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Se löytyi -Missio on kristittyjen yhteinen, 
kirkkohistoriallisestikin merkittävä hanke 
evankeliumin välittämiseksi suomalaisille. 
Sadat seurakunnat ja järjestöt valmistautuvat 
yhdessä kolmekymmentä päivää kestävään 
mediakampanjaan, jonka aikana järjeste-
tään myös satoja tapahtumia ja tempauksia. 
Missio luo erinomaiset edellytykset 
henkilökohtaisiin kohtaamisiin 
sekä kiinnittää huomion yk-
sinäisyydestä kärsivien lä-
himmäisten auttamiseen. 
Missio järjestetään 19.9-
16.10.22. 

Jotta Missio onnis-
tuisi ja kantaisi hedel-
mää Kainuussa, niin se 
vaatii, että minä ja sinä 
rukoilemme tapahtu-
mien, ystävien ja naa-
pureidemme puolesta. Jo 
nyt voimme perustaa pie-
niä ryhmiä, joissa kannam-
me Missioon liittyviä asioita 
Jumalan eteen. Rukoillaan 
myös itsemme puolesta, että oli-
simme hereillä ja valmiudessa toimia 
Jumalan mielen mukaan. Miten ilosanoma 
voi mennä eteenpäin, jos Hänen omansa tork-
kuvat? Jeesus tulee takaisin, me emme tiedä 
koska, mutta niin kauan kuin on aikaa, mei-
dän tehtävämme on kertoa Jeesuksesta, joka 
on sovittanut kaikkien ihmisten kaikki synnit.

Torkkuvan ihmisen tunnistaa siitä, että hän 
lakkaa odottamasta Jeesusta. Jaakobin kir-
jeessä sanotaan: 5:9 ”Älkää syytelkö toisianne, 
veljet, ettei teitä tuomittaisi. Tuomari seisoo 
jo ovella” Jos katse ei ole kohdistunut oikeaan 
suuntaan, katselemme ympärillemme ja huo-
maamme toisissamme mitä eriskummallisia 
vikoja. Syyttäessämme toisiamme, emme huo-

maa omaa syntisyyttämme ja näin rakkautem-
me kylmenee. Raamatun lukeminen ja rukous 
ei enää maista, seurakunnassa käyminen vähe-
nee, eikä ole enää huolta lähimmäisitä, mihin 
he ovat matkalla ilman Jeesusta. Emme enää 
olekaan maailman valona ja suolana. Pelastus-
ta etsivä ja kyselevä ihminen ei osaa kääntyä 

puoleemme tai jos kääntyykin, olem-
me kuin pilviä, jotka eivät anna-

kaan sitä odotettua sadetta.
Rukoillaan, ettei kukaan 

meistä Jeesuksen omista 
hukkaisi toivoansa. Ru-
koillaan, että näkisimme 
oman syntisyytemme, 
tekisimme parannusta 
ja uudistuisimme uskos-
samme, jotta olisimme 
valmiita niihin tehtäviin, 
joihin Jumala meitä itse 
kutakin kutsuu. Dan. 9:20 

”Näin minä puhuin ja ru-
koilin ja tunnustin syntini 

ja kansani Israelin synnit ja 
toin Herran, Jumalani, eteen 

nöyrän pyyntöni hänen pyhän 
vuorensa Siionin puolesta” Daniel 

rukoili ja Jumala kuuli hänen rukouksensa 
ja samoin Jumala kuulee meidän rukouksem-
me, kun rukoilemme oman maamme, läheis-
temme ja naapureiden puolesta. Rukous on 
väkevin ase, jonka Jumala on antanut meille, 
käytetään sitä.

Jaana Raesalmi 

TyönTekijän palsTa

Työntekijän mietteitä
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pUHeenjOHTajan palsTa

Jumalan valtakunnan työtä ei tee MINÄ, 
vaan ME. Kaikki yhdessä voimme vaikuttaa 
rukouksin, taloudellisesti, tekemällä, palve-
lemalla, käytännön kanavia on monia. Kiitos 
jokaiselle menneestä vuodesta. Alkanut vuosi 
tuo vähän muutoksia Kainuun Kansanlähe-
tyksen kuvioihin. Minä olen jäänyt 
pois puheenjohtajan vastuusta, 
ja se vastuu siirtyy seuraavalle. 
Tämäkään sarka ei ole, eikä 
saa olla, yhdestä ihmisestä 
kiinni. Ja yhdessä saamme 
olla tukemassa uutta pu-
heenjohtajaa ja piirihal-
litusta. 

     Minulla tervey-
dentila ei ole enää paras 
mahdollinen, omat ikä-
lisät alkavat jo painaa. 
Siksi jostain on pakko 
vähentää. Raamatun-
opetus- ja julistustyö on 
minulle edelleen tärkeää, 
en haluaisi niistä vähentää. 
Tarkoitukseni on edelleenkin 
jatkaa näissä tehtävissä vapaaeh-
toisena terveyden ja voimien mukaan, 
mutta hallintovastuu jää nyt toisille. Tätä työtä 
teemme yhdessä.

     Haluan kiittää myös piirihallitusta hyvästä 
yhteistyöstä ja näistä vuosista, jotka minäkin 
sain olla mukana.

Piirihallituksen jäsenet ovat olleet mahtavia 
sydämen ihmisiä ja ovat myös tämän vuoden 
jäsenet. Erityisesti iloitsemme uusista Kuh-
mon ja Puolangan edustajista. Rukoillaan hei-
dän kaikkien puolesta, he tekevät vastuullisia 
päätöksiä ja johtavat tätä Kainuun Kansanlä-
hetyksen työtä. 

     Samoin lämmin kiitos työntekijällemme 

Jaanalle hyvästä yhteistyöstä. Toki yhteistyö 
vielä jatkuu, vaikka en enää puheenjohtaja-
na toimikaan. Rukoillaan ja tuetaan Jaanaa. 
Vaikka Jaana on työntekijänä, ei hänkään tee 
työtä yksin, tämä on yhteinen työ. Tehdään tätä 
yhdessä ja tuetaan toisiamme.

Hyvän Jumalan siunausta ja 
voimia sinulle alkaneeseen 

vuoteen.
   

Matti Malinen

Me yHDessä

"Sallikaa 
lasten 
tulla 

tyköni"
: sanoo Jeesus.

Lähetysmessuissa, 
Lehtikankaan kirkossa on 

pyhäkoulut sekä pienille, että 
isoimmille lapsille erikseen. 

