, Kuhmo. Mukana
seuroissa mm. Lähetysjohtaja Daniel Nummela.
Kuhmon syyspäivät 23.-24.10., mukana mm. pastori Keijo Rainerma ja Mirjami Uusitalo.
PALTAMO / RISTIJÄRVI: La 28.8. klo 14 Raamattu rakkaaksi tilaisuus, Paltamon seurakuntatalolla, Matti Malinen. Su 5.9. klo 13 Jumalanpalvelus ja kirkkokahvit ja klo 15
Kansanlähetyksen seurat Ristijärven seurakuntatalolla, Matti Malinen, Raili Kemppainen ja Sari Mikkonen. Kontiomäen ja Paltamon Raamattuluennot jatkuvat, ajankohdat
tarkentuu myöhemmin.
Raamattu- ja lähetyspäivät 22.-23.1.22. 1. päivä Paltamossa ja 2. päivä Ristijärvellä, messu
ja Lähetystilaisuus.
PUOLANKA: Raamattu rakkaaksi - ilta tiistaisin klo 18, seurakuntasalissa 14.9., 9.11.
ja 7.12.
Kansanlähetyksen kirkkopyhä su 17.10. Messu klo 10, saarna lähetysjohtaja Daniel Nummela, kirkkokahvit ja päivätilaisuus Mirjami Uusitalo.
SOTKAMO: Kansanlähetyksen kirkkopyhä Sotkamon kirkossa 26.9. Messu klo 10, saarna
Matti Malinen, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.
SUOMUSSALMI: Kansanlähetyksen kirkkopyhä su 5.9. Messu klo 10, saarna Jaana Raesalmi, kirkkokahvit ja Lähetystilaisuus.
VAALA: Raamattu rakkaaksi-illat keskiviikkoisin klo 18, 15.9., 13.10. ja 15.12.
Kansanlähetyksen kirkkopyhä su 14.9. Messu klo 10, saarna Matti Malinen, kirkkokahvit
ja lähetystilaisuus.
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Säännöllinen toiminta Kajaanissa
Kansanlähetyskodilla :
Pyhäkoulu Lähetysmessussa Lehtikankaan kirkossa klo 17 ja Pyhäillan ehtoollisen yhteydessä klo 17.
Lähetyspiiri maanantaisin klo 13.30 pariton viikko, *13.9.
Nuttupiiri maanantaisin klo 13.30 parillinen viikko, *6.9.
Rukoushetki ajankohtaisten aiheiden puolesta maanantaisin klo 18, *6.9.
Avoin Raamattupiiri tiistaisin klo 17, *14.9.
Soffaraamis opiskelijoille ja nuorille aikuisille tiistaisin klo 18.*3.8.
Rukouspiiri keskiviikkoisin klo 11, *4.10.
Naisten Raamattupiiri torstaisin klo 14, *2.9.
”Donkkis Big Night”- toimintailta lapsille, kerran kuukaudessa torstaisin klo 17–18.30.
*16.9.
Talkoot kerran kuukaudessa lauantaisin klo 9-12.
Muualla Kajaanissa:
Miesten Raamattu- ja keskustelupiiri, parillinen viikko to klo 18, *2.9. Lohtajan kerhotila,
Satumaantie 4.
Naisten Raamattu- ja keskustelupiiri ti klo 18, *14.9. Lohtajan kerhotila, Satumaantie 4.
*syksyn ensimmäinen kokoontuminen. Kaikkiin ryhmiin ovat myös uudet tervetulleita.
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LÄHETTIEN TERVEISET

