
 että me yhdessä ollessamme virkistyisimme 
yhteisestä uskostamme,  

          
                  

        Lokakuu 2021 nro 3 

   
 

 

 

2 Kor 8:20-21 Näin me teemme, ettei kukaan pääsisi moittimaan meitä 

mistään, mikä koskee tätä runsasta avustusta, joka on meidän toimitetta-

vanamme. Sillä me ahkeroitsemme sitä, mikä on hyvää ei ainoastaan Her-

ran, vaan myös ihmisten edessä. 
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9§ Yhdistyksen SYKSYN jäsenkokouksessa käsitellään seuraavat asiat 

1. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. 

2. Valitaan varsinaiset ja varajäsenet hallituksesta erovuorossa olevien tai muuten eronnei-

den tilalle. 
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valtuutetaan esim. hallitus valitsemaan jäsenet. 
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8. Käsitellään muita hallituksen tai yhdistyksen jäsenten käsiteltäväksi ehdottamia asioita, 

joista vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta on hallitukselle ilmoitettu    
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Kutsumuksella tarkoitetaan yleensä jotain tiettyä ammattia tai suori-

tusta. Raamattu antaa meille kutsumuksen käsitteelle laajemman 

merkityksen. Jumalan Pyhä Henki korostaa kutsumusta Raamatun 

lehdillä useita kertoja. Katulähetysväki koostuu monella tavalla hy-

vinkin erilaisista ihmisistä. Heidät kaikki on Jeesus Kristus kutsunut 

yhteyteensä. 1 Kor 1:9 ”Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te 

olette kutsutut hänen 

Poikansa Jeesuksen Kris-

tuksen, meidän Her-

ramme, yhteyteen.” 

Tänä kesänä 2021 koin, 

että Turun Katulähetys 

oli kutsuttu järjestämään 

Katulähetysliiton valta-

kunnalliset Kesäpäivät. 

Kaikki vastuunkantajat 

olivat sitoutuneet 

omalta osaltaan järjeste-

lyihin, joten kesäpäivät 

saatiin järjestettyä ilman 

suurempia kommelluk-

sia.  

Se, että ihminen haavei-

lee tehtävistä Jumalan 

palveluksessa, on kyllä arvokasta. Juuri siihen Jumala pyrkiikin. Moni 

hyväkin suunnitelma voi kuitenkin kariutua, koska emme luota siihen, 

että kutsu kuuluu Jumalan suunnitelmaan.  
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Siksi rukoilemmekin, että Jumala antaa meille kuulevat korvat ja ym-

märtäväisen sydämen. Mark. 4:20 ”Ja mitkä hyvään maahan kylvet-

tiin, ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat 

hedelmän, mikä kolmekymmentä, mikä kuusikymmen-, mikä sata-

kertaisen." Kesäaika tuo myös Katulähetyksen ruoka-avun toimin-

nassa useita haasteita, varsinkin korona-aikana. Turun Katulähetyk-

sen vapaaehtoiset toimivat 

ruoka-avun jakelijoina kes-

keytyksettä ainoana toimi-

jana Turun seudulla. Katulä-

hetyksen kirpputorikin on-

nistuttiin pitämään auki 

koko kesän ajan.  

Kutsumus ei ole jonkin teh-

tävän tai toiminnan suorit-

tamista, vaan asema ja mie-

lenlaatu Jumalan yhtey-

dessä. Rauha on tuon mie-

lenlaadun keskeinen olotila. 

Room. 14:19 ”Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja 

keskinäistä rakentumistamme.” Nykyään on vallalla yleisesti aate-

maailma, joka ohjaa ihmisiä elämään omien halujensa ja himojensa 

mukaan. Jokainen kohtaa kuitenkin pian tiukat rajat. Ne määrää ym-

päristö, yhteiskunta ja lainsääsäädäntö sekä oma omatunto. Rikko-

malla noita rajoja ihminen saattaa itsensä ja lähimmäisensä suuriin 

ahdistuksiin. Katulähetyksen monet vapaaehtoiset toimivat useana 

päivänä viikossa useita tunteja päivässä. 
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 Katulähetyspäiville kutsuttuja  

   Kirpputorilta voit löytää vaikka upeat kengät  

yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin 
yhteen ja samaan toivoon 

kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille 



Elintarvikkeet noudetaan kaupoista, lajitellaan ja jaetaan asiakkaille 

ja lopuksi vielä siivotaan paikat. Kaikki siivoustarvikkeita ja muita tar-

veaineita myöten noudetaan ympäri kaupunkia.  

Ef. 1:17-18 ”anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Ju-

mala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen 

hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tie-

täisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut,”. Kaikki me 

joudumme elämässämme erilaisiin koetuksiin. Inhimillisinä ihmisinä 

voimme joutua kokemaan toivottomuuttakin. Mutta juuri noissa elä-

män vaikeissa hetkissä on hyvä muistaa, että kun käännämme kat-

seemme Jeesukseen, 

saamme nähdä toi-

von, joka on ikuinen. 

Toivo on osa meidän 

kutsumustamme. 

Raamatun sanaa tut-

kitaan elintarvikkei-

den lajittelun lo-

massa sekä raa-

mattu- ja rukouspii-

reissä. Saamme luottaa siihen, että Jumala Sanansa kautta valaisee 

mielemme ja johdattaa meitä oikeaa tietä pitkin.  

Ef. 4:1-2 ”Niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä 

vaeltamaan, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa 

nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen 

toistanne rakkaudessa”. Me näemme kutsumuksemme inhimillisesti 

monella tavalla.  
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Mutta Jumala antaa meille erilaisia tehtäviä ja taidon suoriutua niistä 

oman tahtonsa 

mukaan. Vaikka 

emme voi muuttaa 

osaamme, voimaa 

sen suorittamiseen 

voi aina rukoilla li-

sää. Kutsumuksen 

sisältö pysyy kui-

tenkin aina sa-

mana. Meidät on 

kutsuttu ennen 

kaikkea kohtaa-

maan lähimmäisiä 

Kristuksen rakkau-

della. Jumalan sa-

nan julistus opet-

taa palvelua toimi-

maan oikein ja palvelu opettaa julistusta kohtaamaan ihmisen. Seu-

rakuntien kanssa Katulähetys saa yhdessä toteuttaa jumalanpalve-

luksia. Elokuun lopulla 29.8.2021 katulähetyksen vapaaehtoiset sai-

vat palvella Maarian kirkossa Johannesmessussa eri tehtävissä. Katu-

kööri oli edellisen kerran esiintynyt kesäpäivillä. Harjoitukset olivat 

koronarajoitteiden vuoksi jääneet vähiin mutta Johannesmessussa 

laulu kaikui iloisesti. Katulähetyksessä saamme monella tapaa olla 

Kristuksen käsinä ja jalkoina ja olla uskollisia niissä toimissa johon Ju-

mala on meidät kutsunut.  