Katso s.10
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VäHiMMässä UskOllinen, 
paljOssa UskOllinen 

Raamatusta voimme lukea 
monista henkilöistä, jot-
ka eivät suostuneet 
kumartamaan 
vieraita epäju-
malia tai Ju-
malan Sanan 
vastaista 
toimintaa 
kuoleman-
kaan edes-
sä. He ha-
lusivat olla 
uskollisia 
Jumalalle. 
Hyvänä esi-
merkkinä Daniel 
kolmen ystävänsä 
kanssa. He eivät taipu-
neet syömään epäjumalille 
uhrattua ruokaa, päättivät lujasti 
olla saastuttamatta itseään, rukoilivat ja Jumala 
siunasi nuo päätökset.(Dan 1:9). He eivät suos-
tuneet myöskään kumartamaan 28 m kultaisen 
kuvapatsaan edessä, jonka kuningas Nebukad-
nessar oli teettänyt. Patsas kuvaa maallista val-
taa, jonka edessä olisi pitänyt kumartaa vastoin 
Jumalan ohjetta. Dan 3: ”Teille, kansat, kan-
sakunnat julistetaan kovalla äänellä, heti kun 
kuulette….heittäytykää maahan ja totelkaa 
kultaista valtaa eli rahaa ja se joka ei heittäydy 
joutuu tuliseen pätsiin. Totuus on se, että joka 
kumartaa maallista vastoin Jumalan Sanaa jou-
tuu totisesti pätsiin ja iankaikkisesti. 1. Käsky 
”Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä 
muita jumalia”. Jumalan vastaisen toiminnan 
edessä eivät ystävykset taipuneet pätsiin jou-
tumisen uhallakaan. Ei vaatteet, ei edes parrat 
tuoksuneet perkeleen savulle, niin täydellinen 
on Jumalan pelastus. Daniel ei taipunut kilju-
van jalopeuran edessä, eikä maallisen rahan tai 
kunniankaan edessä. Kiljuva jalopeura ei pys-

tynyt Danieliin, koska hänessä 
ei havaittu mitään vilp-

piä, hänet havaittiin 
viattomaksi. Sinut 

ja minut, jotka 
uskomme Jee-

sukseen ha-
vaitaan hä-
nessä myös 
viattomik-
si, joihin ei 
jalopeuran 
hyökkäyk-

set ja syy-
tökset pysty. 

Pidä rahasi, 
vastasi Daniel 

hallitsijalle( Dan 
5:17). Saamme lukea 

Danielin kirjasta rohkai-
sevia kohtia, joissa mainitaan Ju-

malan suojelleen omiaan. Kuoleman edessä 
Daniel meni kotiinsa, kokosi kolme ystävään-
sä rukoilemaan, nimet Hananja kuvaa armoa, 
lahjaa Jumalalta, Miisael sitä, jolta pyydetään 
lainaa, armoa, Asarja autuasta, nimet ovat siis 
Jumalaa kuvaavia nimiä, Daniel sai olla hy-
vässä seurassa rukoilemassa. Jumala lupaakin 
olla läsnä, kun rukoilemme Jeesuksen nimessä. 
Daniel kehotti anomaan armoa Taivaan Juma-
lalta tämän salatun asian tähden. Evankeliumi 
on salassa, jos Jumala ei sitä ilmoittaisi, mutta 
rakkaudessaan Hän on antanut ainokaisen 
Poikansa sinun ja minun puolestani, ettemme 
joutuisi olemaan pimeydessä. Daniel ylisti ja 
kiitti Jumalaa salaisuuden paljastamisesta, 
(Dan 2:19), tämä salaisuus ei paljastunut ih-
misen viisauden kautta, vaan yksin armosta. 
Tämän salaisuuden paljastaminen johti siihen, 
ettei ketään muutakaan ylimystöstä tapettu, 
vaan kaikki säästyivät kuolemalta. Evanke-
liumi kuuluu siis kaikille.
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Elämme aikoja, jolloin uskollisuuttamme 
Jumalan sanalle koetellaan monin tavoin, jopa 
valtiovallan taholta ja Suomessa. Olisitko us-
konut tämän 10 vuotta sitten mahdolliseksi, 
puhumattakaan pidemmästä aikavälistä. Vii-
me vuonna joidenkin ennustamana kerrottiin, 
kohta vaadittavan passeja erilaisen liikkumi-
sen edellytyksenä, jostain lähteistä sai kuulla 
ennustuksia useammista rokotuksista ensim-
mäisen jälkeen, näille ennustuksille naurettiin 
ja niitä pidettiin salaliittoteorioina.

”Näin israelilaiset siihen aikaan nöyryytet-
tiin; mutta Juudan miehet voimistuivat, sillä 
he turvautuivat Herraan, isiensä Jumalaan.( 2 

Kor 13:8)
Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, jär-

kähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, 
tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha 
Herrassa.(1 Kor 15:58)

Lopuksi sopii Dan 12:10 sanat: ”Monet 
seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan, mutta 
jumalattomat harjoittavat edelleen jumalatto-
muutta, eikä yksikään jumalaton käsitä tätä. 
Mutta viisaat sen käsittävät.”

Siunaten Sakari Kalliomaa

kOTOna Täällä ja TaiVaassa 
Kun puhutaan kodista, niin heti kättelyssä tu-
lee mieleen kolme kotia: lapsuudenkoti, johon 
sain syntyä, nykyinen koti, jonka olen saanut 
perustaa, ja taivaallinen koti, johon 
olemme matkalla. Pienen mie-
tinnän jälkeen mieleen tulee 
sitten mieleen hengellinen 
koti.  
      Useimmat meistä 
tunnistavat nämä nel-
jä eri kotia, ja jokainen 
osaa kertoa tarinoita 
lapsuudenkodistaan 
sekä nykyisestä ko-
dista. Raamattu avaa 
meille huikaisevia näkö-
aloja taivaallisesta kodista. 
Siellä ei ole nälkää, vilua eikä 
kyyneleitä, ja kadutkin ovat kul-
taa. Jeesus sanoi: Minun isäni kodissa 
on monta asuinsijaa jne. Tutkimalla Sanaa 
saamme rakennettua aika laajan kuvan tai-
vaallisesta kodistamme. 
   Monet meistä myös kokevat seurakuntansa 
tai herätysliikkeensä hengelliseksi kodikseen, 
mutta hengellinen koti lienee paljon vaikeam-
min määriteltävä kuin lapsuudenkoti tai tai-
vaan koti. 
   Kansalähetyksen ohjelma puhuu paljon hen-

gellisestä kodista. Jo saatesanoissa sanotaan: 
”Tarjoamme hengellisen kodin kaikille, jotka 
voivat yhtyä ohjelmassa esittämiimme linja-

uksiin”. 
   Ohjelman toiminnallisessa lin-

jassa puhutaan myös paljon 
jumalanpalvelusyhteisöis-

tä ja pienryhmistä. Pien-
ryhmät ovat kansalähe-
tyksen DNA:ssa hyvin 
syvällä. Olavi Ronkai-
nen toteaa kolme vuot-
ta Kansanlähetystä 
kirjassa: ”Kansanlähe-

tysnäky on lopun  ai-
kojen näky. Silloin kun 

kaikki järjestöt, laitokset 
lakkautetaan ja antikristus 

saa lisää valtaa, ei pieniä kodeis-
sa kokoontuvia ryhmiä voida tuhota.” 

