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Kun he käyvät Kyynellaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten 
maaksi, ja syyssade peittää sen siunauksilla. Ps. 84:7
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pääkirjoitus

lähi-itäterveiset lähi-idästä

K IITOS teille kaikille jotka olette rukoilleet D:n pysyvämmän maassaololuvan puolesta!  
Hän sai Temporary recidency statuksen viime viikolla!!! Se on todellakin JUMALAN IHME!  

Me olimme jo jotakuinkin luopuneet toivosta – myös D. 
D on itse todella iloinen. Hänellä on jo monia suunnitelmia. Rukoilkaa Jumalan ohjausta näiden suun-

nitelmien puolesta. Perjantaina vietämme seurakunnassamme Rosh Hashanaa (täkäläistä Uutta Vuotta). 
Itselläni on pieni opetus Mooseksen viidennestä kirjasta, siitä miten Jumala lupaa siunata niitä, jotka ovat 
Häntä lähellä. Haluammeko olla Jumalaa lähellä on meidän valinta. Tämä kansa valitsi Jumalan sijaan omat 
tiensä ja joutui maanpakoon. Armossaan ja rakkaudessaan Jumala on kuitenkin tuonut heidät takaisin 
omaan maahansa, ja lupauksiensa mukaan on siunannut heitä ja tätä maata.

Lähi-idän lähetit

Kun he lähtivät lähetysmatkalle, niin yhtäkkiä 
Jumalan valtakunta etenikin seitsemän eri 
”yksikön” kautta voimallisesti. Jeesus ja kaksittain 
lähetetyt apostolit. Tuosta ei mennyt kauaakaan 
kun Jeesus lähetti 70. Yhtäkkiä Jumalan valtakunta 
murtautui esiin kylissä ja kaupungeissa  
36 ”yksikön” johdosta.

Tämä oli Jeesuksen ns. strategia. Rakentaa 
tiimejä, joilla on yhteys Jeesukseen ja toisiinsa, 
selkeä missio sekä ymmärrys Jeesuksen nimen auk-
toriteetista ja voimasta viedä Jumalan valtakuntaa. 
Tämä on strategia, jota haluan itse olla toteut-
tamassa, että voisi syntyä tällaisia tiimejä, jotka 
elävät todeksi Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. 
Aluksi kehitys voi tuntua hitaaltakin – aivan kuten 
Jeesuksellakin homma eteni aluksi hitaasti, kun hän 
sijoitti muutamaan tavoittaakseen massat. Mutta 
se kannatti ja kannattaa.

Eikö olisikin mahtavaa jos ja kun meillä olisi 
satoja tällaisia ’tiimejä’ joissa heikko saa vahvistua 
Herrassa, yhteys olisi parantavaa ja uudistavaa, 
elämäntarkoituksen tuovaa ja ennen kaikkea 
Herra itse saisi toimia sen yhteyden ja niiden 
ihmisten kautta pelastaakseen niitä, jotka kulkevat 
pimeydessä vailla toivoa. Rukoilemme hengellistä 
herätystä maahamme. Ja haluamme myös tehdä 
sen eteen töitä liittyen siihen työhön jota Jumala jo 
tekee keskuudessamme ja sydämissämme.

Jeesus, VapahtaJamme. 
Jeesus, esimerkkimme.

O len muutaman viime vuoden ajan tutkinut erityisesti Jeesuksen elämää. Otsikossa  
jälkimmäisestä näkökulmasta. Pääsääntöisesti me menemme Jeesuksen luo pelastusasioissa. Tämä 

on täysin oikein ja siitä kaikki lähtee ja sen varassa kaikki seisoo! Mutta kuinka usein menemme Jeesuksen 
luo sillä ajatuksella, että miten voisimme edistää Jumalan valtakuntaa ja rakentaa seurakuntiamme ottaen 
mallia Jeesukselta? Liian harvoin. Olen kuitenkin täysin vakuuttunut, että löydämme Jeesuksen elämästä ja 
toiminnasta myös tähän päivään mallin jota toteuttaa.

Markus kertoo tilanteesta, jossa Jeesus valitsi 12 apostolia. Valinta ei ollut mikään summittainen. Sitä 
edelsi kokonainen yö rukousta. Sitä edelsi myös paljon aikaa heidän kanssaan. Valinnan hetkellä Jeesuksen 
ns. ydinporukka eli Pietari, Jaakob ja Johannes oli seurannut Jeesusta kaksi ja puoli vuotta. Andreaksen voi 
myös laskea tuohon jengiin vaikkei kuulunutkaan tuohon kolmen ytimeen. Vajaa vuosi tuosta valinnasta Jee-
sus oli kutsunut näitä neljää seuraamaan häntä sillä tarkoituksella että heistä tulisi ihmisten kalastajia.