Maria
Karjalainen,

Addis Abeba,
Etiopia

Kirje lähetyskoordinaattori Hanna-Mari
Vuoriselta
Hyvät Maria Karjalaisen lähettäjät,
terveiset Kansanlähetyksen lähetyskeskuksesta Ryttylästä, ja lämmin kiitos yhteistyöstänne Marian lähettäjinä!
Mikäli haluatte keskustella tilanteesta, voitte olla yhteydessä Marian esimieheen aluekoordinaattori Anne Tuoviseen.
Taloudellisen tuen siirtäminen/uudet lähettivaihtoehdot:
Mikäli haluatte harkita muita vaihtoehtoja
tukea Kansanlähetyksen lähetystyötä, voitte
olla yhteydessä lähettäjäyhteyksien koordinaattori Hanna-Mari Vuoriseen. Etsimme
parhaillaan uusia lähettäjiä tukemaan raamatunkäännöstyötä Etiopiaan tekevää lähetystyöntekijä Anna Vähäkangasta. Hänen
lisäkseen etsimme lähettäjiä myös uusille
lähetystyöntekijöillemme, jotka ovat suuntautumassa seurakuntatyöhön Etu-Aasiaan,
Lähi-idän mediatyöhön ja nuorisotyöhön
Venäjälle.

Marian terveiset
Työkauteni on nyt päättymässä ja elo-syyskuun vaihteessa on edessä matka Etiopiaan
työluvan pois luovuttamista ja hyvästejä
varten. Matkan sujumisen ja turvallisuuden puolesta pyytäisin rukousta. En ole
nyt suunnittelemassa uudelle työkaudelle
lähtöä, joten Suomeen sopeutumisen ja siihen liittyvien asioiden puolesta saa muistaa rukouksessa. Ainakaan tänä syksynä ei
valitettavasti ole mahdollista käydä seurakuntavierailuilla. Olen siitä pahoillani, sillä
olen todella kiitollinen teistä ja tuestanne ja
rukouksistanne kuluneina vuosina.
Maria
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Lisätiedot ja yhteyshenkilöt:
Lisätietoja Mariasta ja Etiopian sairaalatyöstä sekä Etiopian työalueesta antaa aluekoordinaattori Anne Tuovinen, os. anne.tuovinen@sekl.fi tai puh. 044 4477 820.
Lisätietoja nimikkosopimusasioista ja eri
lähetti- ja kohdevaihtoehdoista antaa lähettäjäyhteyksien koordinaattori Hanna-Mari
Vuorinen, os. hanna-mari.vuorinen@sekl.
fi tai puh. 044 4477 813.

Mirjami
Uusitalo,

Arba Minch,
Etiopia

Mirjami Uusitalon työnkuva Etiopiassa
liittyy raamatunkäännöstyöhön. Mirjami
työskentelee Etiopian Mekane Yesus –kirkon lounaisessa synodissa pääasiassa diraitankielisen Uuden testamentin käännöstyön
neuvonantajana.
Kesäkuun kirjeessä Mirjami kertoo: Diraitan
UT ja lukutaitotyö Diraitan UT on työllistänyt jonkin verran ihan viime päiviin asti
joidenkin tarkennusten ja korjausten takia.
Pari viikkoa sitten se on ymmärtääkseni lähtenyt Kiinaan. Painatukseen tarvittavat rahat
ovat vielä avoinna. Ilokseni Gidolen rovastikunta palkkasi Alemneshin jatkamaan
diraitankielistä lukutaitotyötä. Järjestimme
toukokuussa vapaaehtoisten lukutaito-opettajien kokoontumisen. Mukaan tulivat myös
ääni-Uutta testamenttia käyttävät henkilöt.
Ilo oli kuulla siitä, miten jollakin paikkakunnalla on kymmeniä lukutaito-oppilaita.
Alemeshin kanssa saimme kutsun Gidolen Mekane Yesus -kirkossa kokoontuvaan