  Koska emme ole vielä niin lähellä loppua, 
niin meillä on vielä vapaus tarjota avoimesti 
hengellistä kotia. Meillä on siis mahdollisuus 
ja tarve miettiä minkälaista kotia haluamme 
olla rakentamassa ja tarjoamassa. 
  On itse asiassa aika yllättävää, että Kansan-
lähetyksen ohjelmassa puhuttiin jumalanpal-
velusyhteisöistä jo ennen kuin jumalanpalve-
lusyhteisöjä oli nykyisessä laajuudessa edes 
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perustettu.  
   Joku aika sitten korona saavutti perheem-
me. Tyttäreni sai tartunnan opiskelupaikka-
kunnallaan ja palasi kotiin karanteeniin. Sain 
oleskella reilun viikon väistötiloissa, kun tytär 
valtasi kodin kokonaan, ja elin vaimoni kanssa 
tartuntavaaran takia väliaikaistilassa koditto-
muutta tuntien. 
  Jotta voisin olla kotona, tarvitsen siis kodin. 
Minkälaisen hengellisen kodin me haluamme 
kansanlähetyksenä tarjota? Mitkä ovat hengel-
lisen kodin vähimmäisvaatimukset, entä mikä 
on hengellisen kodin ideaalirakenne? Kun tätä 
ryhdymme miettimään, niin saamme varmasti 
hyvin monenlaisia vastauksia ihan lähipiiris-
sä puhumattakaan siitä, että Kansanlähetys on 
alueellisesti levittäytynyt koko Suomeen. 
  Kansanlähetyksen vuositeema ”Kotona täällä 
ja Taivaassa” on valittu siksi, että se muistut-
taisi meitä hengellisen kodin merkityksestä ja 
tärkeydestä. Haluan haastaa koko Kansanlä-
hetysliikkeen ystävät rukoilemaan ja keskuste-
lemaan – jakamaan ajatuksia siitä minkälaista 
hengellistä kotia Taivaan Isä haluaa meidän 
rakentavan. 
  Vuosien 2022 ja 2023 aikana haluamme olla 
järjestämässä useita koko liikkeen keskuste-
lutilaisuuksia, joissa paneudutaan sekä hen-
gelliseen kotiin, että erityisesti myös yhteen 

hengellisen kodin tärkeää elementtiin, eli 
paimenuuteen. Liiton teologinen jaos työstää 
parhaillaan vihkosta ”Kansanlähetys ja kir-
kon paimenvirka”, ja uudesta vihkosta tulee 
nykyistä laajempi ja perusteellisempi. Kun 
teologinen jaos saa ehdotuksen valmiiksi, 
niin koko liike on tarkoitus osallistuttaa kes-
kusteluun ennen vihkon hyväksymistä. 
  Olen rakentanut kotini omin käsin. Kotia ra-
kentaessa olen oppinut muuraamaan, maalaa-
maan, laatoittamaan, sähköjohtoja vetämään 
jne.  Kaikkea tätä tehdessä olen joutunut lu-
kemaan ohjeita sillä kuten sanalasku sanoo: 
”kukaan ei ole seppä syntyessään”. 
  Kun käymme yhdessä miettimään mitä vuosi-
teeman “Koti täällä” tarkoittaa, niin rakentajan 
tavoin tutkitaan yhdessä käyttöohjeita. Lue-
taan Raamattua sillä silmällä, että mitä voim-
me sieltä oppia hengellisestä kodista. Etsi kä-
siisi myös Kansanlähetyksen ohjelma (https://
kansanlahetys.fi/keita-olemme/identiteetti-
ja-oppiperusta/) ja Kansanlähetys ja kirkon 
paimenvirka vihkonen ja tutustu niihin jo 
etukäteen ennen kuin ryhdymme miettimään 
näitä kysymyksiä yhdessä. 

Runsaiden siunausten toivotusten kera 
Jukka Repo, kotimaantyön johtaja 

nUTTUpiirin niMi MUUTTUU 
läHeTyksen neUlepiiriksi!

Kajaanissa on toiminut Nuttupiiri vuodesta 
2009. Raili Piispanen vastasi piiristä 10 vuot-
ta. Aluksi piiri kokoontui joka viikko.  Kun 
Raili jätti vapaaehtostehtävänsä, ryhmäläiset 
ovat keskenään jakaneet kahvinkeitto- ja har-
tausvuoroja. Nuttuja on Kainuusta postitettu 
n. 7153 kpl, töppösiä n. 1000 paria, myssyjä n. 
400 kpl:tta ja sukkia 320 paria. Ahkerimmat 
kainuulaiset kutoja ovat neuloneet yli tuhat 
nuttua esim. Sinikka Katainen ja Marja Les-
kinen.

Joulukuussa laitoin kaksi viimeistä laatikol-
lista nuttuja postiin. Nuttujen teko loppuu, 
koska Etiopia ja Afganistan ei ota vastaan 

niitä eikä myöskään muut maat tällä hetkellä.   
Pirkko Tuppurainen, joka on nuttuidean äiti, 
kertoi kuitenkin, että sukkia, lapasia, huiveja 
ja pipoja kaivataan joululahja kampanjaan. 
Siksi piirimme nimikin vaihdettiin, jotta se 

viimeiset nutut, lähdössä postiin
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Kirjoittelen teille tällä kertaa hämärty-
vässä, talvisessa illassa. Luntakin on jo 
yllättävän paljon, mutta lumi on tuonut 
valoisuutta pimeyden keskelle.
Kokosin muutamia talouslukuja, luvut 
ovat ajalta 1.1.-8.12.2021 eli melkein koko 
kuluvalta vuodelta.
• toiminnantulot ovat olleet yhteensä 
121739,85 e
•Tuloihin sisältyy toiminnan-
tuottoja 20939,12 e ja va-
rainhankintaa 100800,73
• Toiminnantuottoihin 
sisältyy lahjoituksia, 
jotka ovat tulleet 
ikkunaremonttiin. 
Niiden osuus on 
15100 euroa. Loput 
toiminnantuotoista 
ovat myyjäistuloja, 
tarjoilutuloja sekä 
kirjanmyyntituloja.
• varainhankintaan 
sisältyvät seurakun-
tien kolehdit, seura-
kuntien muu kannatus, 
yksityinen kannatus, Kan-
sanlähetyskodilla kerätyt ko-
lehdit sekä henkilöjäsenmaksut

• kulut ovat olleet yhteensä 108502,61 e
• Kulut pitää sisällään henkilöstökulut ja 
muut kulut
• muissa kuluissa on lähetyskannatusta 
47396,82 euroa ja loput ovat toimintaan 
liittyviä kuluja
• lähetyskannatuksen Sekl:lle olemme toi-

mittaneet täysimääräisenä, kaikki mikä 
on tullut lähetykselle, olemme tilittäneet 
eteenpäin. Sekl:n ohjeiden mukaan 15 % 
lähetyskannatuksesta jää piiriin

Olemme tehneet hallituksessa päätöksen, 
että Lähetyskodilla tehdään ikkunare-
montti. Kuntokartoituksen perusteella ik-

kunat ovat tarpeen uusia. Remon-
tin hinnaksi tulee noin 30000 

euroa. Remonttia varten 
on Ely-keskukselle teh-

ty avustushakemus. Jos 
koet sydämessäsi, että 
haluat osallistua talo-
udellisesti remont-
t ikuluihin,  ni in 
sen voi suorittaa 
Kainuun Kansan-
lähetyksen tilille ja 
viestikenttään tulee 
”ikkunaremonttiin”.