Ilkka Räisänen 
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 Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon 

  Juhani laulaa juhlakansan ehtoollisen aikana 

Ylistäkööt he karkeloiden hänen nimeänsä, soittakoot hänelle 
kiitosta vaskirummuilla ja kanteleilla 



Katulähetyksen piiristä teologian 
eläkeläisopiskelijaksi 

Katulähetystaustaa ja opiskelijaelämää 

Katulähetyksen piirini on erityisesti niiden ihmisten joukko, voisi sa-
noa perhe, joihin olen tutustunut Turussa vuosikymmenien aikana 
sunnuntaiaamujen hartaustilaisuuksissa. Pitkän ajan kuluessa ihmi-
set ja paikat ovat vaihtuneet, mutta oma tehtäväni on pysynyt sa-
mana: säestäjänä ja enenevässä määrin puhujana. Jäin leipätyöstäni 
eläkkeelle seitsemän vuotta sitten, ja pari vuotta sen jälkeen hank-
kiuduin Helsingin yliopistoon opiskelemaan teologiaa ja jonkin verran 
musiikkitiedettä. Katulähetyksen tilaisuuksissa en iältäni ole paljon 
poikennut monista muista, mutta toisin on opintomaailmassa. Teolo-

gian opiskelijoissa on 
jonkin verran alan-
vaihtajia, joiden aika 
tavallinen ikä on run-
sas parikymmentä 
vuotta alle omani, 
mutta monien kans-

saopiskelijoideni 
ikään minulla on mat-
kaa noin puoli vuosi-
sataa.   

Teologia: tiedettä ja käytäntöä 

Kun aloitin opinnot teologisessa tiedekunnassa, dekaani piti tervetu-
liaispuheen meille vasta-alkajille. Puheessa tuli selvästi esille, että 
teologinen tiedekunta on tunnustuksellisesti   sitoutumaton, ja siellä 
annetaan tieteelliseen tutkimukseen  
pohjautuvaa opetusta.  
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Jo varhaisessa vaiheessa opiskelija tutustuu sekä Vanhan että Uuden 
testamentin eksegetiikkaan eli selitysoppiin, kirkkohistoriaan, syste-
maattiseen teologiaan, käytännölliseen teologiaan ja uskontotietee-
seen.  
Omaksi pääaineekseni on valikoitunut uskonnonfilosofia, joka kuuluu 
systemaattisen teologian alaan. Samaan kokonaisuuteen kuuluu 
myös dogmatiikka, joka selvittelee kristillisen kirkon oppeja ja niiden 
historiaa. Voi olla, että tämä opintojen haara vastaa lähimmin monen 
mielessä olevaa kuvaa teologisten opintojen luonteesta.  

 
Yleisesti ottaen teologi-
sessa tiedekunnassa suo-
ritettu tutkimus ja an-
nettu opetus on saman 
tyyppistä kuin muualla-
kin yliopistossa. Käytössä 
on menetelmiä, jotka ei-
vät ole täydellisiä ja joita 
voi kritisoida ja kehittää. 
Saadaan suojaa mielival-
lalta, johon kritiikittö-
myys voisi johtaa. Koko-
naiskuvaan pitää ehdot-
tomasti liittää ymmärrys 
tieteellisen menetelmän 
rajoituksista. Kaikessa 
tutkimuksessa on en-

nakko-oletuksia, joita ei aina sanota ääneen tai edes huomata. Tämä 
ei suinkaan ole vain teologisen tutkimuksen piirre, vaan se on todel-
lisuutta joka alalla.  
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Tie valmis on, voit löytää sen. 

Teologiaa opiskellessa saa tutkia useita kirjoja 

 hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. 

 Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä 



Uskonnonfilosofiassa yleinen näkemys on, että kaikkia vakuuttavaa 
älyllistä todistusta Jumalan olemassaolosta tai olemattomuudesta ei 
voi antaa. Raamattuun on kirjattu Jeesuksen sana, että hän lupaa olla 
läsnä, kun hänen nimeensä kokoonnutaan. Vaikka tätä sanaa ei voi 
järkiperäisin päätelmin todistaa, seurakunta voi tulla siitä vakuuttu-

neeksi muilla tavoilla, 
luottamalla sanaan ja elä-
mällä sen mukaisesti.  
 
En ikäni vuoksi voi tulla 
vihityksi papiksi, mutta 
olen parhaillani teke-
mässä yhtä viimeisistä 
suorituksista, joita vihki-
mykseen tähtäävään tut-
kintoon kuuluu. Tämä 
kurssi valmistaa opiskeli-
jaa kohtaamaan papin 
työssä vastaan tulevia 
haasteita. Se jakautuu 
kolmeen osaan: auttava 
kohtaaminen, opetus ja 
kasvatus sekä jumalan-
palveluselämä. Auttava 

kohtaaminen teologisessa mielessä on läheistä sukua psykologialle ja 
psykiatrialle, ja näiden alojen piirissä suoritetulla tieteellisellä tutki-
muksella on teologillekin arvoa. Opetus ja kasvatus -osiossa hyödyn-
netään kasvatustieteen uusimpia oivalluksia. Jumalanpalveluselä-
mässä on piirteitä, jotka ovat yhteisiä monien maallisten toimintojen 
kanssa. Esimerkiksi saarnataitoa opiskelevalle on hyötyä antiikin pu-
hetaidon periaatteisiin tutustumisesta. 
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Oppia ikä kaikki 

Papin työhön valmistava opiskelu tähtää myös elinikäiseen oppimi-
seen – tulipa opiskelijasta pappi tai ei. Yhtenä tärkeimmistä omakoh-
taisista oppimistuloksista pidän Raamatun alkukieliin perehtymistä, 
ja sillä alalla ei koskaan tulla valmiiksi. Jumalan sana on elävä ja voi-
mallinen. Teologinen koulutus antaa valmiuksia sen piirteiden tutki-
miseen ja soveltamiseen, mutta mikään koulutus ei yksin avaa uskon 
salaisuutta.  
Kysymys siitä, miksi eläkeläinen lähtee opiskelemaan teologiaa, tuot-

taa kohdallani 
useita vastauk-
sia. Taustassani 
on pitkäaikaista 
hengellistä toi-
mintaa maallik-
kona – esimer-
kiksi katulähe-
tyksen piirissä. 

