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Kristuspäivä  Turkuhallissa lauantaina 2.12.2017

Klo 12-14  Risti ja sovinto
Klo 15-17  Tulevaisuus ja toivo
Klo 18-21  Kiitämme ja ylistämme

Koko Suomen kristittyjen yhteinen rukoustapahtuma.
Järj. KRS, Hengen uudistus kirkossamme ja Turun seudun seurakunnat 
www.kristuspaiva.fi 

Lähetyslounas yhdessä Evankeliumintalon kanssa su 19.11. klo 13
Evankeliumintalolla, liput 25 €/ 10 € , tervetuloa mukaan

Katulähetys Missiomessussa Hirvensalon kirkossa sunnuntaina 
5.11.2017 klo 17  Katukööri, messun jälkeen iltapala 
Liisa Kuusela, Jukka Silvola ym. katulähetysväki, tervetuloa

Joulupuurotykki kaasukellonaukiolla keskiviikkona 6.12. klo  
12-14 yhdessä Martin srk kanssa

Katulähetyksen 
talvipäivät Jyväskylässä Kiponniemessä 2-4.2.2018
kesäpäivät Kokkolassa 10-12.8.2018

Rukousaiheita:

-Rauhanmajan työ ja asukkaat
-nuorten iltoihin lisää vapaaehtoisia 
-kirpputorille avustajia lisää 
-STEA:lle jätetty projektihakemus vuodelle 2018-2020 
-yläsalin kiinteistön tuleva saneeraus ja väistötila katulähetykselle
-naapurin liiketiloihin sopivat vuokralaiset

KOKOUSKUTSU !     HUOM!

Turun katulähetys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään yläsalissa 
(Läntinen pitkäkatu 8) torstaina 30.11.2017 klo 14
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä annetaan tiedoksi 
Rauhanmajan jätevesijärjestelmän uusiminen.
Tervetuloa 

                                 Toimintaa 2017

Yläsalissa

Ruokajakelu klo 12.00-13.00
Maanantai 

Ruokailut klo 12.30-14
Keskiviikko
Perjantai 

        
Pienpiirit  
Rukouspiiri maanantaisin klo 17.00
Puikkopiiri tiistaisin klo 11.00-

       Raamattupiiri torstaisin klo 18.00 

Hengen yhteisryhmän rukoilijat kesätauolla 
– seuraava rukouspäivä 31.10.

Kirpputori Maanantaista – Perjantaihin klo 11-17
       myös välillä lauantaisin  klo 11-14 

Rauhanmajan kirppishalli talvitauolla

Ruissalon kylpylän hartaudet  3 krt/kk torstaisin
 su   28.9./5.10./12.10/26.10./2.11./9.11./23.11./30.11.

vankilajumalanpalvelukset Turun vankilassa su 3.12.

Muistathan maksaa jäsenmaksusi alla mainitulle tilille. Kiitos.

TOP 571158-26953  viite 8691           Jäsenmaksu  20 €  
IBAN: FI35 57115820006953          
BIC:  OKOYFIHH      

Viheriöitsevä öljypuu cd 5 €:lla, T-paita 5 €   kirpputorilta!
Adresseja 7 € /kpl

http://www.kristuspaiva.fi/


Kallaveden kirkolle oli kokoontunut vajaat 120 henkilöä 
katulähetyspäiville, jotka tarjosivat hengen ruokaa ja korkeatasoisia 
musiikkiesityksiä. 