Tahdon kiittää teitä 
jokaista työmme ystä-

vää taas tästä kulunees-
ta vuodesta. Ilman teitä 

työmme olisi turhaa.
Ja valtava kiitos myös kuuluu 

tietenkin Taivaalliselle Isällem-
me, Hän on pitänyt huolen ja kaikista vel-
voitteistamme olemme selvinneet.
”Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, 
Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen 
osallisuus olkoon meidän kanssamme.”

Terveisin Pirjo
taloudenhoitaja

Talousterveiset

paremmin kuvaisi sitä, mitä piirissä tehdään.  
Mielestäni tämä on diakonista lähetystyötä.

Kiitos Pirkolle, joka on aivan valtavasti 
nähnyt vaivaa, koko nuttuoperaatiossa. Kii-
tän Raili Piispasta ja jokaista neulojaa, joka on 
osallistunut tähän projektiin, taivaan Isä teitä 
runsaasti siunatkoon.

Nuttupiiri jatkuu siis Lähetyksen neulepii-

rinä joka toinen maanantai klo 13.30, johon 
olet lämpimästi tervetullut. Voit ottaa mukaasi 
myös oman käsityösi, joka sinulla on meneil-
lään. Toivon, että lähetyksen neulepiiri saisi 
olla monen kotoinen ja lämmin kohtaamis-
paikka, jonka toimintaan piiriläiset itse voi-
sivat vaikuttaa.
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kainuun kansanlähetyksen 
toimintaa keväällä 2022:
Tammikuu
Su 2.1. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen, Jaana ja Matti
To 6.1. klo 14 Loppiaisen seurat, Alpo Kinnunen, Lauri Liuska ja Juhani Härkönen, illan 
isäntänä Juhani Saviniemi
Su 9.1. klo 13 Striimattu messu ja kahvitarjoilu, Heidi Kemppainen ja Eino Mäkäräinen
Su 16.1. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, pienemmille ja isommille lapsille 
erikseen pyhäkoulut.
Su 23.1. klo 17 Sanan ja rukouksen ilta (eri puhujia, rukouspalvelua, pareittain tai pien-
ryhmissä rukoilua) Heidi Kemppainen ja Katri Jakoaho.
Su 30.1. Ilta lähetykselle, Jaana Raesalmi ja Marketta Kangasoja

Helmikuu
Ke 2.2. klo 18 Voimaa väsyneelle -ilta: evästä Raamatusta ja mahdollisuus sielunhoitoon 
ja kahdenkeskiseen rukoukseen. Jaana Raesalmi ja Matti Malinen.
Su 6.2. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.
Su 13.2. klo 13 Striimattu messu ja kahvitarjoilu, Pirjo Heikkinen ja Eeva Liisa Savolainen.
Su 20.2. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, pienemmille ja isommille lapsille 
erikseen pyhäkoulut.
Su 27.2. klo 17 Sanan ja rukouksen ilta, Eino Mäkäräinen ja Teemu Räty.

Maaliskuu
Ke 2.3. klo 18 Voimaa väsyneelle -ilta: evästä Raamatusta sekä mahdollisuus sielunhoitoon 
ja kahdenkeskiseen rukoukseen. Jaana Raesalmi
Su 6.3. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi
Su 13.3. klo 13 Striimattu messu ja kahvitarjoilu, Heidi Kemppainen ja Pirjo Heikkinen.
Su 20.3. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, pienemmille ja isommille lapsille 
erikseen pyhäkoulut.
Su 27.3. klo 17 Sanan ja rukouksen ilta, Katri Jakoaho ja Eeva Liisa Savolainen.

Huhtikuu
Su 3.4. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen.
Ke 6.4. klo 18 Voimaa väsyneelle -ilta: evästä Raamatusta ja mahdollisuus sielunhoitoon 
ja kahdenkeskiseen rukoukseen. Ilkka Rytilahti ja Jaana Raesalmi.
Su 19.4. klo 13 Striimattu messu ja kahvitarjoilu, Eino Mäkäräinen ja Teemu Räty.
Su 17.4. 1. pääsiäisp. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, pienemmille ja isom-
mille lapsille erikseen pyhäkoulut. Sakari Kalliomaa ja Kari Teikari
Ma 18.4. 2. pääsiäisp. Messu pääkirkossa, lounas ja raamattuopetus, Sakari Kalliomaa ja 
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Kari Teikari
Su 24.4. klo 17 Sanan ja rukouksen ilta, Heidi Kemppainen ja Katri Jakoaho.

Toukokuu
Su 1.5. (Vappu) klo 17 Pyhäillan ehtoollinen, Jaana Raesalmi ja Matti Malinen.
Ke 4.5. klo 18 Voimaa väsyneelle -ilta: evästä Raamatusta ja mahdollisuus sielunhoitoon 
ja kahdenkeskiseen rukoukseen, Jaana Raesalmi.
Su 8.5. (äitienp.) klo 13 Striimattu messu ja kahvitarjoilu, Eino Mäkäräinen ja Teemu Räty.
La 14.5. Kainuun Kansanlähetyksen ja Suomen Raamattuopiston yhteinen retki- ja ul-
koilupäivä Hiidenporttiin. Tipasojan risteyksestä yhteinen lähtö klo 11, niille, jotka ovat 
epävarmoja reitistä. Omin kyydityksin ja omin eväin. Nettisivuillamme tarkemmat tiedot 
lähempänä ajankohtaa. Kainuu.sekl.fi/tapahtumat
Su 15.5. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, pienemmille ja isommille lapsille 
erikseen pyhäkoulut.
Su 22.5. klo 17 Sanan ja rukouksen ilta, Pirjo Heikkinen ja Eeva Liisa Savolainen.
To 26.5. klo 17 Helatorstain seurat, Juhani Saviniemi.
Su 29.5. Ilta lähetykselle, Jaana Raesalmi.

Kesäkuu
Su 5.6. (Helluntai) klo 17 Pyhäillan ehtoollinen, Jaana Raesalmi ja Matti Malinen.
Su 12.6. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Pirjo Heikkinen ja Eeva Liisa Savolainen.
Su 19.6. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Eino Mäkäräinen ja Teemu Räty.
Su 26.6. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Matti Malinen.

