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Tule

Lämmin tervehdys!

Kirje 5/2016
Taas joutui armas aika ja suvi suloinen…
Taas niityt vihannoivat ja laiho laaksossa
Vanha kunnon suvivirsi onkin taas ajankohtaisempi kuin koskaan. Toivottavasti sitä on
laulettu ahkerasti kodeissa ja kouluissa. Kesä on tullut tännekin. Västäräkit touhuilevat
maassa, tervapääskyt liitävät ja kirkuvat ja monet minulle tuntemattomat siivekkäät
puuhailevat aroilla. Jokunen päivä sitten näin ihan hippiäisen näköisen pikkulinnun arolla –
liekö meidän metsähippiäisemme serkku, pikkuruinen ja vihreä ja selvä keltainen
silmäkulmajuova? Ajatukset alkavat kääntyä jo kesälomia kohti. Kuten olen aikaisemmissa
kirjeissä kertonutkin, olen tulossa Tampereelle, Turkuun ja Poriin mongolivieraamme
Nominin kanssa. Tapaamisiin!
Viime kirjeessä kertomani seurakuntamme koriskenttä saatiin valmiiksi. Avajaiset vietimme
kauniissa ja melko vähätuulisessa säässä, mikä on täällä Gobissa aina plussaa. Kentän
laidalle oli nostettu sisältä rivi tuoleja katsomoksi ja musiikkilaitteet siihen viereen. Niinpä
saimme viettää avajaiset rennoissa tunnelmissa. Paikkakuntamme toisen pienen
kristillisen seurakunnan väkeä oli myös kutsuttu paikalle. Kaikesta mukavasta huolimatta
selvitettävääkin jäi, ihan kaikesta käytetystä rahasta kun ei saatu tilitystä. Vastaukseksi tuli
yleistä ihmettelyä ja pään pyöritystä: ei mitään tietoa mitä lopuille rahoille tapahtui. Tällä
hetkellä on etsinnässä noin 200 euroa. Harmillinen juttu. – Olen joskus tehnyt sellaisen
havainnon, että jos vaikka katsotte täällä ilmansuunnalla tehtyjä elokuvia, niin huomaatte,
että niissä juoni ei käytännössä koskaan rakennu sellaisten teemojen ympärille kuin mitä
todella tapahtui. Ei ole etsiväsarjoja tai muita totuuden selvittämiseen tähtääviä ohjelmia.
Toki nämäkin asiat ovat täällä idässä esillä, mutta ne eivät ole ollenkaan niin tärkeitä kuin
mihin olemme tottuneet. Menee oma aikansa ennen kuin ihmiset oppivat rehellisiksi.
Rukoillaan tämän asian puolesta erityisesti.
Kiitosaiheena voin myös kertoa, että loppukeväänä olen saanut opettaa Raamattua hiukan
aikaisempaa useammin. Saarnoja on ollut hiukan entistä useammin. Lisäksi olen pitänyt
kerran viikossa raamattutunnin jostain lähinnä seurakunnan toiminnassa ajankohtaisesta
aiheesta. Tämä ei nyt vielä ihan valtavan paljon ole, mutta näin maallikolle ne tuovat oman
valmistelutyönsä. Minulla on edellisiltä työkausilta paksu mapillinen vanhoja puheita.
Näistä vanhoista papereista ei kuitenkaan tunnu olevan iloa jos niitä käytän. Näyttää siltä,
että joka seurakunnan tilanne on omanlaisensa ja siksi myös joka opetus on valmistettava
erikseen, mikä teettää paljon työtä. Raamatun opetus on kuitenkin aivan keskeistä tässä
työssämme. Itse olen tykännyt ehkä eniten sellaisista tilanteista, joissa saan kohdistaa
puheen tietylle ryhmälle, kuten lähinnä vastuunkantajille tai yksittäiselle ihmiselle. Koko

seurakunnalle tulee helposti puhuttua niin
yleisesti, että ei ihan osu. Paljon on vielä
parannettavaa ja systematisoitavaa näissä
opetuksissa, mutta eteenpäin mennään.
Toukokuun alussa kentällä meitä kävi
kuvaamassa Jussi Valkeajoki.
Ammattilaisen ottein meille jäi muistoksi
runsain mitoin materiaalia käytettäväksi
jatkossa. Oheisessa kuvassa ratsastan
Jussin matkakaverin Petrin kanssa
kamelilla. Kamelinmaitokausi on muuten
alkanut täällä Gobissa, itsellä jääkaapissa
on jäljellä ainakin 1,5 litraa. Terveydeksi!
Samalla reissulla kävimme myös Arhangaissa, jossa sain
olla mukana siunaamassa 3 alkavan sivuseurakunnan
vastuunkantajia työhönsä. He ovat jonkin verran
raamattukoulua käyneitä maallikoita ja heidän tittelinsä
on nyt ”vanhin”. Jalkojen pesu näyttää tulleen osaksi
näitä seremonioita. Arhangaissa on tällä hetkellä kova
into viedä evankeliumia eteenpäin.
Olemme aloittaneet valmistelut uusien lähettien tulolle
tänne Mongoliaan. Tikkasen perhe ja Lahja Nokelainen
ovat tulossa tänne kahden vuoden työjaksolle elokuun
puolivälistä alkaen. Heillä on edessään paljon venymistä
ja sopeutumista, mutta varmasti myös paljon
mielenkiintoista ja siunauksellista aikaa täällä
Mongoliassa. Voit tulla heitä saattamaan matkalle
Kylväjän kesäpäivillä. Piispa Kaarlo Kalliala siunaa uudet
lähetit matkaan su 19.6. messun yhteydessä, Teljän
kirkko klo 10.
Rukouksiinne:








Kiitos mahdollisuudesta lisätä Raamatun opetusta
Uusien ihmisten sopeutuminen osaksi seurakuntaa ja
Kristuksen kansaa, etsijät
Varjelusta ja turvallisuutta ruumiin, sielun ja mielen osalta, terveyttä
Seurakunnissa jotkut sellaiset perusasiat kuten rehellisyys vahvistuisivat.
Rukoillaan uusien, alkavien seurakuntien ja niiden jäsenten puolesta Kristuksen tuntemista
ja Sanaan juurtumista, viisautta vetäjille.
Kesäloma: rentouttavaa lomaa ja palautumista, kulkuneuvon löytyminen
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