Mitä näemme tässä? Jeesus rakensi tiimiä. Vietti aikaa heidän kanssaan, ’sijoitti’ heihin. Opetti heitä siitä 
mitä on elämä opetuslapsena. Tuohon valintaan mennessä Jeesus yksin oli elänyt ns. Lähetetyn elämää. Ope-
tuslapset olivat toki olleet mukana kun Jeesuksen työn painopiste vaihteli Juudean ja Galilean välillä. Joukko 
kasvoi kasvamistaan. 

Nyt Jeesus valitsee 12 suuresta opetuslasten joukosta. Markus mainitsee kolme  
hyvin tärkeää seikkaa: 1) Kutsui olemaan kanssaan = yhteys ja ajan viettäminen 

2) Lähettääkseen saarnaamaan = hyvin selvä missio 
3) Valtuuttaakseen karkottamaan saastaisia henkiä = delegoitu auktoriteetti ja voima

Sitten Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne,  
jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa. 
Nämä kaksitoista Jeesus kutsui olemaan kanssaan  
lähettääkseen heidät saarnaamaan ja valtuuttaakseen 
heidät karkottamaan saastaisia henkiä. Mark. 3:13–15

Rukoile kanssamme, että tämä näky 
saa toteutua Isän Jumalan kunniaksi. 
Rukoile myös sitä miten voisit omalta 
osaltasi olla edistämässä tätä näkyä – 
kiitos kun olet mukana työyhteydessä! 
Yhteys moninkertaistaa yksittäiset 
ponnistelut. Tällaisen näyn pohjalta 
on myös Kansanlähetys aikoinaan 
syntynyt – se on kantanut hyvää 
hedelmää silloin ja tulee kantamaan 
tulevaisuudessakin.

Siunattua syksyä toivottaen ja  
työyhteydestä kiittäen,

Pyry Winter
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japani
hAt-Koben seurAKuntA  
10 vuottA!

Olemme työssä Länsi-Japanin ev.lut. kirkon 
nuorimmassa seurakunnassa, HAT-Koben 
seurakunnassa, joka täytti viime sunnun-
taina 10 vuotta. Pieni kirkkosali täyttyi 
seurakunnan ystävistä juhlajumalanpalve-
luksessa. 

K ymmenen vuoden aikana tätä seurakuntaa on 
palvellut usean suomalaisen lähetin lisäksi joukko 

japanilaisia vapaaehtoisia ja korealainen lähetystyönte-
kijä. Seurakunnalla on tällä hetkellä 15 jäsentä. 

Useat sadat ihmiset ovat seurakunnan toiminnan 
kautta kuulleet evankeliumin. 

Rukoilemme, että työ saisi jatkua ja ilosanoma levitä. 
Toimintapiireissä, kuten suomen kielen piirissä ja ruo-
kapiirissä käy paljon ihmisiä, jotka kuulevat joka kerta 
Raamatun opetusta. Rukoilemme, että Raamatun sana 
saisi koskettaa ja HAT-Koben seurakunta saisi kasvaa niin 
määrällisesti kuin laadullisestikin.

Terveisin, Mari ja Daniel Nummela

lehtisten  
terveiset
Viime kirjeessä pyysimme 
esirukousta Tanian työluvan 
puolesta. Kiitos teille rukouksista ja 
kiitos ennen kaikkea Taivaan Isälle, 
että Tania sai työluvan. Kuten niin 
usein aiemminkin, sen saaminen oli 
hankalaa. 

M ikalla oli elokuussa yksi diakoniakou-
lutus Ambossa ja koulutus oli oikein 

onnistunut. Tämäkin kerta osoitti sen tarpeen, 
joka seurakunnilla on oman diakoniatyön 
kehittämiseen. Toisaalta he myös tekevät 
paljon sellaista, jota ei varsinaisesti dokumen-
toida, mutta joka on aivan upeata lähimmäi-
sestä välittämistä. 

 Samalla diakoniatyö on saanut olla evan-
keliumin väline esimerkiksi muslimien parissa 
ja joka on aukaissut heidän sydämiään elävän 
Jumalan puoleen.