Heinäkuu
Kansanlähetyspäivät Ryttylässä ja netissä 1.-3.7.2022.
Su 3.7. Striimattuna ohjelmaa Kansanlähetyspäiviltä Lähetyskodilla, ohjelman lopuksi 
ehtoollinen paikan päällä. Pirjo Heikkinen, Teemu Räty ja Matti Malinen.
Su 10.7. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Heidi ja Katri.
Su 17.7. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Teemu ja Eino.
Su 24.7. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Pirjo ja Eeva Liisa.
Su 31.7. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Heidi ja Katri.

Elokuu
Su 7.8. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen, Jaana ja Matti.
Su 14.8. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Eino ja Teemu.
Su 21.8. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Jaana.
Su 28.8. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Matti.
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säännöllinen toiminta kajaanissa 
kansanlähetyskodilla :
Su klo 17 Pyhäkoulu Lähetysmessussa Lehtikankaan kirkossa, 16.1., 20.2., 20.3., 17.4. 
ja 15.5. Pienemmille ja isommille pidetään eri pyhäkoulut.
Ma klo 13 Lähetyspiiri, pariton viikko. Piirissä luetaan lähettien kirjeitä ja muistetaan 
heitä kirjein, kortein ja rukouksin. *17.1.
Ma klo 13.30 Lähetyksen neulepiiri, parillinen viikko. Tule mukaan neulomaan sukkia, 
lapasia, huiveja ja pipoja. *24.1.
Ti klo 17 Avoin raamattu- ja keskustelupiiri. *11.1.
Ti klo 18 Nuorten Soffaraamis opiskelijoille ja nuorille aikuisille. *18.1.
Ke klo 18 Rukoushetki, rukoillaan ajankohtaisten asioiden puolesta. *12.1.
To klo 14 Naisten raamattu- ja keskustelupiiri pariton viikko. *11.1.
To klo 17–18.30 ”Donkkis Big Night” ala-asteikäisten toiminta ilta, jossa on Raamattu- 
opetusta, yhteislaulua, pelejä, kilpailuja, arvontaa ja iltapala nyyttäri meiningillä. Alle 
kouluikäiset voivat tulla vanhemman sisaruksen tai aikuisen kanssa. 20.1., 17.2., 17.3., 

Maakuntien tapahtumat 
keväällä 2022 :
HYRYNSALMI:  Kansanlähetyksen kirkkopyhä su 6.3. klo 10  Messu, saarna Matti Ma-
linen, kirkkokahvit ja päivätilaisuus. Seurat seurakuntasalissa 30.1.klo 18 ja 20.2. klo 16. 
KUHMO: Seurat perjantaisin klo 18, 21.1., 25.3., 22.4. ja 13.5.,  joko kirkossa tai seurakun-
tasalissa.  Kuhmon talvipäivät 12.-13.2., mukana mm. Matti Malinen. Kesäseurat Kuhmon 
Vesantalolla su 19.6. klo 13.
PALTAMO / RISTIJÄRVI: Raamattu- ja lähetyspäivät 22.-23.1.22. 1. päivä Paltamossa ja 
2. päivä Ristijärvellä, messu ja Lähetystilaisuus. Päivillä mukana mm raamattukouluttaja 
Ilkka Rytilahti. Raamattu tutuksi luentoillat Paltamon seurakunnan seurakuntasalissa 
torstaisin klo 18 jatkuvat 13.1. alkaen, joka toinen viikko.
PUOLANKA: Raamattu rakkaaksi - ilta tiistaisin klo 18, seurakuntasalissa 25.1., 22.2., 
26.4. ja 24.5. Kansanlähetyksen kirkkopyhä su 3.4. Messu klo 10, saarna  Matti Malinen, 
kirkkokahvit ja päivätilaisuus. 
SUOMUSSALMI: Seurat klo 15, Ämmänsaaren kirkkosalissa, 30.1. ja 3.4.  Kansanlähetyk-
sen kirkkopyhä su 20.2. Messu klo 10, saarna Matti Malinen, kirkkokahvit ja päivätilaisuus.
”Donkkis Big Night tapahtu-kouluikäisille Ämmänsaaressa la 12.2.seurakuntakeskuksessa.
VAALA:  Raamattu rakkaaksi-illat keskiviikkoisin klo 18, 12.1., 16.2., 20.4. ja 18.5. Kan-
sanlähetyksen kirkkopyhä su 20.3. Messu klo 10, saarna Matti Malinen, kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus.
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21.4. ja 19.5. sekä 11.–12.6. Donkkisleiri.
La klo 9–12 Talkoot, kohennamme paikkoja, haravoimme pihaa, järjestelemme kaappeja 
ja suunnittelemme uusia remontti kohteita, kahvi tarjoilu ja hartaus kuuluu asiaan. 15.1., 
19.2., 19.3., 18.4. ja 14.5.

Lisäksi toimintaa muualla Kajaanissa:
Ti klo 18 Naisten Raamattu- ja rukouspiiri, Lohtajan kerhotilassa, Satumaantie 4. *11.1.
To klo 18 Miesten Raamattu- ja keskustelupiiri, parillinen viikko, Lohtajan kerhotilassa, 
Satumaantie 4. *13.1.
* aika, jolloin on kevään ensimmäinen kokoontuminen
Ryhmät ovat kaikille avoimia, kesken vuottakin voi tulla mukaan toimintaan. 
Tervetuloa.
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 Moi!
 1. Olen 30-vuotias nuori miehen alku Kajaanista. Muutimme Seinäjo-

elta tänne vuonna 2017, kun vaimoni pääsi ammattikorkeakouluun 
opiskelemaan. Perheeseeni kuuluu vaimon lisäksi myös 7-vuotias 
koira.  Tulin uskoon 17-vuotiaana Seinäjoen Helluntaiseurakunnan 
nuortenillassa. Vapaa ajallani tykkään lukea raamattua ja hengel-
listä kirjallisuutta, harjoitella pianon tai kitaran soittoa ja urheilla 
esimerkiksi lenkkeilyn ja seinäkiipeilyn parissa.
2. Shakin pelaaminen. Tykkään siitä, koska sattuma ja tuuri eivät 
ratkaise voittajaa. Lisäksi se ruokkii hieman kilpailuhenkisyyttä 
ja tuo sopivasti aivopähkinää.
3. Miika 6:8 “Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja 
mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, 

rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä? (1933/38)” - 
Tämä on ollut rohkaiseva lause vanhan testamentin keskellä ja sama 

toistuu myös aiemmin (5. Moos. 10:12). Kristityn vaellus tuntuu välillä 
vaikealta, mutta nöyristyen Jumalan edessä rukoukseen ja 
ankkuroiden elämä Sanaan eli Kristukseen on hyvä mat-
kalaisen täällä taapertaa.
4. Pietari ja hänen ihmispelkonsa.  
5. Kajaanissa tuntui vaikealta juurtua mihinkään ja oma 
uskonelämäkin oli muuton aikoihin hieman erämaa vai-

heessa. Näin lehdessä mainoksen Matin pitämästä miesten raamattupiiristä ja ajattelin lähteä 
katsomaan “vanhana” helluntailaisena, että mitä ne kansanlähetyksellä puuhaa ja sillä tiellä ollaan 
vielä. Soffaraamiksessa sai myös Sanan sekäzvatsan nälkään ravintoa mukavan porukan seurassa.
6. Jaana on alusta asti saanut olon tuntumaan tervetulleelta ja lämpimältä. Harvinaisen sydä-
mellinen ja aito ihminen.