Opiskelemalla 
teologiaa voin 
laajentaa näkö-

kulmaa kristinuskon asemaan koko kulttuurissa ja pitkällä aikajän-
teellä sekä sen piirissä tehtävään työhön, jossa inhimillinen ponnis-
telu ja uskon luottamus kulkevat käsi kädessä. Kun teologisen tiede-
kunnan dekaani haluaa korostaa alansa tieteellistä asennoitumista, 
hän puhuu tutkimustyön luonteesta. Työ on välttämätöntä, ja sen 
menetelmistä on voitava keskustella. Mutta viime kädessä teologian 
tutkija ja opiskelija (sanan teologia merkityksen mukaisesti) on kiin-
nostunut Jumalasta – ja saa luottaa siihen, että Jumala on kiinnostu-
nut ihmisestä, vaikkapa katulähetystyössä.  
    
 Kari Ylinen                  10  

että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä usuuskosta 

Johannes-messu Maarian kirkossa   

 Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen; 
me siunaamme teitä Herran huoneesta. 



Shalom ystävät!! Kaadoin viime vuoden keväällä tonttimme kulmasta 
suuren pajun, joka nyt jo on haihtunut hormien kautta savuna pilviin. 
Jätin rungosta jäljelle noin metrin pituisen tyven, josta tänä kesänä 
tein itselleni lepotuolin. Niin kuin kuvasta näette, sen selkänojassa on 
tyhjän ristin muotoinen aukko ja istuinosassa tyhjän haudan 
suuaukko. 

 
että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, 
 joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut 

Eräässä A-M Kaskisen sanoittamassa laulussa sanotaan: ”Ei muuta 
vastausta, ei muuta lohtua, ei muuta toivoa, meille anneta. Kuin tyhjä 
ristinpuu, auennut haudansuu, ei muuta toivoa, meille anneta.” 
1 Kor. 15:3-4 Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden ja noussut 
kuolleista meidän vanhurskauttamiseksemme!!! Halleluja!! 2 Kor. 
5:19 ”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä 
lukenut heille heidän rikkomuksiaan.” Jumala pitää sinua ja minua 
niin arvokkaina, että Hän päätti hoitaa meidän pelastamisemme 
kokonaan itse. Sen työn varassa, jonka Jumala teki, minäkin saan 
istahtaa lepotuoliini Jumalan lapsena, Jeesuksen veljenä, kuninkaan 
perillisenä. Valittuna, pyhänä, rakastettuna. Mikä valtava ihme!!! 
Kuinka usein onkaan pyyntöni ollut tämä: ”Isä, älä anna minun tottua 
tähän.  
Älä anna minun pitää tätä ihmettä itsestäänselvyytenä. Haluan elää 
tässä ihmeessä.” 
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Jumala antoi meille Jeesuksen viisaudeksi, vanhurskaudeksi, 
pyhitykseksi, lunastukseksi, iloksi, rauhaksi, iankaikkiseksi elämäksi, 
parantajaksi. KAIKEKSI!!! 
Kun Jumala VT:ssa antoi profeetoille ilmestyksiä, Hän usein kysyi 
heiltä: ”Mitä sinä näet?” 
Raamatun loppuhuipennuksessa, ilmestyskirjassa, Johannes 
jatkuvasti kirjoittaa: ”Minä näin ja minä kuulin.” Kysynkin sinulta, joka 

seuraat aikain 
merkkejä ja luet 
Raamattua, sen 

profeetallista 
sanaa: ”Mitä sinä 
näet?” 
Meillä uskovilla on 
valtava etuoikeus, 
kun meillä on 
Raamattu, Jumalan 
sana, joka on 

kokonansa totuus. Raamatussa on koko ihmiskunnan historia alusta 
loppuun. Meidän ei tarvitse elää epätietoisuudessa tulevaisuuden 
suhteen. Se on meille jo ilmoitettu. 30 vuotta sitten sain kohdata 
ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen Pelastajanani ja Herranani. Sana 
alkoi avautua ja ymmärrys lisääntyä ja sen kautta tietoisuus siitä, että 
me elämme viimeisiä aikoja. 
Jokainen profeetallista sanaa tunteva tietää sen, että viimeisinä 
aikoina tapahtuu suuri luopumus Jumalan Sanasta elämän 
auktoriteettina. Jumalan Sanasta, Pyhän Hengen kautta annetusta, on 

tehty ihmisten sanaa. Kaiken muun ohella tieteestäkin on tehty 
Jumala.  Paavali varoittaa nuorta Timoteusta 1 Tim.6:20 ”vältä tiedon 
(tieteen) nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja 
vastaväitteitä, johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta 
hairahtuneet.” (ja sitten muitakin eksyttävät) Suluissa omat 
käännökseni.     
                                 12 

Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mu-
kaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. 



Toinen – paljolti luopumuksesta johtuva – asia, jonka Raamattu 
selkeästi ilmoittaa tapahtuvan, on ihmisten orjuuttaminen. Ihmisten 
täydellinen kontrollointi on saatanan päämäärä. Joka siihen ei suostu, 
tapetaan. Tämä on hyvin selkeä sanoma ilmestyskirjassa. 
Tätä ns. koronapandemiaa on käytetty ”hienosti” hyväksi orja-
agendan eteenpäin viemiseen. Nyt suunnitteilla oleva digitaalinen 
rokotepassi on suuri askel ilmestyskirjassa kerrottuun orja- ja 
kontrolliyhteiskuntaan. Kiinassa tämä systeemi kattaa jo lähes koko 
maan. Kaikkea ihmisen toimintaa valvotaan 24/7. Se on Kiinan juttu, 
sanot ehkä. Me olemme Euroopassa. Italiassa jokaisella 
työssäkäyvällä täytyy 15.10. lähtien olla voimassa oleva rokotepassi. 
Ilman sitä ei työtä tehdä, laitetaan palkattomalle vapaalle. Ei rahaa, ei 
ruokaa. Melkein suora referaatti ilmestyskirjasta. 