kuuden naisen ja yhden miehen luokkaan.
Siellä opetellaan fideleitä ihan alusta alkaen,
aamulla klo 6–7.30. Pappi Hatanon ja Alemneshin kanssa vierailimme lisäksi kahdessa
seurakunnassa, joissa kerroimme diraitankielisen UT:n tulosta, möimme kirjoja ja rohkaisimme lukemaan oppimista. Kun kirkossa
mukana olleet kirjat loppuivat, niin loppuja
tultiin hakemaan autoltani. Erään kollegani
ystäväkirjeestä luin seuraavan kertomuksen:
Käännösprojektin vierailijat ajoivat Perun
vuoristossa. Mukana ollut opas osoitti erästä vuorenrinnettä ja sanoi: ”Tämän kylän
asukkailla on Raamattu omalla kielellään.”
Joku kuulijoista kysyi: ”Kuinka tuon tiedät?”
Vastaus tuli heti: ”Pellot ovat tavallista vihreämmät. Kun Quechua-ihmiset ymmärtävät Jumalan Sanan omalla kielellään, Pyhän
Hengen voima muuttaa heidän elämänsä,
vapauttaa heidät riippuvuuksista ja toivottomuudesta. He alkavat työskennellä paremmin pelloillaan, kasvit kukoistavat, ja pellot
tuottavat paremmin. Ruoho tulee vihreämmäksi, kun Jumalan Sana muuttaa.”
Kiitos- ja rukousaiheita:
- Synodimme uuden raamatunkäännöskoordinaattorin valinta.
- Viisautta, kärsivällisyyttä ja tarkkuutta Kiinassa oleville painotalon työntekijöille, jotka työskentelevät diraitan UT:n painoasun
kanssa.
- Konson Raamatun korjausluku ja kirjainten
muutosongelmat.
- Diraitankielinen 1. Mooseksen kirja tuli
painosta helmikuun alussa. Rukoillaan sen
ja muitten kirjojen levityksen puolesta.
- Gidolen rovastikunnan johtaja, evankelista
Gebayehu ja johtoryhmä.
- Diraitan lukutaidon opettajat ja oppilaat,
ääniraamatun kuunteluryhmät.
- Toimistokoneitten toimiminen.
- Apostolien teot -filmin ja Jeesusfilmin esitykset. Projektori on nyt rikki.
- taisteluja pohjoisessa
- Terveyttä ja varjelusta tiimimme jäsenille
ja perheille.
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- Abeben, Bezabihin ja Tatekin opinnot, terveys ja elämänhallinta.
- Kansanlähetyksen työn jatkuminen Etiopiassa.
- Lisää raamatunkäännös- ja lukutaitotyön
tekijöitä Etiopiaan.
- Rauhaa Etiopian rauhattomille alueille.
Parlamentti- ja osavaltioiden vaalit 21.6.
- vaalit 6.9. paikoissa, joissa kesäkuussa ei
pystytty pitämään
Pappi Hatano palkattiin opettajaksi Gidolen raamattukouluun. Sieltä hän yhdeksän
vuotta sitten tulikin käännösprojektiimme.
Elän toivossa, että hän koulun loman aikana
saisi tarkistettua Lasten Raamatun oikeinkirjoituksen siltä varalta, että saamme siihen
tarvittavat varat. Toivottavasti hän innostuu
viemään loppuun kirkkokäsikirjan käännöksen ja tarkastuksen. Rukoillaan. Synodimme
käännöstyö Edellisessä kirjeessäni kerroin
synodimme raamatunkäännöstyön koordinaattorin, Kes Berhanun, kuolemasta helmikuun lopussa. Paikka oli täytettävä jollakin,
vaikkapa väliaikaisesti. Minulle soitettiin
huhtikuussa: ”Kun Sinä olet ollut siinä hommassa ennenkin, niin voitko ottaa taas pestin?” Eihän siinä voinut muuta kuin sanoa,
että teen minkä kerkeän, kun synodin presidentti kerran pyysi. Mutta että pysyvä henkilö on valittava, koska lähden välikaudelle
Suomeen. Soiton tullessa olin Addiksessa
tarkistamassa alenkielistä 1. Mooseksen kirjan loppupuoliskoa, seuraavat pari viikkoa istuin sitten Arba Minchissä ale-tiimin kanssa
ja sain samalla tuntumaa uuteen pestiini, kun
useista synodin käännöstiimeistä alkoi tulla
soittoja ja sposteja. Ale-tiimi ja neuvonantaja Lumi. Ale-käännösprojektin lisäksi synodissamme on viisi muuta käännösprojektia,
joista diraitan ja zaisenkielen projektit ovat
saaneet Uudet testamentit painovalmiiksi.
Mekane Yesus -kirkon käännöstyöstä vastaavan Ato Solomonin kanssa valmistelimme
avustusanomuksen diraitankieliselle Vanhan testamentin projektille. Myöhemmin
olen tehnyt vastaavan budjettiehdotuksen
zaisenkieliselle VT:n projektille ja ollut kir16