Vankilapastori Jouko Koistinen kertoi, että päihdetyötä on tehty 
vankiloissa kauan, mutta kristillinen osasto oli ensin pilottina 
Pyhäselän vankilassa ja varsinaisesti toiminta alkoi Vaasan 
vankilasta. Koistinen kertoi Kuopion kokemuksista. Kristill.osasto 
perustettiin 2013 vankilan johtajan aloitteesta ja kokemukset ovat 
rohkaisevia; vain yksi vanki on keskeyttänyt muutaman kuukauden 
kestävän ohjelman 60 osallistujasta. N. 12-15 hengen ryhmä 
kokoontuu viitenä päivänä viikossa. Ohjelmaan sisältyy sisäiseen 
parantumiseen tähtäävä elämä eheäksi -kurssi (vastaa krito-
kurssia), alfa-kurssi, bändikurssi, kokkikurssi, liikunta sekä 
henkilökohtaiset keskustelut. Ryhmässä vierailee uskoon tulleita 
vapautuneita vankeja kertomassa elämänsä muutoksesta. Yhteis-
työtä tehdään VIADIA:n kanssa. Osastolla on 2/3 muita vankeja 
kuin kristilliseen ohjelmaan osallistuvia, mikä on ollut toimiva jär-
jestely. Koistinen kertoi, että heillä ei ole mahtavia teorioita, ainoas-
taan rakkaudellinen ilmapiiri, joka murtaa. Eräs n. 40-vuotias vanki 
totesi kahden viikon jälkeen, että oli oppinut siinä ajassa enemmän 
kuin aikaisemmassa elämässään. Vangit avautuvat ja henkiset 
kipupisteet tulevat esille. Ryhmissä itketään ja nauretaan yhdessä. 
Nuorten miesten tunne-elämä voi olla sekaisin; kipu, ahdistus ja 
tuska peittää alleen surun. Koistinen korosti Jumalan Pyhän Hengen 
työtä – silloin alkaa parantuminen -uudestisyntyminen, jolloin koe-
taan valtavia muutoksia; on kuin eri mies.

Pertti Berg kertoi kuinka sanojen kriisi-särkyminen-syntyminen 
etymologia liittyvät yhteen. Pertti kertoi nuorena miehenä olleensa 
psykologi-harjoittelijoiden vetämässä ryhmäkeskustelussa, jossa 
hänen (ryhmän viimeisenä) kertomuksensa jälkeen psykologihar-
joittelijat harkitsivat alan vaihtoa. Kuitenkin Marjan suorasukaiset 
kirjeet johtivat itsetutkisteluun ja parannuksen paikalle.

Matti Kononov kertoi kuinka hän nuorena juuri vankilasta 
vapautuneena linja-autopysäkillä Tuusulantien varrella muovikassi 
kädessään  ensim-mäisen kerran rukoili: jos Jumala olet olemassa, 
niin varjele, että en enää joudu tälläisiin paikkoihin. Tähän 
rukoukseen vastattiin ja vaikka heti ei tapahtunut suuria muutoksia 
ja alkoholikin vielä maistui, niin vähitellen elämä alkoi ojentua 
oikeaan suuntaan. 

Ritu Ylipahkala kertoi, miten hän nuorena narkomaanina oli käynyt 
lävitse kaikki terapiat ja Järvenpään sosiaalisairalan ilman tulosta, 
mutta tuli kutsutuksi teetupailtaan Helsingissä seurakuntanuorten 
toimesta ja siitä alkoi hänen elämäntaipaleensa Jeesuksen kanssa. 
Katulähetysväkeä Ritu kutsui arjen nobelisteiksi.

ANTEEKSIANNOSTA LISÄÄ

Olen tutkijaluonne ja haluan tutkia mikä toimii ja mikä ei - myös koskien 
niinkin tärkeää seikkaa kuin anteeksianto. Näin kerran puhuttelevan kuvan. 
Siinä henkilö nielaisi pienen avaimen, joka oli suussa karvas maultaan mutta 
sisällä sydämessä se avasi jotain. Tämä pieni avain, voiko se siis kuvata 
anteeksiantoa, joka voi olla ensin kipeä ja vaikeakin toteuttaa, mutta jonka 
lopputulos on vapauttava?