Raamattu sanoo, että saatana on 
vanginnut ihmiset tahtoansa 
tekemään. 2 Tim. 2:26. Jokainen, 
joka ei ole Jeesuksen vapauttama, on 
tietämättäänkin sen orja ja toteuttaa 
sen suunnitelmia ”omina 
suunnitelminaan”. Näin myös tämä 

pieni eliitti, joka tämän 
passivouhotuksen takana on. Sen 

ahneutta ja vallanhalua saatana käyttää hyväkseen toteuttaakseen 
suunnitelmiaan ihmisten keskuudessa. Nämä ns. vallanpitäjät ovat 
tietämättään itse orjia. Luulevat hallitsevansa kaikkea ja ovat 
kuitenkin vain pieniä pelinappuloita suuressa pelissä. 
Näitä asioita ja muita ajan merkkejä katsellessani voin 
kuitenkin ”nostaa pääni” ja nähdä jotain muuta. Sen tärkeimmän!! 
Meidän Herramme on tulossa!! Halleluja!! Mitä sinä näet? Pidetään 
katseemme oikeassa kohteessa. Golgatalla saavutettu voitto kantaa 
tänäkin päivänä!! 

Teitä kaikkia siunaten ja rukouksissa muistaen Matti Nieminen 
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Kyllikki Talvioja oli pitämässä nuorten Jeesus-talolla diakuvailtaa 

työstään Keniassa Vanhasen Maijan kanssa. Meidän perheemme li-

säksi paikalla ei ollut muita. Kyllikki puhui kuin sali olisi ollut täynnä. 

Minä sain lähetysherätyksen: kyselin, miten voisin tukea lähetys-

työtä. 

Olimme Katulähe-

tyksen pienipalkkai-

sia työntekijöitä ja 

olin päättänyt hoitaa 

kaikki neljä las-

tamme itse. Se ei 

tuonut rikkautta ra-

hassa. Toiseksi olin 

kyllä tottunut teke-

mään käsitöitä kum-

mitätieni opissa. Sitten näin isoäiti Kalkkaan pienessä sivuhuoneessa 

polkuompelukoneen ja sen ympärillä lattialla keskeneräisen tilkkutä-

kin. Hän oli leikannut hameista ja puseroista pieniä neliöitä, joiden 

joukossa oli kangaskauppojen mallitilkkujakin. Hän siinä sommitteli 

niitä neliöitä. Ompeli rivin kerrallaan ja yhdisteli ne. Vanhat tikkaus-

puut olivat huoneen toisella seinällä. Isoäiti myi täkit lapsilleen ja vei 

rahat katulähetyksen kassaan. 

Siitä innostukseni ja rohkeuteni alkoi. Saadakseni tilkkuja soittelin 

ompelimoihin. Turussa oli Barkerin tehdasvarasto, josta myös sai os-

taa leikkuutilkkusäkkejä.              
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siitä me tiedämme, että nyt on viimei-
nen aika Suo minun asua sinun majassasi iankaikkisesti turvautua 

sinun siipiesi suojaan 



Vanua haimme vanutäkkitehtaalta jättiläissäkeissä, joissa oli laka-

nakangasreunaa. 

Soitin taas kerran varastopäällikölle Barkeriin. Hän sanoi: ”Tule heti! 

On tullut käsky viedä kaikki polttolaitokselle.” Menimme koko perhe, 

mutta kankaat olikin jo pakattu kuorma-auton lavalle. Kauhistuin ja 

pidin oikein ekologisen ympäristösaarnan: Näillä kankailla voisi tehdä 

lähetystyötä ja auttaa monia kehitysmaissa. Tällainen materiaalin 

tuhlaus on synti ja häpeä! Miehet katselivat meitä ja kysyivät, missä 

asumme. – 45 km päässä. – Ajakaa edellä. Me tuodaan perässä koko 

kuorma teille. 

Soitin tehtaalta koto-

laisille kotiin ja sa-

noin: ”Avatkaa ladon 

ovet ja levittäkää 

pressuja lattialle. Sii-

hen tuodaan kohta 

kangaskasa.” Kuljet-

taja sanoi, että en 

saisi puhua asiasta, 

mutta siitä on jo 35 

vuotta aikaa. 

Siitä kasasta vietiin tynnyreissä isoja paloja Afrikkaan koululaisille kä-

sityötunteja varten. Siitä haettiin valmista matonkudetta ja siitä sai 

lastenkodille pyyhettä ja lakanaa Keniaan. 

Ompelin monta vuotta peittoja. Olihan minulla toiminimikin jonkin 

aikaa, kun lapset olivat vielä pieniä. Kuvissa näette, miten lapsille tuli 

kangaskasasta huvia. Liaaneja sidottiin pitkistä pellavakaistaleista ja 

poika rakensi tiipiin armeijan  

lumipukukankaan paloista ompelemalla niitä yhteen. 
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Vieraita kävi ihan Taiwanista asti vuonna 1991. Pidimme suuria lähe-

tysmyyjäisiä ja kirpputoreja, jotka alkoivat yleistyä kaikkialla. Kirppu-

toreilta löytyi usein hienoja kuvioita ja sävyjä, jotka lisäsivät peittoi-

hin malleja ja siten kai värisilmänikin kehittyi. Täytyy totuuden ni-

missä kertoa, että loppusuoralla peitonteossa tarvitsen aina Pepen 

apua. Kun kangaspussin sisään on sovitettu levyvanu, se täytyy tikata 

reunoista kiinni, 

että pysyy paikoil-

laan. Silloin tarvit-

sen peiton syöttä-

jää, joka vasta-

päätä ompeluko-

nettani, sylistään, 

ohjaa peiton reu-

naa ommeltavak-

seni. Näin mene-

tellen en tarvitse 

tikkauspuita, joita 

isoäiti käytti. Se 

olisi hidasta käsityötä. Koneella tikkaan peitteen aika nopeasti. 

Tein työtä, ja Jumala siunasi ja lähetti asiakkaita. Toiminimeni aikana 

monia peittoja vietiin jopa ulkomaille, esim. Saksaan useita. Myös 

Taiwanin vieraat ostivat niitä kotiinsa. 

Niin – jos elonpäiviä annetaan ja jaksan vielä peittoja ommella, käy-

kääpä ystävät niitä Katulähetyksen kirpputoreilta ostamassa tukeak-

senne tätä tärkeää työtä, joka on ollut meidän kutsumuksemme. 