jeenvaihdossa UT:n projektin rahoittajana
olleen järjestön kanssa. Rukoillaan, että rahoittajat löytyisivät molemmille projekteille.
Lisää neuvonantajia ja lukutaitotyöntekijöitä
synodiimme tarvittaisiin!
Vaalien kynnyksellä Etiopian tilanne tuntuu
olevan rauhoittumaan päin. Silti ihmiset ovat
jännittyneitä. Vaalit ovat aivan ovella, viikon
kuluttua 21.6. Tällä hetkellä vallassa oleva
puolue taitaa saada suurimman äänimäärän.
Ihmeekseni eräs työntekijöistämme, joka
on viime aikoihin asti ollut tyytymätön nykyiseen hallintoon, on muuttanut mielensä
nähtyään monet projektien (mm. uudet koulurakennukset, sairaalat ja terveyskeskukset,
vesiprojektit, tieverkoston laajentuminen,
kastelusysteemien rakentaminen) valmistumisjuhlat televisiossa, ja sanoi toivovansa,
että nykyinen hallitus saisi jatkaa. Rukoillaan
rauhaa vaalien ajaksi ja senkin jälkeen.
Mirjamin vierailut Suomessa syksyllä -21:
Mirjami on marraskuun alkuun saakka Suomessa. Hänellä on pitämättömiä lomia rästissä. Lokakuussa Mirjamia on mahdollisuus
tavata:
- su 3.10. Vantaankosken kirkossa
- ma 4.10. Kivistön kirkossa
- su 10.10. Vaalan kirkossa
- su 17.10. Puolangan kirkossa ja illalla klo
17 Kajaanin lähetyskodilla
- su 24.10. Kuhmossa päivätilaisuudessa seurakuntatalolla messun jälkeen.
- ma 25.10. Mirjami vierailee vielä Lähetyspiirissä Lähetyskodilla. Marraskuun 2. päivä
hän palaa Etiopiaan.

Jouni ja Jonna
Haverinen,

Parvomay,
Bulgaria

Jouni Haverinen on koulutukseltaan kirkon
nuorisotyönohjaaja ja Jonna Haverinen on
farmaseutti. Haveristen perheeseen kuuluvat
myös neljä lasta Noomi, Niilo, Samuel ja Tinja. Haverisen perhe kävi lomalla Suomessa,
mutta ovat jo palanneet takaisin Bulgariaan.
Alla otteita heidän viimeisimmistä kirjeestään.
Mistä on hyvät leirit tehty?
Pieni poika ei ollut juurikaan matkustanut
pitkää matkaa autossa. Nyt hän pääsi perheensä mukana elämänsä ensimmäiselle leirille. Intoa oli paljon, mutta matka vei pienen
miehen voimat. Vuoristotiellä on ihan liikaa
mutkia. Matkalla oli pysähdytty jo jaloittelemaan ja pussi oli valmiina sylissä, mutta juuri
oven auetessa ei oksennus enää odottanut.
Onneksi leiripaikan koira oli kärppänä paikalla ja siivosi sen parempiin suihin. Vaikka
alku ei ollut hohdokas, poika nautti silmin
nähden leiristä. Iltanuotiolla hän yritti laulaa
muiden mukana, lasten ohjelmassa pelit veivät mennessään, mitä nyt velipoika oli välillä
tiellä. Opetuksessa kerrottiin ihmeellisestä
Pyhästä Hengestä ja tauoilla pääsi potkimaan
palloa sydämensä kyllyydestä.
Viimeisen illan iltanuotiolla jokainen pääsi