Mika ja Tania + lapset Lehtinen

kenia
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AnnA vähäKAngAs  raamatunkäännöstyö

etiopia

E hkä tässä on ollut jotain samaa kuin pienen pojan viidessä leivässä ja kahdessa kalassa, jotka Jeesuk-
sen siunatessa riittivät viidelle tuhannelle ja ylikin jäi. Jumala ei odota meiltä jotain, mitä meillä ei ole, 

vaan sen pienenkin, mitä meillä on, saamme Hänelle antaa. Hän voi sitten tehdä eväillämme ihmeitä!
Kesän aikana saimme istua usein teekupposen äärellä muun muassa uzbekkinaisten, joskus heidän 

miestensäkin kanssa. Ohikulkevat naiset olivat nähneet kirkon avoimen oven ja tulivat kysymään puhdasta 
vettä. Pastorit kutsuivat heitä myös teelle. Jutellessa kävi ilmi, että osa heistä asuu teltoissa ja heillä ei ole 
pesumahdollisuuksia – niinpä kirkon suihkut tulivat tarpeeseen. Syksyn saapuessa hyvästelimme heidät 
heidän palatessa takaisin kotimaahansa kesätöiden jälkeen.  

Ennen heidän poislähtöään järjestimme naistenpäivän, jossa hemmottelujen ja herkkujen äärellä 
katselimme myös Jeesus-filmiä heidän kielellään. Harmittelin, kun filmi jäi kesken ristin kohdalle ajan ja 
nettiyhteyden loppuessa, mutta iloitsin kun myöhemmin kuulin joidenkin naisista katselleen Jeesus-filmiä 
kännyköillään. Toivon, että he olisivat saaneet juomaveden lisäksi vielä parempaa kotiin vietävää – Elävää 
vettä, joka vie aina Kotiin asti. 

Jumalan hyvyyttä päiviisi!

Saara Karttunen

Olen iloinnut, miten oven aukaisu on tuonut uusia mukaan. Aikaisemmin paljon 
mietimme, mitä tekisimme ihmisten tavoittamiseksi. Ajattelin sen vaativan 
suuria ponnistuksia, mutta nyt tämän pienen liikkeen – oven aukaisun kautta – 
moni on kävellyt sisään.

H einäkuussa pääsin kaksille kesäjuhlille: 
Kansanlähetyspäiville Ryttylään ja 

Rauhan Sanan Suvijuhlille Pelloon. Oli hienoa 
tavata tuttuja ja tuntemattomiakin ihmisiä, 
pitää lähetysasiaa esillä ja kuulla hyvää raamat-
tuopetusta. Elokuussa me lähetit palasimme 
Ryttylään jatkokoulutukseen ja lähettipäiville 
pohtimaan mm. strategioita, viestintää ja työ-
hyvinvointia.

Syksyllä vierailen taas seurakunnissa kertomassa 
raamatunkäännöstyöstä Etiopiassa. Työluvan 
uusimisen vuoksi käyn paikan päällä Etiopiassa 
2.11.–7.12. Edelleen on epäselvää, milloin pääsen 
palaamaan sinne pidemmäksi aikaa. Jatketaan siis 
rukousta, että Jumala avaa oikeat ovet oikeaan 
aikaan.

Siunauksin,

Anna Vähäkangas

Olen ollut Madagaskarilla MAF:n lentokoneiden radioiden 
asennustyössä. Asennukset menivät hyvin, olemme  
kiitollisella mielellä, että lentokoneet jälleen palvelevat 
Herran työssä lentäen.

Hannu ja Päivi Heinonen

sAKAri heinosen terveiset kYpros
L ämpimät terveiset täältä Kyprokselta! Toimin lähetysteknikkona SAT-7:n studiolla Limassolissa. 

Päätehtäväni on varmistaa, että suorat lähetykset lähtevät studiolta maailmalle. Olen ollut kesän 
aikana myös mukana projektissa, jonka tavoitteena on kertoa eri raamatunkertomuksia pienoismallien ja 
piirrettyjen hahmojen avulla. 

On ollut edelleen rohkaisevaa lukea, miten Jumala on työn kautta kutsunut ja koskettanut ihmisiä Lähi-
Idässä. Rukousaiheeni ovat, että Herra antaisi rohkeutta, viisautta ja taitoa toimia Hänen todistajinaan 
ja myös tarvittavat varat ja lisää työvoimaa elonkorjuuseen. 

Kiitos kaikille teille rukoustuestanne ja lahjoituksistanne. Ilman teitä tämä työ ei olisi mahdollista!
 