 

Marja Berg  
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Bergin perhe sitomassa kangasliaaneja   

Ja kaupungin torit tulevat olemaan täynnä poikasia ja tyt-
tösiä, jotka leikkivät sen toreilla. 

Alastomina, ilman vaatteita, he viettävät yönsä, eikä heillä ole 
peittoa kylmässä 



 

 

 

 

Rovaniemen kesäpäivillä 2019 sovittiin, että Turun Katulähetys järjes-

tää Katulähetysliiton talvipäivät Turussa 2021. Niinpä saimme Turussa 

aloittaa talvipäivien suunnittelun. Talvipäivien valmisteluja varten va-

littiin toimikunta. Ensimmäinen suunnittelupalaveri oli jo 2019 elo-

kuussa. Talvipäivien pitopaikaksi valikoitui luontevasti Turun seurakun-

tien Sinapin leirikeskus Kakskerran saarella. Mietimme majoitusmah-

dollisuuksia, kaavailimme päivien ohjelmaa ja mietimme mahdollisia 

esiintyjiä. Rukoilimme Jumalan tahdon toteutumista, ja siksi päivien 

teema jäi vielä tässä vaiheessa ajatuksen tasolle.  

Kristillinen sanoma ohenee nyky-yhteiskunnassa hyvinkin nopeasti. Ju-

mala kehottaa kaikkia, myös meitä katulähetystyöntekijöitä, olemaan 

vahvoja loppuun asti. Vuoden vaihteeseen mennessä teemaksi kirkas-

tui Matt. 24:45 ”Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palve-

lija”. Sinapin leirikeskuksen viikonloput ovat varattuja yleensä vuoden 

ympäri. Turun Katulähetys onnistui varamaan leirikeskuksen talvipäi-

viä varten 5.-7.3.2021. Alkukeväällä 2020 ohjelmarunkokin oli sen ver-

ran hahmottunut, että oli syytä neuvotella yhteistyökumppaneiden 

kanssa. Tärkein yhteistyökumppani oli Turun Martin seurakunta. Seu-

rakunnan alueella oli tarkoitus järjestää soppatykkitapahtuma ja Mar-

tin kirkossa seminaariosio ja Kakskerran kirkossa juhlajumalanpalvelus. 

Näistä tapahtumista sovittiin heti ensi kerralla Martin seurakunnan 

edustajan Liisa Kuuselan kanssa. 
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Keväällä 2020 koronaviruksen seuraukset sekoittivat pahasti myös 

Turun Katulähetyksen organisaation. Jouduimme pitämään ylimää-

räisen jäsenkokouksen saadaksemme asiat sen verran järjestykseen, 

että voimme sopia Katulähetykselle tärkeistä asioista. Olin toiminut 

suunnittelutoimikunnan puheenjohtajana, ja tässä vaiheessa koin Ju-

malan johdatuksena, että minut valittiin Tutun Katulähetyksen pu-

heenjohtajaksi. Talvipäivien valmistelu jäi kesän ajaksi tauolle. Syksyn 

tultua olimme saaneet asiat ja organisaation järjestykseen ja olimme 

jälleen valmiit jatkamaa talvipäivien valmisteluja uudella Turun Katu-

lähetyksen hallituksella. Monet asiat menivät tässä vaiheessa uusiksi. 

Laitilan kesäpäivillä Turun Katulähetys sai ottaa Laitilan Katulähetyk-

seltä vastaan päivien järjestelyn viestikapulan.  

Syksyllä 2020 olimme vielä 

luottavaisia, että talvipäivät 

järjestetään. Pidimme vielä 

voimassa Sinapin leirikeskuk-

sen varauksen ja sovimme si-

dosryhmien ja esiintyjien 

kanssa talvipäivien aikatau-

lusta. Teimme talousarvion 

talvipäivien järjestely-

kustannuksista. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä saimme lu-

pauksen talvipäivien avustuksesta. Avustuksen ansiosta osallistumis-

maksuja voitiin pienentää huomattavasti.  

Syksyn edetessä koronaepidemia paheni entisestään. Erilaisia ko-

koontumisrajoitteita tuli voimaan. Sinapin leirikeskuksen varaus olisi 

pitänyt vahvistaa. Seurakunnissakin oli kokoontumisrajoitukset käy-

tössä. Epäilys talvipäivien järjestelyistä hiipi puseron sisään. Kysely-

kierros Turun Katulähetyksen ja Katulähetysliiton hallitusten jäsenien 

keskuudessa toi tuloksen, että siinä pandemian tilanteessa talvipäiviä 

ei ollut syytä järjestää.                      
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 Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa  



Erilaisten vaiheiden jälkeen sain sovituksi Sinapin leirikeskuksen va-

raukseksi 23.7.-25.7.2021. Kesäpäivät 2021 oli alustavasti suunniteltu 

järjestettäväksi Seinäjoella, mutta niiden järjestelyistä ei ollut lopulli-

sesti sovittu. Katulähetyksen hallitus sopi sähköpostikokouksessa, 

että vuoden 2021 kesäpäivät ja liiton vuosikokous järjestetään Tu-

russa 23.-25.7.2021. 

Sovimme uudesta ajankohdasta Martin seurakunnan kanssa. Mie-

timme uudelleen esiintyjät. Osin jouduimme vaihtamaan esiintyviä 

henkilöitä ja sopimaan kaikkien kanssa uudesta ajankohdasta. Näin 

ohjelma hahmottui uudelleen. Jouduimme sopimaan seurakuntayh-

tymän kanssa avustuksen siirrosta kesäpäiviä varten. Toimitimme uu-

den kustannusarvion ja ohjelman seurakuntayhtymälle. Tilanne jäi 

tässä vaiheessa jotenkin auki. Koronapandemia ei näyttänyt laantu-

van lainkaan. Vielä 

toukokuussa olivat 

koronarajoitteet käy-

tössä. Kesän kynnyk-

sellä Varsinais-Suomi 

siirtyi perustasolle. 