Olen sanonut, etten koe itseäni sielunhoitajaksi, mutta olen vahvasti kallellaan 
sielunhoidon puoleen kyllä. Niinpä kun olen ajatellut Jesajan puhuttelevaa 
kuvausta Israelin kansan tilasta, olen yhdistänyt sen erityisesti myös 
anteeksiantoon. - Elikkä Jesaja 30:13 ”Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa 
lähestyy Minua suullaan ja kunnioittaa Minua huulillaan, mutta pitää 
sydämensä Minusta kaukana-.” Miten on? Voidaanko siten sanoa myös, että 
voimme antaa ”suullamme” ja ”huulillamme” anteeksi, mutta emme samalla 
”sydämestämme”. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää. Muistamme Jeesuksen 
omat sanat: ”Näin myös Minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna 
kukin veljellenne sydämestänne anteeksi.” (Matt. 18:35) Tunnustan, että eri 
kirjoissa on eri määritelmät, mitä vaaditaan anteeksiantoon, mutta itse kun 
luen ylläolevan kohdan, luen että Herra vaatii meiltä sen mikä on meille täysin 
mahdotonta. Kuinka niin? Nimittäin kuka tuntee sydämensä tai sen syvyydet? 
Itse keväisin vähän hoidan puutarhaa (äitini huomattavasti enemmän), ja yksi 
tehtävä siellä on perunamaan perkaus kaikista rikkaruohoista. Me voimme 
sanoa, että olemme antaneet kaikki ja vielä lopullisestikin anteeksi niille, jotka 
meitä ovat rikkoneet, mutta entä jos maallasi kasvaa yhä kauniisti voikukkia, 
eikö ole täysin loogista olettaa, että sinne on jäänyt esim. voikukan juurta (lue 
myös Hebr. 12:15)? 

Ensinnäkin meillä voi olla syvällä sielumme syvyyksissä paljon erilaisia 
menneisyyteen hautautuneita tilanteita, joita emme edes muista (mikä taasen 
ei välttämättäkään tarkoita sitä, ettei niillä enää olisi meidän elämäämme ja 
tilanteisiimme vaikutusta). Unohduksen suhde anteeksiantoon on taas ihan 
oma kokonaisuutensa, mutta mainittakoon, että esim. Joosef kyllä antoi 
anteeksi veljilleen, mutta minun on vaikea uskoa, että hän kokonaan unohti. 
(Vrt. I Moos. 41:51, 50:15-21 ja luvut 42-45). Mielenkiintoista on myös 
ajatella, kuten Joosef järjesti olosuhteet veljilleen samankaltaiseksi koskien 
Benjaminia, mitä hän oli itse joutunut kokemaan heiltä, niin meillekin elämä 
tarjoaa uudestaan ja uudestaan mahdollisuuden samankaltaisissa tilanteissa, 
että valitsisimme anteeksiannon. Mutta sitten toiseksi nykyisetkin tilanteet 
voivat olla niin kipeitä ja akuutteja – jos voin käyttää vertauskuvaa kuin 
vuotavia, avonaisia haavoja, että niitä on vaikea tällä tavoin sydänjuuria 
myöten antaa anteeksi! 

Niinpä mikä meille olisi avuksi? Jeesus itse sanoo toisessa yhteydessä, että 
”ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle; sillä Jumalalle on kaikki 
mahdollista”.(Mark. 10:27) Siten ”anteeksianto sydämestä” voikin tapahtua 