Herra teitä jokaista runsaasti siunatkoon!

 Sakari Heinonen

heinosten terveiset

sAArA KArttusen 
terveiset
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 TYÖN TIIMOILTA
Valoa elämään – Turku-aktio avasi syys-
työkauden 1–6.9. Henrikin kirkko täyttyi ilta 
toisensa jälkeen kuulijoista. Kirkon tilastojen 
mukaan väkeä oli enemmän kuin pitkiin 
aikoihin. Väliajoilla lähetyskahviossa kuului 
iloinen puheensorina. Lähes kaikki puheet 
taltioitiin CD-levylle MP3-muodossa ja sitä on 
saatavilla 20 euron hintaan. Ystäväkirjeemme 
sai päivillä yli 35 uutta tilaajaa. Tervetuloa 
kaikki uudet mukaan ystäväkirjeen lukijoiksi!  

Maarian seurakunta otti uuden nimikko-
lähetin. Seurakunta halusi Viron lähetin ja 
uudeksi lähetiksi valittiin Kirsti Malmi. Kirsti 
on jo lähes 20 vuotta tehnyt musiikkievan-
kelistana työtä kiertäen seurakuntia ympäri 
Viroa. Uudenvuoden päivien yhteydessä 
Kirsti tullaan virallisesti siunaamaan Maarian 
nimikkolähetiksi.  
Piirin työntekijöiden kannatus kasvussa. 
Olemme keränneet piirimme työntekijöille 

rukous- ja kannatusrenkaita. Olemme 
kokeneet konkreettisesti rukouksen 
merkityksen ja voiman. Kiitos teille kaikille 
jotka olette niin rukouksin kuin myös 
taloudellisesti seisseet takanamme. 
Muistathan vaikuttaa seurakuntasi toimin-
taan seurakuntavaaleissa 18.11. Kiitos teille 
kaikki työmme ystävät, jotka olette lähteneet 
ehdolle. Uskojayhteys.fi -sivustolta voit 
löytää ehdokkaita, joita suosittelemme!  



VuoriKodilla, VuoriKatu 8
Su 7.10. klo 17 Lähde-ilta•	  
Liisa Pura, Iikka Silvola, Keijo ja Mervi  
Lehtinen
Ma 15.10. klo 17 Lähetyskenttänä •	
Japani Jorma Pihkala
To 25.10. klo 18 Mordvan työn ilta•	 , 
mukana pastori Aleksei Aljoshkin 
Su 18.11. klo 17 Lähde-ilta •	  
Iikka Silvola ja Ari Malmi
Su 2.12. klo 17 Lähde-ilta•	
Ma 3.12. klo 17 Suuressa mukana •	
-ilta. Uusi kotimaantyön johtaja Jukka 
Repo. Päivi Kotka laulaa. Tarjoilua.

laitila
To 4.10.Lähetysväen virkistysilta, Rantalantie 
274, klo 16.30 saunat, klo 18 virkistysillassa 
mukana Ari Salminen ja Ari Malmi
Su 14.10. klo 10 kirkossa saarnaa Jorma Pihka-
la, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus kirkkotuvalla

loimaa
Sunnuntaiseurat kaupungin kirkossa 7.10., Liisa 
Pura ja 11.11. klo 14

Paattinen
Su 28.11. klo 10 kirkossa saarnaa Ari Salminen, 
kirkkokahvit lähetyksen merkeissä

Paimio
Ma 14.10. klo 18 kotiseurat Lehtisillä,  
Ahmatie 1,  Mukana Jorma Pihkala ja Ari Malmi
Su 11.11. klo 10 messu kirkossa, saarnaa Pyry 
Winter, kirkkokahvit

Pyhämaa
Su 7.10. klo 10 kirkossa saarnaa Ari Malmi, 
kirkkokahvit lähetyksen merkeissä

rymättylä
9.12. klo 10 kirkossa jumalanpalvelus, saarnaa  
Ari Malmi. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srk-talolla

salo
6.10. klo 13–17 Raamattupäivä srk-talolla;  
mukana Leif Nummela 
raamatusta valoa elämään! 
- Miten ymmärrän Raamattua  oikein ? 
- Jeesus  Raamatun keskus 
- Mitä usko on ja miten se syntyy? 
Väliajalla kahvitarjoilu Nummelan työn hyväksi 
Japanissa
14.11. klo 18.30 Usko arjessa -ilta srk-talolla,  
Seppo Niemeläinen: Kutsuttu rakastamaan:  
opetusta siitä, mitä–missä–milloin –miksi olemme 
tässä maailmassa. Eli olemmeko kentällä vai  
katsomossa...
22.11. klo 18 Halikon srk-talolla lähetysilta,  
Ari Malmi