Nyt alkoivat konkreet-

tiset toimenpiteet ke-

säpäiviä varten. Mie-

timme, millaisen tervetuliaiskassin kokoamme osallistujille ja 

aloimme hankkia kasseihin sisältöä. Olimme julkaisseet kesäpäivien 

ohjelman Turun Katulähetyksen ystävälehdessä ja Katulähetysliiton 

Rengaslehdessä. Painatimme vielä toistasataa ohjelmalehtistä ja ja-

oimme niitä sidosryhmille. Kävimme neuvottelemassa Sinapin leiri-

keskuksen henkilökunnan kanssa majoituksesta ja ruokailujen järjes-

telyistä. Siinä vaiheessa osallistujien määräksi arvioitiin kuusikym-

mentä henkilöä.  
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Harmiksemme heinäkuun alkupuolella Varsinais-Suomi siirtyi  

koronapandemian osalta jälleen kiihtymisvaiheeseen. Tässä vai-

heessa emme enää keskeyttäneet kesäpäivien valmisteluja, vaan 

mietimme uuden strategian, miten ke-

säpäivät voitiin järjestää koronarajoit-

teista huolimatta. Osallistujia + järjestä-

jiä oli tulossa noin seitsemänkymmentä 

henkilöä. Jaoimme osallistujat neljään 

ryhmään ja suunnittelimme ohjelman 

siten, että ryhmät voisivat olla mahdol-

lisimman paljon erillään toisistaan. Li-

säksi sovimme keittiön kanssa, että ruo-

kailuajat pidennetään ja vain kaksi ryh-

mää on kerrallaan ruokailussa. Tässä 

vaiheessa jouduimme vielä kerran 

muokkaamaan ohjelmaa ja sopimaan parin uuden henkilön mukaan-

tulosta ohjelmatyöhön. Tiistaina 20.7.2021 Turun Katulähetys piti vii-

meisen kokouksen ennen kesäpäiviä. Sovittiin tehtäväjaosta: Jaana, 

Pirjo I ja Pirjo H saivat huolehtiakseen vastaanoton. Anne S sai tehtä-

väkseen huolehtia kukista ja Maria D:n kanssa iltatarjoiluista. Simo 

L:n ja Jorma A:n osaksi tuli tavaroiden kerääminen, opasteiden pys-

tyttäminen ja makkaran grillaaminen. Simo ja muut vapaaehtoiset 

kokosivat kesäpäivillä tarvittavia tavaroita samaan paikkaan päivit-

täin loppuviikon ajan. Ilkka R ja Pertti B saivat juontotehtävät. Ke-

räsimme tervetuliaiskassien sisällön. Siinä olikin aikamoinen tehtävä. 

Kaikkiin kasseihin tuli osallistujan rintalappu, jossa oli nimen lisäksi 

taustayhteisö ja ryhmän numero. Kaikkien neljän ryhmän kassin si-

sältö oli erilainen, lisäksi jos ei ollut majoitusta, kassin sisältö oli eri-

lainen. Osallistujat merkattiin majoituskartan mukaan huoneisiin. To-

sin majoitussuunnitelmaan tuli tämänkin jälkeen pieniä muutoksia. 
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  Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: ”Menkäämme   
Herran huoneeseen.” 

 Ilkka ja Kalle kesäpäivillä tauolla  

 nauti lepoa, syö, juo ja iloitse 



Mielenkiintoista oli, että majoitustilaa oli saman verran kuin osallis-

tujia. Järjestelyä majoittaminen vaatikin vielä paikan päällä.  

Koitti perjantai 23.7.2021. Suomen Katulähetysliiton hallitus kokoon-

tui Martin seurakuntatalolla. Kirjattiin katulähetystyöhön siunattavat 

henkilöt ja sovittiin Martin seurakunnan papin Seppo Riihimäen ja 

kanttori Päivi Hannukselan kanssa juhlamessun järjestelyistä ja mu-

siikista.  

Pertti oli keittänyt hernesopan soppatykillä ja toimitti sen Kaasukel-

loaukiolle. Simo ja Jorma toimittivat kahvit, pullat ja muut tarvikkeet 

soppatykkijakelua varten. Myöhemmin Katulähetysliiton hallituksen 

jäsenetkin ehtivät syömään soppatykillä keitettyä hernesoppaa. Tilai-

suudessa saimme kuulla hengellisiä lauluja Juhanin johdolla. Martin 

kirkolle mentiin klo 15.30 kuuntelemaan Kansan Raamattuseuran Olli 

Seppäsen esitelmää ”Jumalan suojelus Suomen yllä sotien aikana”. 

Vastaanottohenkilöt olivat menneet 

jo etukäteen Sinapin leirikeskukseen 

valmistelemaan osallistujien saapu-

mista. Vastaanottajat joutuivat melko 

koville, kun tervetuliaiskasseja täy-

dennettiin vielä vastaanotossa. Kai-

kille osallistujille löytyi majoitus. Tosin 

joihinkin huoneisiin jouduttiin majoit-

tamaan kolmekin henkilöä. Pienen 

sähläyksen jälkeen saatiin osallistujat 

kerättyä terassille päivien avausta ja 

informaatiota varten ja niin saatiin ke-

säpäivät virallisesti avatuksi rukouksen kanssa. Kiinnitimme leirikes-

kuksen oviin tarkemman ohjelman, jossa oli myös tilaisuuksien pito-

paikat.  Alakerrassa oli itsepalveluiltapala, josta ei oltu    informoitu 

riittävästi.  
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Osallistujat jakautuivat ryhmiin ja pastori Liisa Kuusela piti lyhyen 

hartaushetken parille ryhmälle ja sitten toisille kahdelle ryhmälle ja 

Juhani Kärkkäinen ja Jukka Saarinen musisoivat vuorollaan molem-

mille ryhmille. Vielä oli vuorossa saunominen. Naiset saunoivat ran-

tasaunassa ja miehet leirikeskuksen alakerran saunassa.  

Herra siunasi kesäpäiviä kauniilla ilmalla ja saimme herätä aamupa-

lalle auringon paistaessa kirkkaalta taivaalta. Aamupalan jokainen 

nautti omaan tahtiin. Järjestelimme Villa 

Staffansin takapihalle tuolit osallistujille 

ja pöydän esiintyjiä varten. Kello 9.00 

osallistujat kerääntyivät sinne kuuntele-

maan vankilapastori Tapio Pastilan luen-

toa ”Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne 

hukkuvat”. Luento oli melko tiivis ja pi-

täytyi todella hyvin Raamatussa. Aamu-

päivällä saimme vielä kuulla osallistujien 

henkilökohtaisia todistuksia Jumalan 

vaikuttamisesta ja avusta heidän 

omaan elämäänsä.  

Todistuspuheenvuorojen jälkeen olikin jo maittavan lounaan aika. 