lahjana Jumalalta. Ja miten sen Sanalla voisi muuten perustella? Jos olet 
tunnustanut Jeesuksen Vapahtajaksesi ja Herraksesi ja ottanut Hänet 
sydämeesi, niin Hän kuten Paavali ilmaisee, ”asuu uskon kautta 
sydämessäsi” (Ef. 3:17). Ja Hän sinussa voi rakastaa niin sanottuja 
vihollisiasikin ja antaa heille anteeksi kuten Hän itse teki ristillä (Luuk. 
23:34). Eli minä ehdottaisin Sinulle yhteistyötä Jeesuksen kanssa. Anna 
Sinä anteeksi suullasi (suuntunnustuskin on tärkeä), mutta rukoillen 
samalla Jeesusta tekemään sydämesi sopukoissa tämä ”kirurginen 
leikkaus”, jossa Hän kivisydämesi tilalle antaa lihasydämen! (Hes. 
36:26) 
Yksi huomioitava seikka kuitenkin vielä. Olen huomannut, että niin 
sanottu avoimen valtakirjan anteeksianto ei aina tuo toivottua tulosta 
(tarkoitan sillä siis yleistä lausuntoa, että olen kyllä antanut kaikki ja 
kaikille anteeksi.) Saara Kinnunen käyttää kuvaavaa esimerkkiä: monet 
ottavat vastaan lahjapaketin avaamatta sen sisältöä. Miksi tämä ei aina 
toimi, on yhä mysteeri, ja miksi pitää käydä kipu ja tuska monesti 
yksilöiden läpi, että anteeksiannossa vapautuu, on salaisuus kyllä! 
Mutta Ystävä rohkaisen Sinua aukaisemaan tämän paketin ja tutkimaan, 
missä on näitä juuria (ja äläkä kovin peljästy, jos sieltä löytyykin itse 
juurakot). Joku sanoi jotenkin, että 70-80 % sairaista sairaalassa 
tervehtyisivät, jos he antaisivat anteeksi (ja vastaavasti ehkä ottaisivat 
itse vastaan anteeksiannon). Luku on suuri, mutta Ewalds jossain 
opetuksessaan antoi seuraavanlaisen kuvion: pettymystä seurasi 
katkeruus, jota taas seurasi psykosomaattinen vaiva ja niin edespäin 
(itse lisäisin pettymyksen lisäksi loukkaantumisen, ja seuraavaksi 
vaiheeksi ennen katkeruutta anteeksiantamattomuuden). Tämä 
katkeruus on käsiteltävä, että voimme mennä lopulta eteenpäin. 
Siis tosiasia on: ”sillä ilman Minua te ette voi mitään tehdä” (Joh. 15:5). 
Mutta että Herralla on todella halu antaa meille tämä anteeksiannon 
lahja, luemme esim. Jesajassa ”ja Hänellä on paljon 
anteeksiantamusta.” (Jes. 55:7) Ja Miikassa: ”Kuka on Jumala, niin kuin 
Sinä olet, joka annat pahat teot anteeksi ja käyt ohitse perintösi 
jäännöksen rikosten? Ei Hän pidä vihaa iäti, sillä Hänellä on halu 
laupeuteen!” (Miika 7:18) Aamen, tämä oli nyt vain lyhyt sananen 
anteeksiannosta, mutta Sinulle Siunausta
 
Mikko Laine

KATULÄHETYSPÄIVÄT KUOPIOSSA 18-20.8.

Kallaveden kirkolla

diakoni Jarmo Tarkkonen Kuopion ruoka-apu ry:n pihalla ja Juha Willman 
sisällä esittelee jakelutoimintaa, missä kävijöitä on jotakuinkin saman verran 
kuin Turussa. Jakelu toimii aivan Kuopion ydinkeskustassa. Jarmo Tarkkonen 
toimii Kuopion katulähetys ry:n toiminnanjohtajana. Willman valittiin uutena 
katulähetysliiton hallitukseen Alvar Savallammen tilalle.



Kallaveden kirkolla siunattiin uusia katulähetystyöntekijöitä; iso mies 
Imatralta nöyrtyi merkittäväksi pj Pekka Arposuon valvovan katseen alla. 
Turusta vapaaehtoistyöhön siunattiin Marja Berg (alakuvassa).

Yläsalin perjantaijakelun hiljainen hetki, jossa luemme Jumalan Sanaa ja 
vaihdamme siitä nousseita ajatuksia Ilkka Räisäsen johdolla. Keskustelun 
virittäjänä toimii Martti Simojoen hartauskirja. Lopuksi hiljennytään yhteiseen 
rukoukseen.  

