
Kauko kehottaa valmistautumaan 
uuteen elämänvaiheeseen 
ajoissa ja vähentämään 
työmäärää portaittain. Näin 
pudotus ”vapaaherraksi” ei ole 
liian suuri muutos.

Eläkkeellä on hyvä olla!
Kauko Vehniäinen 
valmistautui eläkkeelle 
siirtymiseen hyvissä 
ajoin ja muutti 
vaimonsa Kaarinan 
kanssa kotiseudulle 
Jyväskylään. 

Kauko sai rakkauden seurakun-
taan jo lapsuuskodissaan Vii-
tasaarella. Kodin hengellinen 

perintö johti uskontielle 10-vuotiaana. 
Kaukosta ei alun perin pitänyt tulla 
pastoria. Jumalan suunnitelma oli kui-
tenkin toinen. Niinpä Vehniäisellä vie-
rähti pastorin virassa yli 30 vuotta. Hän 
on palvellut useita seurakuntia, viimei-
seksi Joensuussa. Ennen pastorintyö-
tä Kauko ehti toimia liike-elämässä 
yksitoista vuotta. Myös piirtäminen 
ja maalaaminen ovat olleet kuvioissa 
mukana pienestä pojasta alkaen.

– Taiteellinen luovuus antaa hen-
kistä vireyttä. Olemme Jumalan luo-
mina ihmisinä eräänlaisia ”miniluojia”, 
ihminen saa luomisesta tyydytystä.

Puolison tuki tärkeä
Pastorin suuri voimavara on ollut 
rakkaan vaimon, Kaarinan antama 

tuki. Puolison merkitys on ollut suuri. 
Kaarina ei ole halunnut olla näkyvästi 
esillä, mutta on ollut väkevä esirukoi-
lija ja toiminut seurakunnan esiruko-
us- ja sielunhoitotehtävissä.  Perhee-
seen kuuluvat pojat, Jarkko ja Toni, ja 
neljä lastenlasta.

Suunta selvillä
Muutto Jyväskylään oli Vehniäisille 
eräänlainen itsestäänselvyys. Tähän 
vaikutti synnyinpitäjä ja mökki Viita-
saarella sekä lämmin 
ajatus seurakunnasta. 
Jyväskylän ajoista 
Kaukolla on hyvät 
muistot. Seurakunnan 
työsuhteessa vie-
rähti 11 vuotta. Siihen 
sisältyi monenlaista 
kokemusta. 90-luvun 
puolivälissä Jyväsky-
lässä vaikutti niin sa-
nottu torontolaisuus, 
joka toi uudenlaisen 
karismaattisuuden 
seurakuntaan. 

- Joistakin ylilyön-
neistä huolimatta 
se oli voimakasta 
kasvun ja murroksen 
aikaa. Seurakunta 

selvisi ajanjaksosta ja sai uusia jä-
seniä. Jälkeenpäin pohdittuna nois-
ta ajoista seurakuntiin jäi varmaan-
kin eräänlainen ylihengellisyyden 
pelko. Ylihengellisyyttä suurempi 
vaara nykyisin on ”alihengellisyys”, 
joka tuntuu vaivaavan monia seu-
rakuntia.

Valmistautuminen ajoissa
Kauko kehottaa valmistautumaan 
uuteen elämänvaiheeseen ajoissa ja 

vähentämään työmäärää portaittain. 
Näin pudotus ”vapaaherraksi” ei ole 
liian suuri muutos. Kauko jäi eläkkeel-
le yhtä aikaa yhdessä vaimonsa Kaa-
rinan kanssa. 

- Ei tullut mahalaskua. Oli tieten-
kin outoa, kun ei yhtäkkiä ei ollut-
kaan palavereita ja kalenterissa oli 
tilaa. Nyt voi kuitenkin rauhassa 
keskittyä hengellisen elämän raken-
tamiseen ja harrastuksiin. Taiteel-
lekin on enemmän aikaa. Vapauden 
etuna on mahdollisuus sukulais- ja 

ystävyyssuhteiden vahvistamiseen.
Kauko jatkaa ainakin toistaiseksi 

Helluntaiherätyksen neuvoa-anta-
vien vanhimpien puheenjohtajana 
sekä palvelee sanan julistajana seu-
rakunnissa.

– Kutsumusvaljaat säilyvät. Voi-
mien mukaan ja kiitollisin mielin 
mennään eteenpäin. 

• JYrKi PalMi

Voi kun pääsisi eläkkeelle. Sitten 
eläkkeellä ollessani teen sitä ja 
tätä. Kyllä eläkkeellä olevan kel-
paa. Varmaan jokainen on kuullut 
tällaisia lausahduksia. Eläkkeelle 
pääseminen voidaan nähdä erään-
laisena ”luvattuun maahan” saapu-
misena. Nyt se vasta elämä toden 
teolla alkaa!