Vehmaa
Su 7.10. klo 10 kirkossa saarnaa Ari Salminen, 
kirkkokahvit lähetyksen merkeissä

Maakunnassa

Raamattu- ja 
kylpylämatka

Mukana Asko Matikka.
Tied. ja ilm. ari.malmi@sekl.fi 
tai puh. 0500 258 813

17.–23.3.2019

     Kansanlähetysopisto, Varsinais-Suomen Kansanlähetys ja Liikemiesten lähetysliitto

Päästä irti – 
suostu sovintoon! –

SEMINAARI 
28.–30.9.2018

Sinitaivassalissa, 
Rauhankatu 15 D, Turku

Perjantai 28.9.
klo 18 Aloitus- ja ylistyshetki

18.15 Mitä repussani kannan? 
19.30 Kahvi

19.45–21 Sovintoon menneisyyden 
kanssa

Lauantai 29.9.
klo 13 Kipeät ihmissuhteet

14.30 Kahvitauko
15 Pitäisikö antaa anteeksi lapseni murhaajalle? 

16.30 Tauko
16.45 Sovintoon vaikeiden tunteiden kanssa

Sunnuntai 30.9. Maarian kirkolla
klo 10 Messu kirkossa, saarna Asko Matikka
Kirkkokahvi ja Evankeliumi kaikille -lähetystilaisuus 
Maarian Pappilan tallilla

Sinitaivassalissa:
klo 15–16.30 Sovintoon Jumalan kanssa

Opettajina pastori Asko Matikka, Veli-Pekka Joki-Erkkilä 
ja Heikki Jouppila. Musiikissa Päivi Lautamäki ja 
Matti Lempinen.

Varissuon kirkolla,  
Kousankatu 6
16.10., 6.11., 4.12. 
klo 17–19

tulevaa toiMintaa  
turussa

aura
Su 14.10. klo 17 kotiseurat  
Uusitaloilla, Oinasvuorentie 94,  
Jorma Pihkala ja Ari Malmi

Kaarina
13.9.–15.11. torstaisin  
klo 18–20 Alfa-kurssi  
Littoisten srk-talolla 
7.10. klo 10 Kansanlähetyksen  
lähetyspyhä kirkossa, mukana  
Anna Vähäkangas
10.10., 14.11. ja 12.12.  
klo 16.30 Etiopia raamattu- ja lähe-
tyspiiri kirkolla

              Pienryhmät ja ruKoushetKet  
    VuoriKodilla
Aamurukous maanantaisin klo 7
Rukoushetki perjantaisin klo 10
Raamattupiiri parittomien viikkojen maanantaina klo 18
Ilosanomapiiri parittomien viikkojen keskiviikko klo 19
Leinon solu, parillisten viikkojen keskiviikko klo 12
Heprean jatkokurssi, joka maanantai klo 15.30
Naisten Raamattupiiri, parittomien viikkojen  
keskiviikko klo 16.30 

noKiPannuPiste Vähätorilla, Linnankatu 5 
klo 12–15, kerran kuukaudessa: 27.10., 10.11. ja 8.12.
Tavoittavaa evankelioivaa toimintaa lähimmäistä palvel-
len. Tule rohkeasti mukaan. Lisätietoja Esalta:  
esa.makinen@sekl.fi

uudenVuodentaPahtuma 31.12.–1.1. 
Maarian seurakunnassa, Mukana mm. Kirsti Malmi,  
Juha & Anu Väliaho ym…
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LÄNSI-SUOMEN

Raamattupäivät
Turun Mikaelin 
seurakunnassa 
20.–21.10.2018

La 20.10. Mikaelin seurakuntatalolla, Puistokatu 13
Klo 13 Missä ja miten Jumala puhuu? Leif Nummela 
 14.15 Kahvitauko
 14.45 Raamattukävelyllä Vanhassa   
  Testamentissa Henrik Perret
 16 Pyhän Hengen työ uskovan
  elämässä  
  Leif Nummela 
 17.30 Voileipätarjoilu 

Mikaelin kirkossa:
Klo 19 JUURI NYT! 
Jukka Leppilampi,  
Hanna Räsänen  
ja Taivasten valtakunnan 

salaisuus
Mahdollisuus esirukouspalveluun!