Lounaan jälkeen oli vuorossa Suomen Katulähetysliitto ry:n vuosiko-

kous samalla ulkoilman alueella. Kokouksen puheenjohtajaksi valit-

tiin järjestävän paikallisyhdistyksen, Turun Katulähetyksen puheen-

johtaja Ilkka Räisänen. Osallistujat ottivat kiitettävästi osaa vuosiko-

kouksen asioihin. Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus, tulos-

laskelma ja tase sekä vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousar-

vio. Liiton nykyinen puheenjohtaja Pekka Arposuo valittiin uudelleen 

puheenjohtajaksi. Rengaslehti nousi ehkä tärkeimmäksi puheenai-

heeksi. Ehdotettiin, että koko liiton hallitus ottaisi aktiivisesti osaa 

Rengaslehden toimintaan ja paikallisyhdistykset kirjoittaisivat aktiivi-

semmin lehteen artikkeleita.    
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  Liisa Kuuselan hartaushetki 

Tapio Pastila pitää raamattuluennon  

 Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Ju-
mala ole valinnut teitä 

 Usko tulee siis kuulemisesta  



Mietittiin myös, että pari Rengaslehden numeroa ilmestyisi netissä 

digitaalisena ja pari lehteä painettuna. Painettuihin tulisi kesä- ja tal-

vipäivien kutsu ja ohjelma.  

Kesäpäivien raamatunlause oli Matt. 24:45 ”Kuka siis on se uskollinen 

ja ymmärtäväinen palvelija”. Joten olihan koko luku käytävä läpi ke-

säpäivillä. Matteus 24 luku oli jaettu neljään osaan ja sen jokaisesta 

osasta oli kirjoitettu omat referenssit, jotka osallistujat olivat saaneet 

tervetuliaiskasseissa. Jokainen 

ryhmä sai oman osansa luvusta kä-

siteltäväksi. Ryhmät käsittelivät 

Raamatun lukua parissa paikassa.  

Päivällisen jälkeen oli Sanan ja ru-

kouksen ilta. Saimme kuulla Matti 

Niemisen laulua ja todistusta Jee-

suksesta. Kalle Vihonen piti kosket-

tavan puheen uskosta Jeesukseen. 

Lopuksi Turun Katulähetyksen ka-

tukööri lauloi muutaman laulun. Vielä koottiin yhteen Matteus 24 lu-

vun mietteitä. Iltapala odottikin jo alakerran iltapalahuoneessa. Li-

säksi Jorma oli grillannut makkaroita. Naisilla ei saunamatka ollut ko-

vinkaan pitkä, sillä heidän vuoronsa oli saunoa alakerran saunassa. 

Miehet menivät saunomaan rantasaunaan. Sieltä monet pulahtivat 

mereen uimaan. Saunomisen jälkeen oli vielä iltapalaa ja grillimakka-

roita tarjolla. Sitten olikin jo aika pikkuhiljaa mennä nukkumaan.  

Sunnuntaiaamu koitti yhtä kirkkaana kuin pari aikaisempaa aamua. 

Huoneet oli luovutettava aamupalan jälkeen. Tarkastettiin vielä, että 

kaikilla oli kyyti Kakskerran kirkkoon. Opas jo odotteli meitä kirkon 

esittelykierrosta varten. Hän kertoi Kakskerrassa vaikuttaneista ihmi-

sistä ja esitteli heidän hautojaan. Tarinan mukaan paikalliset kalasta-

jat saivat yllätyksekseen mereltä suunnattoman suuren kalansaaliin.  

23    Niinpä he ajattelivat, että tämän alueen täytyy olla siunattu. 

Tapahtuman seurauksena saarelaiset päättivät rakentaa paikalle kir-

kon, joka vihittiin käyttöön vuonna 1770. Esittelykierros loppui kirkon 

sisälle ja juhlajumalanpalvelus alkoi. Liturgina toimi Seppo Riihimäki 

ja kanttorina Päivi Hannuksela. Hän 

myös säesti Juhani Kärkkäistä, joka 

lauloi juhlamessussa pari hienoa lau-

lua. Hyvinkin kantaa ottavan saarnan 

piti Petri Laitinen. Liekö ollut joten-

kin profetiallinen merkki, kun ehtool-

lisleipä loppui kesken.  

Lounaan jälkeen oli vielä päätös-

juhla. Turun Katulähetys luovutti Katulähetysliiton banderollin ja pla-

kaatin Jyväskylän Katulähetykselle talvipäivien järjestelyjä varten. 

Kauko Laaksamo piti loppuhartauden. Niin olivat Turun Kesäpäivät 

tulleet päätökseen. Oli enää hy-

västelyjen ja jälleennäkemisen 

toivotusten aika. Osallistujien 

kotimatka alkoi. Olkaamme me 

niitä uskollisia ja ymmärtäviä 

palvelijoita, jotka tekevät in-

nolla Jumalan työtä Kristuksen 

Pyhän Hengen johdatuksessa.  

Turun Katulähetyksen osalta töitä riitti vielä lopputoivotusten jäl-

keenkin. Käytössä olleet tavarat kerättiin ja kuljetettiin takaisin Katu-

lähetyksen tiloihin. Selvitettiin leirikeskuksen kanssa auki olleet asiat. 

Vielä oli tehtävä osallistujien laskutus ja kerättävä tulot ja menot ja 

tehtävä loppuselvitys. Kaikki tämä toiminta koettiin kuitenkin positii-

visena. Jälleen kerran katulähetysväki sai kokoontua yhteen ja olla 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja kuunnella todistuksia Jeesuk-

sesta ja saada ravintoa Jumalan sanasta.  

Kaikille siunausta toivottaen Ilkka Räisänen                      24  

 Matti musisoi raamatunluvun välillä  

Katulähetystyöhön siunatut  

soittakaa kiitosta meidän Jumalallemme. 

 jotka seisotte Herran huoneessa, mei-
dän Jumalamme huoneen esikartanoissa 

 juhlakansaa Kakskerran kirkossa  

Herran siunaus rikkaaksi tekee 



1 Tess 5:25 
Herran kutsusta ja armosta, ennalta valmistetulla tiellä, olemme saa-
neet rukoilla Katulähetyksen yläsalilla lähes viisi vuotta. Herra nosti 
sydämelle TV7:n Muurinaukko-ohjelmaa katsellessani rukouksen tär-
keyden. Kyselin eri seurakunnista, löytyykö Turusta ryhmää, joka ru-
koilisi Suomen asioiden puolesta. Kun ei löytynyt, kysyin asiaa suo-
raan TV7:ltä ja rukouskoordinaattori Marita Rautio vastasi, että ehkä 
Herra on tarkoittanut minut siihen tehtävään. Rukoilimme puolisoni 
kanssa asiaa ja koimme sen omaksi kutsuksemme ja tehtäväksemme. 