sOffaraaMiksen nUOreT 
kiperien kysyMysTen äärellä

Kainuun Kansanlähetyksen toimitus pääsi haastattelemaan Soffaraamiksen nuoria kiperillä 
kysymyksillä. Vastausten perusteella nuorissa on tulevaisuus sisäisesti omistettuna: Kristuksen 
usko ja kirkkaus.

Kysymykset:
1. Vapaamuotoinen esittely itsestäsi.
2. Taito minkä osaat, mutta harva sen tietää.
3. Yksi sinun suosikki jakeesi Raamatusta ja perustelut.
4. Mihin Raamatun henkilöön samaistut helpoiten? Perustelut.
5. Miten päädyit Kansanlähetyskodille ja Soffaraamikseen? Miksi käyt Soffaraamiksessa?
6. Kehu Jaanaa!
7. Oletko käynyt Ryttylässä? Milloin ja miksi jos olet?
8. Kirjoita runo tai psalmi Jeesukselle.
9. Rukoile maailman puolesta.
10. Miten Heidelbergin disputaatio on vaikuttanut uskon elämääsi? Perustele.

jOOnas 
sUOMela
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1. Olen Hanna ja muutin tänä kesänä Kajaaniin Kuopiosta. 
2. Pystyn nuolemaan omaa kyynärpäätäni. 
3. 2 Kor 12:9 
4.
5. Näin Facebookin Uskovaiset nuoret- ryhmässä tiedon Soffa-
raamiksesta. Soffaraamiksessa on hyvä olla. 
6. Jaana on helposti lähestyttävä ja saa olon tuntemaan tervetul-
leeksi
7. Olen, tein siellä taloushallinnon harjoittelun. 
8.
9.
10. Heidelbergin disputaatio on vaikuttanut uskon elämääni varmasti 
paljon, tavoilla mitä en itse tiedä. 

7. En ole, mutta haluaisin käydä.
8. Voi ajan, kiireen keskellä, moni ahdistaa. Murheet painaa mieltä ja suru koskettaa.  Kuitenkin, 
kun muistan sen, kedon kukan puet. Kuinka paljon paremmin, siis meitä täällä tuet. Kyynel 
vaihtuu iloksi ja suru hymyksi, kun katseen käännän peilistä, sinun ristiisi. Kiitos Jeesus kaikesta 
ja lupauksesta tuosta, ei yksikään joka Häneen uskoo, huku synnin suossa.
9. Kiitos rakas Jeesus kaikesta. Suo meille, jotka Kristityn nimeä kannamme maailman keskellä, 
se armo että toisimme Nimellesi kunniaa, ennen kuin Sinä sen kirkastat viimeisenä päivänä. 
Tapahtukoon hyvä tahtosi ja olkoon nimesi Pyhä aina ja ikuisesti. Amen.
10. Tämä kysymys olisi sopinut live-haastatteluun. Silloin ei suusta olisi kuulunut, kuin epätie-
toista muminaa. Hetken aiheeseen perehdyttyäni tajusin ylipäätään mitä tässä kysyttiin joten 
vastaus on, että uskonpuhdistuksella on ollut suuri merkitys omaan uskon elämääni :D

Hanna syVälaHTi

anTTi-jUssi 
karjalainen
1. Antti-Jussi, 31v sairaanhoitaja ja Kajaanin oma kasvatti. Harras-
tuksiin kuuluu muun muassa salibandy, hiihto ja pyöräily. 
2. Rumpuja on joskus tullu soitettua
3. Joh. 3:16 ja perusteluja tuskin tarvitaan
4. Hyvä kysymys mutta en osaa vastata

5. Vanhempien kautta alunperin mutta soffaraamikseen kavereiden 
kautta ja vähitellen kansanlähetyksestä muodostui oma hengellinen 

koti. Soffaraamiksessa on hyvä meininki ja siitä on tullu tärkeä osa 
omaa elämää. Uskovien yhteys keskeinen tekijä. 

 6. Jaana on ihminen just oikealla paikalla. Aidosti läsnä oleva ja välittävä. 
7. En ole Ryttylässä käynyt
8. Skippaan tämän kysymyksen 
9. Kiitos Herra että siunaat tätä maailmaa. Aamen. (lyhyestä virsi kaunis)
10. Herra tietää paremmin kuin minä itse. 
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Uusi Kainuun Kansanlähetyksen ja Kajaanin 
seurakunnan lähetti Saara Mrcela. Alla on 
hänen esittelynsä. 
 Synnyin lähetyslapseksi suomalaiskroatia-
laiseen perheeseen entisessä Jugoslaviassa, 
nykyisessä Kroatiassa. Vanhempieni esi-
merkki opetti minulle lähetystyön merkityk-
sen jo pienestä pitäen. Ollessani 12-vuotias 
sain itsekin kutsun lähteä lähetystyöhön ja 
samalla sain nuoret sydämelleni. Kasvoin 
Kroatiassa peruskoulun loppuun asti ja olin 
mukana kaikessa seurakuntatyössä pienes-
tä pitäen. Peruskoulun jälkeen muutimme 
perheeni kanssa Suomeen ja asetuimme 
Kuopioon. Valkolakin saatuani vanhem-
pani palasivat takaisin Kroatiaan. Lukion 
jälkeen opiskelin Diakissa sosionomiksi 