Su 21.10. Mikaelin kirkossa
Klo 10 Messu USKON PERUSTUS, saarnaa Teijo Peltola

Vuorikodilla, Vuorikatu 8
Klo 14 Lähetystilaisuus, Teijo Peltola, musiikissa Päivi Kotka,   
  juonto Ari Malmi

Henrik Perret

Leif Nummela

Järjestäjät: Kylväjä, OPKO, Kansanlähetys ja Mikaelinseurakunta

Raamatun 
suuret teemat
Seminaari 23.–25.11.2018
Sinitaivassalissa, Rauhankatu 15 D, Turku

Perjantai 23.11.
klo 18 Aloitus-ja lauluhetki
18.15  Veri 
19.30 Kahvi
19.45– Taivas ja kadotus
21.00  

Lauantai 24.11.
klo 13 Elämän ja kuoleman puu
14.30 Kahvitauko
15 Vesi
16.30 Tauko
16.45 Sulhanen ja morsian

Sunnuntai 25.11.
Klo 10  Messu Paattisten kirkossa, 

 

saarna Ari Salminen.
Kirkkokahvi ja Evankeliumi 

 

kaikille -lähetystilaisuus 

 
seurakuntatalolla

Sinitaivassalissa:
13–14.30 Hyvä paimen
Opettajana lehtori Mailis Janatuinen

Kansanlähetysopisto, Varsinais-Suomen Kansanlähetys ja Liikemiesten lähetysliitto

K esällä moni oli mukana Kansanlähetys-
päivillä, osa paikalla, osa radion ääressä 

ja moni oli löytänyt myös videolähetyksemme. 
Mediatyön kautta haluamme palvella laajasti 
niin ystäväjoukkoamme, kuin kaikkia Suomen 
kristittyjä ja etsiviä ihmisiä. Kansanlähetyspäi-
vien mediatyö on iso ponnistus, niin rahallisesti 
kuin työtunneissa. Radioinnissa tein 37 tunnin 
sisällä 28 tuntia töitä, näin teki myös kanssani 
toiminut tekniikkaa toteuttava Aku Lundström. 
Videolähetyksien toteutustiimi on laajempi, kun 
tehdään äänen lisäksi myös kuvaa, tarvitaan 
paljon enemmän tekijöitä. 

Kansanlähetyspäivien sanoma elää edel-
leen. Videolähetykset ovat nähtävissä ja kuul-
tavissa avaimia.net -internet-osoitteessa. Kun 
valitsee lähetysviikon 2018/27, niin löydät kaikki 
lähetykset. Näitä kannattaa jakaa eteenpäin ja 
näin toimia evankeliumin asialla.

Kaipaamme saada olla Suuressa mukana.  
Esitän sinulle nyt mahdollisuuden. Muistat Jere-
mian kirjan luvun 29 ja jakeen 7. Siinä sanotaan: 
"Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon 
minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puo-
lesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin 
menestyksenne." Tämän Raamatunkohdan  
hengessä työstimme kevään aikana kirjeen 
hyvästä sanomasta. Löydät kirjeen  
suuressamukana.fi/jer297 -internet-osoitteesta. 
Tulostamalla kirjeitä ja jakamalla niitä kotikatusi 
postilaatikoihin, teet evankeliumin työtä. Kutsut 
ihmisiä kodeissaan Jumalan sanan äärelle ja 
mitä kodeissa sitten tapahtuukaan Jumalan 
sanan äärellä, sen toivomme ajallaan näkeväm-
me uusina Jumalan lapsina keskellämme.

Ole siunattu,  
toimi rohkeasti kaupunkisi parhaaksi,

Veijo Olli, Radio- ja TV-työn koordinaattori

media Jumalan valtakunnan käytössä



Kiitosaiheita  
● Turku-aktio
● Lapsityön kasvu Turussa
● Uusi nimikkosopimus Maarian seurakunnan kanssa

Rukousaiheita
● Anna Vähäkankaan terveys
● Lähettien turvallisuus ja terveys
● Seurakuntavaalit

lisätietoja: www.sekl.fi >kalenterirYttYlässä tapahtuu   

5.–7.10. Al Massira -koulutus

12.–14.10. Paras perintö -perhetapahtuma

15.–19.10. Syksyn talkooviikko

2.–4.11. Unelmia-miestenpäivät

30.11.–2.12. Donkin loskaleiri 10–12-vuotiaille