Herra johdatti 
meidät puhu-
maan Ilpoisten 
piiriin asiasta. Kii-
tos Kaarina Riitin-
gille, hän otti 
asian sydämel-
leen ja niin pää-
dyimme Katulä-
hetykseen. 
Rukoilemme joka 
maanantai ja niin 

olemme tehneet lähes koko korona-ajankin. Herra Sebaot on ylipääl-
likkömme ja Pyhä Henki auktoriteettimme. 
Rukoilemme niin Katulähetyksen, Turun kaupungin kuin tärkeiden 
yhteiskunnallisten asioiden puolesta sekä tietysti Israelin puolesta 
kestäviä rukouksia. Tiivis rukousaika on klo 18.00-20.00 mutta ovet 
ovat avoinna jo klo 17.00 alkaen, jolloin on kahvitusta ja vapaata kes-
kustelua. Olemme TV7:n Varsinais-Suomen Muurinaukko rukousar-
meija. Jos koet Jumalan kutsua, olet lämpimästi tervetullut rukoile-
maan kanssamme. 
Herralle kiitollisina sitoutuneesta rukousryhmästämme! 
Rukousterveisin; Eva, Mauri ja Maarit 
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Oli aurinkoinen torstaiaamupäivä 31.10.2019. Olin edellisenä päi-

vänä hakenut Marttilainen-lehtiä, joita jaoimme postilaatikoihin joka 

talouteen Marttilassa. Matkalle lähtiessä sanoin Mikolle, että nyt vii-

vyn vähän kauemmin. Vien lehden kotiin asti yksinäiselle vanhalle 

miehelle. Nyt hänet on otettu jo ajasta ikuisuuteen. Onneksi en pääs-

syt hänen pikkutielleen. Ehkä minua ei olisi sieltä löydetty. Minulle 

tuntematon pariskunta löysi minut tajuttomana Härkätieltä ja hälytti 

ambulanssin. Sitten paikalle ajoi Laupias Samarialainen. Hän oli hake-

nut autosta takkinsa pääni 

alle ja ohjasi liikennettä. Hä-

märästi tajusin hänet eikä 

minulla ole muista auttajis-

tani minkäänlaista muistiku-

vaa. Karri antoi tietoni ambu-

lanssiin ja oli nostoapuna. 

Muistan, kuinka ambulanssi 

lähti matkaan pillit soiden. 

Tuntui, että pääni halkeaa. 

Sitten meni taju. Heräsin TYKSissä, kun minulle oli vaihdettu sairaalan 

vaatteet. Lääkäri ilmoitti Mikolle, että minulla on oikeanpuoleinen ai-

voverenvuoto ja vasen puoli on halvaantunut. Hän sanoi, että lääke-

tiede ei voi tehdä mitään. Mikko lupasi ilmoittaa esirukoilijoille, ja se 

oli lääkärinkin mielestä hyvä. Muutamana päivänä olin tokkurainen 

tarkkailussa. Sitten minut vietiin neurolle, mutta sieltäkään ei ole 

muuta muistikuvaa kuin pitkä paikan odotus kylmällä käytävällä. 

Totta kai muistan kiitollisena ystävien ja sukulaisten vierailut. Simo 

toi minulle radion ja sain kuunnella Patmos-radiota ja suklaata, jota 

sain syödä nälkääni. 2 marraskuuta pääsin Lietoon vuodeosastolle 

kuntoutukseen. Minua liikuteltiin pyörätuolilla. 
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Minä annan teille tulevaisuuden ja toivo  

 yksi Samarialainen vaelsi, ja tuli hänen tykönsä, ja 
kuin hän näki hänen, armahti hän häntä  



Sängyssäni oli laita, etten putoaisi tai yrittäisi liikkeelle. Nielu oli osit-

tain halvaantunut. Ruoka oli soseutettua ja juotavat sakeutettuja. 

Niitä annettiin niukasti. Yöt olivat levottomia, enkä nukkunut ilman 

unilääkettä. Jäin siihen koukkuun ja pääsin vasta tämän vuoden 

alussa rukousten avulla irti. Minulta oli löytynyt myös keuhkosar-

koidoosis, jonka odotetaan paranevan ilman lääkettä. Näistä lähtö-

kohdista alkoi taistelu. Opettelin kävelemään, ja 5.12.2019 pääsin ko-

tiin, kun Mikko lu-

pasi olla apunani. 

Sairaalassa sanot-

tiin, että minulla ei 

ole sairauden tun-

toa. Halusin nope-

asti itsenäistyä. Sa-

noin, että minulla 

on synnintunto. Se 

oli rankkaa. Luin ja kuuntelin Sanaa ja Saarnoja. Sain kokea Jeesuksen 

läsnäolon ja armahtavan anteeksiannon. Luotin, että Jeesus parantaa 

minut. 27.3.2020 lähdin ajamaan polkupyörällä. Vapun aattona neu-

rologi antoi ajokorttiluvan. Pyörätuolissa ollessani ymmärsin elämän 

rajoittuneisuuden, ja rollaattorikin tuntui kahleelta. Ymmärrän, nyt 

ettei niiden käyttäjien elämä ole helppoa, ellei ole iloa sydämessä. En 

kokenut, että Jumala olisi hylännyt tai rankaissut minua, vaan opet-

tanut. Laulun sanat: "Sinun varaasi kaiken laitan. Täällä kestä ei mi-

kään muu. Sinun kanssasi matkaa taitan, kunnes hämärä laskeutuu." 

Tämä on totta. Ihmisapu ei voi korvata tätä eikä ihmisten pahat sanat 

niin satuta, kun muistan, kuinka paljon olen saanut anteeksi. Joka 

aamu saan kiittää, että voin nousta kävelemään.  Uskotaan Jeesusta, 

kun Hän sanoo: ”Älä pelkää." 

Kiitos Herralle!     Terveisin Heli Laine 
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tule ja pane kätesi hänen päällensä, että hän tulisi terveeksi 