jakamaan päällimmäiset tunnelmat ja mieleen painuneet yksityiskohdat. Taisipa joku
laulaa omat tunnelmansa Jumalalle ylistyksenä. Kuin huomaamatta kaksi päivää oli
mennyt, paluumatkalle ei olisi kukaan halunnut lähteä. Onneksi leiri oli vienyt mehut pieneltä mieheltä ja paluumatka mennä
hujahti nukkuessa. Kotona äidille kerrottiin,
mitä leirillä oli opittu: jos veljeä lyö, niin pitää
pyytää anteeksi. Koska mennään seuraavalle
leirille?
Niin mistäs ne hyvä leirit on tehty?
Yhdessä olosta, levollisesta paikasta, kauniista maisemista, oivalluksista Jumalan sanan
äärellä, iltanuotiosta, yhteislauluista, elämän
tarinoiden jakamisesta, kysymyksistä ja vastauksista, siitä tunteesta, kun ei haluaisi lähteä pois ollenkaan: Herra, täällä on hyvä olla,
rakennetaanko kolme majaa?
Ensimmäinen seurakuntaleiri Donkin Leirilahja Bulgariaan -tuella on toteutettu Yundolassa Bulgariassa. Leirillä oli Peshteran ja
Krushevon seurakunnista melkein parikymmentä osallistujaa. Leirin teemana oli kristityn elämä ja ehtoollinen. Ensimmäistä kertaa
onnistuneesti yksi opettajista piti opetuksensa etänä. Lapsille järjestettiin omaa ohjelmaa
oppituntien aikana. Leiri tuli maksamaan
1218 euroa, sisältäen ruuat, majoituksen,
opetustilat, vakuutuksen, kahvitarjoilut ja
kuljetukset.
Donkin Leirilahjana mahdollistettiin leiriläisten osallistuminen tukemalla heitä noin
30 eurolla / leiriläinen. Toinen puoli kustannuksista katettiin osallistumismaksuilla ja
seurakunnan kymmenyksillä. Paras palaute
oli kysymys ja kyyneleet lähdön hetkellä, emmekö vielä voisi jäädä tänne?
Kiitos kaikille osallistuneille!
Donkin Leirilahja Bulgariaan -hankkeelle
oli kesäkuuhun mennessä tullut tukea 1325
euroa. Tästä on hyvä jatkaa kohti syksyn leirisuunnitelmia.
Katso lisää: donkki.net ja facebook.com/
donkinleirilahjabulgariaan
Sana Raamatusta
”En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palveli17