Maanantain jakelupäivä on yleensä viikon vilkkain ja erityisesti lapsiperheille 
tarkoitettu. Kävijöitä on jopa yli 200 ja heinäkuussa saavutettiin uusi kävijä-
ennätys: 244 henkilöä. Ennen jakelua järjestetään elintarvikkeet paikoilleen, 
pussitetaan ja seulotaan pilaantuneet elintarvikkeet pois. Alakuvassa kaikki 
alkaa olla valmiina jonoa varten.



Jukka Rusi odottamassa asiakkaita konserttisalilla Tuu tutuks Turus -tapah-
tumassa 1.9.2017. Turun ja Kaarinan srk-yhtymän järjestämä tapahtuma oli 
suunnattu yksinäisille. Järjestöjä oli paikalla esittelemässä toimintaansa ja 
vapaaehtois-toiminnan mahdollisuuksia. Konserttiin, paneelikeskusteluun ja 
ruokailuun osallistui n. 350 henkilöä. Tapahtuman järjestelyt saivat kiitosta. 
Parikymmentä osallistujaa kävi katulähetyksen esittelytiskillä.  Alakuvassa 
Operaatio Ruokakassin eväsreppu -projektin ohjaaja Päivi Kuusela kutsuu 
4.10. alkavaan alfa-kurssiin osallistujia samalla kun hän jakaa infoa lapsiper-
heille OR perhekerhoista.

Miksi huolta siis kantaa?”

Kaikella on määräaika. Jokaisella asialla on aikansa taivaan alla (Saarn. 
3:1). Emme tiedä huomisesta, mutta tänään AUTTAA HERRA. Äitini 
pääsi Tyksistä; saattohoitoon 4.1.2017. Rukoilimme paljon. Laitoin 
Ritvan rukousliinoja ympäri sänkyä. Tänään hän voi hyvin. Ei ole 
kipuja, eikä turvotuksia. Hänestä täytyy kuitenkin huolehtia kellon 
ympäri. Itselläni on 5 vastuuyötä viikossa. Joka päivä syömme yhdessä 
ja viikonloppuisin on hoitoneuvottelu. Tämä on monta kertaa laittanut 
minut huutamaan: Herra auta, en jaksa enää. Ihmeellisesti apu onkin 
tullut. Joskus olen lopen uupuneena päässyt kotiin. Sitten on tullut 
puhelinsoitto, että tarvitaan kiireellistä apua. Viikko takaperin 
yksinäinen nainen soitti tällaisen soiton. Väsymykseni lähti, kun pääsin 
hänen luokseen. Meillä oli hyvät keskustelut. Sain rukoilla hänen 
puolestaan. Ne olivat sitten saatesanat taivaan matkalle. Aamulla hän 
löytyi yllättäen pois otettuna.
Psalmi 37:3 sanoo: ”Luota HERRAAN ja tee hyvää, asu maassa ja 
noudata totuutta.” Me ihmiset olemme vajavaisia. Tarvitsen laulun 
rukousta: ”On vaikeata rakastaa, vaan oppivani soisin. Suo, että mielen 
itsekkään pois panna JEESUS voisin.” Tiedän, etten ole mallikristitty. 
Eräs ystävä antoi minulle vähän negatiivisessa mielessä nimen ” Jonkin 
sortin uskovainen.”
Kun katselen ulos ikkunastani, ihmettelen Jumalan huolenpitoa. 
Kylätalkkari ajoi keväällä nurmikkomme ja nyt syksyllä toisen kerran. 
Perunoita laitoimme maahan, mutta muuten se oli Luojan armoilla. 
Marjoja tuli runsaasti ja kukat kukkivat enemmän kuin ennen. Meillä 
käy 3 kissavierasta säännöllisesti ja fasaanit yöpyvät kuusissani. 
Naapurin kanssa yhteiset myyrät söivät osan perunoista.
Itse en ole ehtinyt vaalimaan ystävyyssuhteita. Metsässä ja soilla 
viihtyvä Ystävättäreni on kuitenkin hoitanut myös psyykettäni. Olemme 
molemmat joutuneet lähtemään 16-vuotiaana maailmalle, eikä meitä ole 
koskaan lellitty pumpulikorissa. Meillä on monesti niin hauskaa, että ilo 
tulee metsästä mukaan ja täytyy toppuutella ihmisten ilmoilla. 
Hengellinen puoli on paljolti netin varassa. Lohdutusta antaa kaiken 
kiireen keskellä lupaus: ”Se voitelu, jonka saitte häneltä, pysyy teissä, 
ettekä ole kenenkään opetuksen tarpeessa. Hänen voitelunsa opettaa 
teitä kaikessa, ja se opetus on totta eikä valhetta. Niin kuin se on teitä 
opettanut, niin pysykää hänessä.” 1 Joh.2:27.Pyydän, että oppisimme 
elämään sovussa.
Heli