saara 
MrCela, 
pietari, 
Venäjä

läHeTTien TerVeiseT

(amk) ja kirkon nuoristyönohjaajaksi. Läpi 
elämän olen kokenut lähetystyön olevan lä-
hellä sydäntäni. Aina kun luin lähetysaiheis-
ta kirjallisuutta, olin järjestämässä aktioita, 
kävin vanhempieni luona lähetyskentällä, 
kuulin lähetystyöntekijöiden kokemuksia 
tai tutkin apostoli Paavalin lähetysmatkoja, 
se sama lähetyskipinä roihahti liekkeihin. 
Kuitenkin koin, että vielä ei ollut minun ai-
kani lähteä. Opiskelut loppuivat ja työelämä 
kutsui, mutta lähetyskipinä ei sammunut. Se 
pysyi. Marras-joulukuussa 2016 Kansanlä-
hetyksen “Suuressa mukana” Instagramissa 
oli julkaistu kuva, jossa luki ”haluatko lähteä 
lähetystyöhön?” ja se pysäytti minut. Siitä 
kuvasta johtuen alkoi kova sisäinen taistelu 
minussa, mutta silloin vastasin tähän kysy-
mykseen, että ei vielä. Alkupuoli vuodesta 
2017 oli sellainen, että aivan sama minne 
katsoin tai mitä tein, niin lähetystyö tuli 
vastaan kaikkialta. Saman vuoden kesänä 
lähdin Kansanlähetyspäiville Ryttylään ja 
siellä luki Café Ilonkorjuun ovessa pienellä 
se sama kysymys ”haluatko lähteä lähetys-
työhön?”. Yritin kovasti olla huomaamatta 
sitä lappua ja yritin kovasti sanoa ”ei”, mutta 
se lappu ei antanut minulle rauhaa. En voinut 
vain teeskennellä, etten olisi nähnyt lappua ja 
kävellä kylmästi ohi, minun oli pakko silloin 
sanoa KYLLÄ. Lopputulos oli se, että hain 
2017 vuoden loppupuolella lähetyskurssil-
le ja monen valintavaiheen kautta päädyin 
opiskelemaan lähetyslinjalle Ryttylään. Val-
mistuin lähetystyöntekijäksi tammikuussa 
2020 Kansanlähetysopiston lähetyslinjalta, ja 
syksyllä 2021 olisi tarkoitus lähteä nuoriso-
työhön Venäjälle, jos Herra suo. Koen, että 
lähetyskäsky, jonka Jeesus meille antoi, vel-
voittaa meitä kristittyjä joko lähtemään tai lä-
hettämään. Jeesus antoi lähetyskäskyn meille 
jokaiselle henkilökohtaisesti, jotta ilosanoma 
Jeesuksen sovitus- ja lunastustyöstä tavoittai-
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Mirjami 
Uusitalo, 

arba Minch, 
etiopia

Mirjami Uusitalon työnkuva Etiopiassa 
liittyy raamatunkäännöstyöhön. Mirjami 
työskentelee Etiopian Mekane Yesus –kir-
kon lounaisessa synodissa pääasiassa dirai-
tankielisen Uuden testamentin käännöstyön 
neuvonantajana. Tässä Mirjamin tervehdys 
Kainuulaisille.
Ystävät Kainuussa,
Tervehdys Ryttylästä, jossa olen evakkoai-
kaani viettänyt, joskus pakkasessa, joskus 
vesisateessa. Kävi taas kuten jo pitemmän 
aikaa on käynyt: suunnitelmat muuttuvat 

tämän tästä. No, tähän olemme varmaan jo 
kaikki tavallaan tottuneet koronan myötä: 
suunnitelmat täytyy muuttaa. Ei voi tehdä 
mitä haluaa.
Viime vuoden kirjeissäni kirjoittelin useam-
man kerran, että “jos elämme ja pysymme 
terveinä ja Jumala suo…” Jos me emme voi 
niin Jumala voi. Hän voi kääntää pahankin 
palvelemaan omia tarkoituksiaan. Täällä ol-
lessani olen kuitenkin saanut jatkaa työtäni 
ja pitää myös joitakin rästissä olevia loma-
päiviä. Vaikealta tuntuu ajatella sitä, miten 
Etiopiassa raivonneet taistelut, ihmisoike-
uksien loukkaukset ja yhteiskunnan pe-
rusrakenteiden rikkominen ja hävitys voisi 
saada hyvää aikaan. Sen näemme vasta myö-
hemmin. Silti jaksan uskoa, että käy kuten 
Etiopian pääministeri sanoi: “Saksa nousi 
tuhkasta suurvallaksi, Japani nousi atomi-
pommin jäljiltä talousmahdiksi, samoin 
Korea. Mekin nousemme.”
Etiopiaan pääsyä odottelen, toivottavasti jo 
tammikuussa löydän itseni sieltä. Pohjoisen 
taistelut ovat yli 500 km:n päässä pääkau-
pungista, siellä on rauha, kuin myös etelässä.
Kiitos kuluneen vuoden tuestasi, olipa se 
rukoustukea tai aineellista, pullien leipo-
mista ja sukkien kutomista myyjäisiin, lä-
hetyskodin WC:n oven korjaamista. Kaikki 
ne kuuluvat yhteiseen ponnistukseen, jotta 
evankeliumi menisi eteenpäin niin Suomes-
sa kuin ulkomaillakin.
Teistä jokaisesta sydämellisesti kiittäen,

Mirjami

PS Niille, jotka haluavat olla tukemassa ta-

si kaikki maailman kansat ja kielet. Ja juuri 
siksi en voinut sanoa ’ei’ lähetyskutsulle. 
Nyt on aika kantaa oma korteni kekoon! 
Tule Mukaan! Saara lähti ensimmäiselle 
työkaudelleen nuorisotyöhön Venäjälle elo-
kuun lopussa 2021. Venäjällä häntä odottaa 
ensin kielikoulu Pietarissa. Tämän jälkeen 
hän palvelee yhteistyökirkkomme Inkerin 
kirkon jossakin paikallisseurakunnassa Ve-

näjällä. Kutsumme sinua Saaran lähettäjäksi 
esirukouksin sekä taloudellisesti tukien.
Saara on tällä hetkellä Pietarissa opiskele-
massa kieltä. Yritämme saada hänet Lähe-
tysiltaamme mukaan 30.1. 22 klo 18 TEAM-
Sin kautta Lähetyskodilla.
Saaraa voi taloudellisesti tukea maksamalla 
tilille: FI58 5760 0310 000327 viitenumero: 
25139
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jouni ja jonna 
Haverinen, 

parvomay, 
Bulgaria

Tässä terveisiä Haveristen perheen viimei-
simmästä kirjeestä:
Siunattua Jeesuksen synttäriä! Joulu on taas 
täällä. Synttäreitä juhlitaan joka vuosi ja tär-
kein niistä on pelastajamme Jeesuksen synt-
tärit. Tänä jouluna juhlimme myös kirkon 
vihkimisen vuosipäivää ja kahta kastetta 
Krushevossa.
Joulun juhlintaa Bulgariassa: Kirkkosali on 
puolillaan, mutta väkeä virtaa yhä tasaisesti 
sisään. Muutaman laulun jälkeen saamme 
kuulla jouluevankeliumin. Pastori kertoo 
saarnassaan, kuinka Jumala itse tuli maail-
maan ja on siksi kohdattavissa tänäkin päi-
vänä. Hän jatkaa, ettei ihminen voi päästä 
omilla teoillaan taivaaseen, mutta Jumala 