ja ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä
ystävikseni --.” Joh.15:15
Onko sinulla sydänystävää? Millainen ihminen on ansainnut tulla kutsutuksi sinun sydänystäväksesi? Uskallatko kertoa jollekulle
kaiken sydämeltäsi? Entä oletko sinä jollekin sydänystävä? Kysyin tällaisia kysymyksiä
erään saarnan aluksi. Nuorilla oli moniakin
sydänystäviä, mutta vanhemmista jotkut sanoivat, ettei ole muuta parasta ystävää kuin
Jeesus. Kovin monella iäkkäämmällä ei sydänystäviä juurikaan ollut. Jäin miettimään
eroa nuorten ja vanhojen välillä, mistä se johtui? Onko syynä kulttuuri, jossa virheitä ei
anneta anteeksi ja loukkauksia ei unohdeta.
Kukapa nyt vuosikymmenestä toiseen pystyisi olemaan virheetön. Jeesus kutsuu meitä
ystävikseen, mutta Hän haluaa meidän myös
olevan ystäviä keskenämme. Unohtaminen
ja anteeksiantaminen ovat pitkäaikaisen ystävyyden rakennusaineita, muitakaan unohtamatta. Jeesus ei säikähdä virheitämme, hän
tuntee meidät.
Kutsuttu palvelemaan
”Kutsumme teidät palvelemaan iloiten Herran antamilla lahjoillanne kirkossamme.
Kiitämme Herraa yhteistyöstämme. Kiitos,
kun kuulitte tarpeemme ja haluatte tukea
meitä ja palvella yhdessä.” Näillä sanoilla alkoi kirkon lähettämä kutsu uusille työntekijöille. Kutsuja valmisteltiin hartaasti kirkolliskokouksessa, pilkkua viilattiin ja oikeita
sisältöä ja sanamuotoja haettiin. Hienoa oli
seurata kirkon vastuunkantajien yhteistyötä.
Mihin haluamme kutsua? Palvelemaan. Joo,
mutta ei se voi olla palvelemaan lahjoillaan,
ne lahjat ovat Herran antamia. Kirjoitetaan
Herrassa olevilla lahjoilla. Se on hyvä.
Toisenlainen kutsu palvelemaan liittyi Krushevon seurakunnan kesäsuunnitelmiin. Jottei lomamme aikana seurakunta jäisi vain
viikoittaisen jumalanpalveluksen varaan,
kutsuin kaksi seurakuntalaista palvelemaan
muita raamattupiirin vetäjinä. Ensin koulutin heidät käyttämään ilosanomapiirin
kysymyksiä, sitten harjoittelimme yhdessä.
Palvelijan mieltä tarvittiin, kun opeteltiin
antamaan toisille tilaa ja kysellä enemmin
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kuin puhua itse. Piirin lopuksi käydään kierros, jossa jokainen sai kertoa oppimaansa ja
oivalluksiaan. Paljastuu, että Herra onkin
palvellut meitä sanansa kautta.
Tarina elämästä
Eräs seurakuntalainen on kova kalamies.
Bulgarian läpi virtaava Maritsa-joki on lähettyvillä, joten kala-apajiakin löytyy. Kalakaverinaan hänellä on mies, jonka monesti
olen nähnyt pienessä laitamyötäisessä. Hän
oli kuitenkin ollut kalakaveriaan auttelemassa kirkon aidan kunnostustöissä, ja jutut
olivat kääntyneet kalareissulla Jeesukseen.
Leirillä opittuja asioita oli kaloja narratessa
ollut hyvin aikaa kertoilla. Paluumatkallaan
tapasin nämä sateen kastelemat miehet, tällä kertaa kalansaalista ei ollut tullut, mutta
kalakaveri kertoi hymyissä suin: Minäkin
tulen kirkkoon. Olen sen päättänyt, jätän ne
muslimijutut ja tulen kirkkoon. Teen kaiken
sen mitä tarvitsee, haluan seurata Jeesusta.
Yllättyneenä ja ihmeissäni kysyin, mitä on
tapahtunut? Seurakuntalainen sanoi kertoneensa kaverilleen leirillä oppimiaan asioita.
Onnittelin kalamiestä ja kerroin, että pelastus
löytyy Jeesus tieltä ja se vie perille taivaaseen
asti. Ukkosen valaistessa taivaanrantaa alkoi
tulla jo hoppu kotiin. Tällä kertaa oli tullut
erilaista saalista.
Rukousaiheet:
- Kiitos Herra tästä keväästä, ensimmäisestä
uudessa kirkossa.
- Kiitos hyvin menneestä seurakuntaleiristä,
palauta kaikkea opittua sopivasti mieleen ja
auta keräyksen edistymisessä, että leirejä voitaisiin järjestää lisää.
- Varjele Krushevon seurakuntaa ristiriidoilta
ja anna raamattupiirin vetäjille viisautta!
- Varjele meitä, seurakuntalaisia ja kaikkia
koronavirukselta matkoilla ja kotona!
- Rukoillaan, että Herra herättäisi halua uusille ihmisille lähteä tähän työhön
Lähettäjät:
Iisalmen, Kajaanin, Kuhmon, Mikkelin tuomiokirkon, Paltamon, Siilinjärven ja Sonkajärven seurakunnat sekä Etelä-Savon, Kainuun ja Pohjois-Savon Kansanlähetyspiirit.
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Osoitteet: Kainuun Ev. Lut. Kansanlähetys