LUONNOLLINEN JUMALAN -TUNTEMUS

”Mitä luonnollisen Jumalan-tuntemuksen käytännölliseen tulokseen tulee, se 
ei auta vapautumaan pahasta omastatunnosta, koska ihmiset sen perusteella 
kyllä oppivat tuntemaan, että Jumala on olemassa, ja tietävät jotain Jumalan 
laista, mutta eivät voi täyttää Jumalan lakia ja näin jäävät lain kirouksen 
alaisiksi ja pahan omantunnon valtaan (Room. 1:18-20,32;2:15). Siksi luon-
nollisen ihmisen tila ennen uskoa evankeliumiin on toivottomuuden tila (Ef. 
2:12); pakanat näet tosin tuntevat Jumalan (Room. 1:21), mutta eivät sitä 
Jumalaa, joka on heille Kristuksessa armollinen (Ef. 2:1-3). Luonnollinen Ju-
malan tuntemus ei niin muodoin riitä tekemään syntisiä autuaiksi. Arvoton se 
ei silti ole. Se on päinvastoin yhteiskunnallisen vanhurskauden perusta, jota 
vailla inhimillinen yhteiselämä (perhe,valtio) ei ole mahdollinen. Järjen 
vanhurskaus asetetaankin siksi Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa Aris-
toteleeseen viitaten oikeaan arvoonsa. Luonnollinen Jumalan-tuntemus on kui-
tenkin suurenarvoinen myös Kirkolle, eikä vain siitä syystä, että yhteiskunnal-
linen eli valtiollinen järjestys, jota luonnollinen uskonto edistää, on Kirkon 
ulkonainen suoja (1 Tim. 2:1-2) vaan myös siitä syystä, että ihmisten 
sydämeen kirjoitettu luonnollinen laki tarjoaa Kirkolle liittymiskohdan sen 
julistaessa Jumalan sanassaan ilmoittamaa lakia. Luther lausuu, että ”täytyisi 
kauan saarnata, ennen kuin sana sattuisi omiintuntoihin, jollei Jumala olisi 
kirjoittanut eli antanut luonnollista lakia ihmissydämiin.” 

Franz Pieper, kristillinen dogmatiikka, sley 1961, s. 132-133

PYHIEN PALVONTA
”Pyhien palvonnasta seurakuntamme opettavat, että me voimme 
julkisesti muistaa pyhiä, jotta oppisimme kukin kutsumuksemme 
mukaisesti seuraamaan heidän uskoaan ja hyviä tekojaan. Niinpä keisari 
voi ottaa Daavi-din esikuvakseen, kun hän käy sotaa karkottaakseen 
turkkilaiset pois isän-maasta, sillä molemmat ovat kuninkaita. Mutta 
Raamattu ei neuvo kääntymään pyhien puoleen ja pyytämään heiltä 
apua, (1. Tim. 2:5) sillä se asettaa yksin Kristuksen meidän eteemme 
välittäjäksi, sovituksen välineeksi, ylimmäiseksi papiksi ja 
esirukoilijaksi. Häntä tulee huutaa avuksi, ja hän on luvannut kuulla 
meidän rukouksemme. Tämä palvonta on hänelle mieleen erityisesti 
silloin, kun hänen puoleensa käännytään kaikissa ahdistuksissa: ”Jos 
joku syntiä tekee, niin meillä on puolustaja Isän tykönä jne.” (1 Joh. 2:1
Augsburgin tunnustus XXI, Ev.lut. Kirkon tunnustuskirjat 1990, 60-61