teki kaiken tarvittavan pelastaakseen ihmi-
set. Se on joulun ilosanoma ja sitä kirkos-
sa julistetaan joka sunnuntai ja joka joulu. 
Kristittyjen joulukirkkoon löytää tiensä 
myös moni naapuruston utelias muslimi. 
He tulevat ihmettelemään kristittyjen tapaa 
juhlia. Monia ensikertalaisia puhuttelee yh-
teislaulut, koska moskeijoissa ei sitä ole. Jou-
luaattona oli seurakunnan oma joulujuhla. 
Ensimmäisen polven kristityillä ei ole muo-
dostunut joulun juhlintakulttuuria kodeissa, 
joten luonnollinen paikka juhlimiselle on 
kirkko. Tullaan yhteen, lauletaan, luetaan 
joulun tekstejä Raamatusta ja mikä parasta, 
jokainen haluava saa myös puheenvuoron. 
Tämä on mahdollista siksi, että yhteen tul-
laan jo ilta seitsemän aikaan, syödään välillä 
nyyttikestipöydästä ja kotiin lähdetään vasta 
puolen yön jälkeen, kun on saatu toivottaa 
toisillemme: Hyvää Jeesuksen syntymäjuh-
laa. Juuri ennen ruokailua koitti nuorten 
odottama ja jännittämä hetki. Joulunäytel-
mä, jota oli kaksi kuukautta harjoiteltu. Tällä 
kertaa tekstinä oli jouluntapahtumat suoraan 
Raamatusta. Nuoret olivat opetelleet niitä 
pitkät pätkät ulkoa. Ainoa nuorten tahtoma 
poikkeus tekstiin tehtiin loppuun, jossa pai-
menet tulevat katsomaan Jeesus-vauvaa. Yksi 
heistä kohotti vauvan käsivarsilleen ja sanoi 
Johannes Kastajan sanat: Katsokaa Jumalan 
karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. 
Vieraanvaraisuutta ja rokotevastaisuut-
ta: Naapurikylästä tuli bulgaaripastori yl-
lätysvierailulle Krushevoon. Hän saapui 
muutaman seurakuntalaisen kanssa juma-
lanpalveluksen viime minuuteilla. Herran 
siunauksen sanottuani toivotin vieraat ter-

loudellisesti diraitankielisen lasten raamatun 
painattamista, niin viitenumero on 75051, 
tili FI 58 576003 10 000327
Mirjamin kannatustili: Kainuun OP Kajaani 
FI 58 576003 10 000327, viite 24905. 
-------------------------
Viimeisimmän tiedon mukaan Mirjamin 
paluu Etiopiaan olisi 20.1.22, mutta tämäkin 

voi vielä muuttua. Muistetaan Mirjamia ja 
Etiopian tilannetta rukouksissa.
Jos haluat saada lähettien kuulumiskirjeen 
säännöllisesti, niin laita viestiä Jaanalle 
0442774616/ liitä viestiisi osoite, johon ha-
luat vastaanottaa postia, sähköpostiosoite 
tai maaposti osoite.
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vetulleeksi ja pyysin heitä kertomaan perin-
teen mukaan muutaman minuutin terveiset 
seurakunnastaan. Pastori aloitti osoittamalla 
ristiä kirkon seinällä ja kertoi siinä olevasta 
voimasta. Seuraavaksi hän onnistui yllättä-
mään minut. Hän halusi varoittaa seurakun-
talaisiamme rokotuksista. Jumala on roko-
tuksemme, emme tarvitse muita rokotuksia, 
hän jatkoi. Lopuksi hän kertoi seurakuntansa 
rukoilevan Krushevon kylän ja seurakunnan 
puolesta. Loppusanoissa tein kulttuurinvas-
taisen tahdittomuuden ja oikaisin pastorin 
sanomisia: Ei ole syytä pelkoon. Jumala on 
meidän kanssamme ja turvanamme, niin 
pandemian keskellä, kuin rokotuksissa. 
Kuitenkin olemme kaikki saman Taivaalli-
sen Isän lapsia. Seurakuntien välinen yhteys 
on hienoa ja tarpeellista. Se rohkaisee meitä 
puolin ja toisin. Samalla harmillista on, että 
Bulgarian erittäin heikon rokotekattavuuden 
(26%) ja tänä syksynä pahimmillaan olevan 
pandemian keskellä monet seurakunnat 
eivät ole mukana helpottamassa tilannetta. 
Raamattu ei puhu rokotteista mitään. Lääkä-
rit sen sijaan puhuvat ja samat ihmiset mene-
vät muissa vaivoissa hakemaan samoilta lää-
käreiltä kyllä muuta apua. Kun kerran emme 
ole yksin täällä, on hyvä muistaa vastuumme 
lähimmäisistä, unohtamatta vierailuja ja iloa 
kohtaamisista.
 Henkilökohtaista: 
Tinja: Minä leikin kissaa joka päivä. Kun 
minua harmittaa pöristän huuliani, mutta 
hoitotädit eivät tykkää siitä. On kiva kun äiti 
lukee minulle paljon kirjoja ja laulaa.
Samuel: Pääsin isi-poika retkellä kiipeämään. 
Opettelen aapisesta lukemista, mutta se on 
raskasta ja haluaisin aina lopettaa nopeasti. 
Tein Noomin kanssa torttuja.
Noomi: Minä tykkään joulusta tosi paljon. 
Olen jo koristellut huoneeni, tehnyt ja osta-
nut lahjoja, leiponut ja tehnyt arvoitus joulu-
kalenterin vanhemmille ja muillekin. 

Niilo: Haaveilen omasta puhelimesta. Polven 
alapuolelle on taas alkanut sattua. Kumpa se 
loppuisi äkkiä, että saisin juosta ja potkia jal-
kapalloa. Onneksi etäkoulu loppui.
 Jonna: Opettelen jättämään paineita joulus-
ta ja olemaan armollisempi itselleni. Haluan 
keskittyä yhdessä olemiseen ja kynttilöiden 
tunnelmaan. Se riittää hyvin tänä vuonna. 
Jouni: Hyvissä ajoin etsimme varastosta jou-
lukoristeet ja ripustelimme niitä ympäriinsä. 
Jouluvalot tuovat valoa. Lunta olisi kiva saa-
da, onneksi vuorilta löytynee.
Rukousaiheita:
 - Kiitos Herralle armon vuodesta
 - Jeesus siunaa Krushevon naapuriseurakun-
taa ja sen pastoria
 - Siunaa jouluna kastettavaa kahta uutta Ju-
malan lasta
 - Johdata joulujuhlat niin Pesterassa kuin 
Krushevossakin
 - Varjele meitä, seurakuntalaisia ja kaikkia 
koronalta! Ole sinä Jeesus turvamme!   
 - Rukoillaan, että Herra herättäisi halua uu-
sille ihmisille lähteä tähän työhön

Tue työtä rukouksin, jakamalla tietoa ja talo-
udellisesti: Kainuu: FI58 5760 0310 000327 
Viitenumero maksuissa: 20226, Keräyslupa 
RA/2020/1268



Osoitteet: Kainuun Ev. Lut. Kansanlähetys