PJ  PALSTA

Leipäpappi 

Leipäpappi. Tuolla sanalla on ainakin joskus aikaisemmin haukuttu 
pappeja, joiden pätevyys, usko ja innostus herättivät kysymysmerkkejä. 
Minun pappisurallani on usein, tai lähes aina, menty leipä edellä. 
Sain palvella useamman vuoden ajan merimiespappina Lontoossa ja 
yksi työn kulmakivistä oli leipä. Eikä mikä tahansa leipä, vaan 
nimenomaan ruisleipä. Ulkomailla kun ei oikein vieläkään osata tehdä 
suomalaisille maistuvaa rukiista leipää. Moni ulkosuomalainen elääkin 
tilanteessa, jossa kotimaan kaipaus saa ruisleivän maun ja tuoksun. 
Merimieskirkko tunnistaa tietysti lähimmäisen hädän ja tuo ruisleipää 
kirkoilleen. 
Englannissa ruisleipä jalkautuu edelleen Lontoon kirkolta ympäri maata 
pidettäviin suomenkielisiin jumalanpalveluksiin. Jumalanpalvelusmatka 
alkaa sillä, että auton takakontti lastataan täyteen ruisleipää. Sitten 
otetaan suunta kohti Manchesteriä, Liverpoolia tai jotain muuta 
kaupunkia, jossa suomalaisen seurakunnan on aika kokoontua. Aluksi 
pidetään tietysti messu, jossa on tarjolla elämän leipää. Herran 
siunauksen jälkeen aukeaa auton takakontti ja tarjolla on ruisleipää. 
Varmaankin molemmat eväät tulevat tarpeeseen.
Leipä kuuluu myös nykyiseen työhöni turkulaisessa ja kaarinalaisessa 
diakoniassa ja luottamustehtävääni Katulähetyksessä. Hyväksyn 
päivittäin kauppojen lähettämiä laskuja diakoniatyön myöntämillä 
avustuksilla tehdyistä ostoksista. Ostosten joukossa on lähes aina leipää. 
Pysäyttävä tieto on se, että kotikaupungissani eletään tilanteessa, jossa 
kaikilla ei ole varaa leipään. Silloin tukea haetaan muun muassa 
diakoniasta ja Katulähetyksestä. Seurakunnan diakoniatyö pystyy 
kirjoittamaan ostolupia kauppaan. Kauppojen myymättä jäänyttä leipää 
jaetaan tarvitseville leipäjonoissa. Mielenkiintoinen havainto: Leipä on 
toisaalta niin kallista, että sitä ei ole varaa ostaa. Toisaalta se on niin 
halpaa, että yli jääneen voi antaa pois.
Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin 4. luvussa häntä erämaassa 
kiusaavalle Perkeleelle: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan 
jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee'. Usein Jeesuksen sanoja 
jatketaan, että ei elä ainoastaan leivästä, mutta myös leivästä. On 
äärettömän hienoa ja tärkeää, että kirkko, Katulähetys ja kristityt eivät 
unohda myöskään maallisen leivän kaipuuta.



Tämä ei kuitenkaan pelkästään riitä. Johanneksen evankeliumin 6. 
luvussa Jeesus puhuu leivästä häntä seuranneen ihmisjoukon kanssa 
seuraavasti: ”He sanoivat Jeesukselle: "Minkä tunnusteon teet, että me 
sen nähtyämme uskomme sinuun? Mitä sinä teet? Meidän isämme 
söivät autiomaassa mannaa, niin kuin kirjoituksissa sanotaan: 'Hän 
antoi taivaasta leipää heille syötäväksi.'" Tähän Jeesus vastasi:  
"Totisesti, totisesti: ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan 
todellista taivaan leipää teille antaa minun Isäni. Jumalan leipä on se,  
joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän." 
Turussa, Lontoossa ja kaikkialla ympäri maailmaa kirkko jakaa myös 
elämän leipää. Elämän leipää jakava leipäpappi on kristillisen uskon 
ytimessä. Englannissa ei osata tehdä kunnollista ruisleipää, joten se on 
tuotava sinne. Samalla tavalla armo, rauha ja sovinto on tuotava meihin 
ja meidän maailmamme. 
Ja nuo asiat tulevat taivaasta – Jumalalta. Oma kykyni rakastaa, 
ymmärtää ja asettua lähimmäisen asemaan on valitettavan usein 
puutteellinen. Vaikka kuinka yritän, niin epäonnistun usein. Kuitenkin 
saan yrittää uudelleen. Uuden alun mahdollisuus on kiinnitettynä 
elämän leipään ja viiniin, jota ehtoolisella tarjotaan. Elämän leipä 
kiinnittää minut Jeesukseen. Ja Jeesus on luvannut olla läsnä ilossa ja 
surussa aina loppuun asti.    
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Tervetuloa

TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET

Rauhanmajan asumisyhteisö on toiminut heinäkuusta lähtien 
ja asukkaita on ollut neljä ja nyt lokakuun alusta kolme. 
Tulevan veden paineongelma on nyt väistynyt ja viemäritukos 
on saatu pois. Imeytyskenttä joudutaan kuitenkin uusimaan 
vielä syksyn aikana. Syysvuosikokouksessa kerrotaan tästä 
tarkemmin. Rauhanmajan naapuriin on myös muuttanut uusi 
pariskunta.  

Erityisesti nuorten iltoihin tarvitaan avustajia Jounin ja Mikon 
työtovereiksi. Jos tunnet kiinnostusta tai tiedät sopivan henki-
lön, ota yhteyttä.Kirpputorille olemme saaneet jo apulaisia, 
kiitos Herralle.

Toistaiseksi kauppojen elintarvikkeita on saatu jakeluun kuten 
ennenkin. Ts. osuuskauppojen agressiivinen alennuskampanja 
ei ole vaikuttanut meillä, vaikka OR on jo havainnut elintar-
vikkeiden vähentymisen. Kotikirkkojen siirtyminen yläsaliin on 
sujunut hyvin ja asiakkaat ovat löytäneet tiensä yläsalille.

Yläsalin kiinteistön tulevasta saneerauksesta ei ole vielä tar-
kempaa tietoa, mutta esirukous asian puolesta on tärkeää. 
Samoin väistötilasta ei ole vielä varmaa tietoa tässä vaiheessa 
Varastotilaa myös tarvitaan yläsalin irtaimistolle.

Erityisesti huumeongelma ja jopa avoin pillerikauppa on joh-
tamassa tuhoon nuorta sukupolveamme. Turussa milli jakaa 
yli 1 milj. ruiskua vuodessa. Mitä katulähetys voisi tehdä 
sielujen pelastumiseksi? ”Pelasta ne, joita kuolemaan 
viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat.” 
(Snl 24:11) Tarkoitus on lähteä myös kadulle kertomaan 
ilosanomaa Jeesuksesta, joka on syntien orjan ainoa toivo ja 
pelastus. Lähde mukaan katuevankeliointiin ja kutsumaan 
ihmisiä yläsalin tilaisuuksiin. Ilmoittaudu toiminnanjohtajalle. 
Tehkäämme työtä, niin kauan kuin se on mahdollista.  

Kotisivujen uudistaminen on työn alla, joten käyhän syksyn 
aikana kurkkaamassa, miltä uudet sivut näyttävät. Yläsalin 
puhelinnumero on 0449134031.

Jukka Silvola

toiminnanjohtaja 
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