Ovella iloisesti tervehtii eläkeiän 
saavuttanut 88-vuotias Kerttu 
rossi, joka teki työuransa kou-
lutuskeskuksessa Helsingissä. 

alun perin sairaala-apulaiseksi 
kouluttautunut Kerttu ei pää-

tynyt alansa töihin, vaan 
viihtyi koulutuskeskuksen 
vaihtelevissa työtehtävis-

sä. Eläkkeelle jääminen ei 
kuitenkaan ollut helppoa.

Ansaittua vapaata vai yksinäisyyttä  
ja tarpeettomuuden tunnetta?

Leppoisasti 
eläkkeellä
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Tämän lehden teema on ikääntyminen. ikääntymi-
nen merkitsee monenlaisia muutoksia ihmisen 
elämässä, eikä ole yllättävää, että monilla on 

myös pelkoja sen suhteen. Niitä voivat olla kuoleman-
pelko, yksinäisyyden pelko, tarpeettomuuden tunne, 
sekä oman ruumiin muutosten ja itsensä muuttumisen 
pelko. Vanhuuteen liittyvät stressin aiheet tuottavat 
joillekin vaikeuksia selvitä niistä. ikääntyminen voi hor-
juttaa itsearvostusta ja altistaa depressiolle. Erityisen 
herkkiä vanhuuden stressille ovat yksinäiset vanhuk-
set; lesket, naimattomat ja eronneet. Mitä hankalam-
paa sopeutuminen elämään on yleensä ollut, sitä pie-
nempi stressi vaaditaan aikaansaamaan ikääntyneen 
ahdistus. 

Kristittyinä Jumalan lapsina meidän tulisi kuitenkin muis-
taa, että elämänkaaren toisessa päässä jokainen vanhus 
ja sairaskin kantaa olemuksessaan Jumalan luomistyön 

suurta arvoa. Tämä arvo on täysin riippumaton ihmisen 
yhteiskunnallisesta tai sosiaalisesta merkityksestä, tai 
iästä. Vaikka yhteiskunta saattaa suhtautua ikääntynei-
siin halventavalla tavalla tai joukkona, joka ei ole enää 
tuottava voimavara, Jumalalle ikääntyneen ihmisen arvo 
on suorastaan mittaamaton. 

Seurakunnassakin ikääntyneet ihmiset saattavat kokea, 
etteivät he enää ole tarpeellisia, mutta raamatun arvo-
maailma maalaa meille toisenlaisen kuvan. Vanhuuteen 
kätkeytyy suuri viisaus ja elämänkokemus. Tuo voimava-
ra pitäisi saattaa käyttöön seurakunnassa tulevien suku-
polvien pääomaksi. 

ikääntyneitä ei voi niputtaa samaan kategoriaan, vaan 
kukin vanhenee omalla tavallaan. Vielä jopa työelämässä 
mukana oleva voi kokea itsensä liian vanhaksi ja vastaa-
vasti eläkeläinen voi kokea itsensä hyvin virkeäksi ja elä-

mästä nauttivaksi. Vanha 
ihminen ei koskaan ole 
yksinomaan vanha, vaan 
myös hänen kokeman 
nuoruusvuodet ovat läs-
nä hänen nykyisyydes-
sään.

aiemmin elämä jakautui selvemmin ikävaiheisiin. Ensin 
oli lapsuus, opiskeluvaihe ja valmistautuminen työelä-
mään. Sitä seurasi työntäyteinen aika, kunnes työstä 
irrottauduttiin ja koitti eläkeikä. Enää nämä elämänvai-
heet eivät erotu yhtä selvästi toisistaan, eikä ole syy-
täkään. Seurakunnassa iloitsemme jokaisesta ikään-
tyneestä ja haluamme oppia heidän kokemuksestaan 
mahdollisimman monipuolisesti.

Jyrki Palmi

Ikääntymisen siunaus

Kerttu Rossi – leppoisasti eläkkeellä
Ovella iloisesti tervehtii elä-

keiän saavuttanut 88-vuo-
tias Kerttu Rossi, joka teki 

työuransa koulutuskeskuksessa 
Helsingissä. alun perin sairaala-
apulaiseksi kouluttautunut Kerttu ei 
päätynyt alansa töihin, vaan viihtyi 
koulutuskeskuksen vaihtelevissa 
työtehtävissä. Eläkkeelle jääminen 
ei kuitenkaan ollut helppoa.

– Se oli iso muutos. Elämänrytmi 
katosi, kun työ oli sanellut aikatau-
lut. Meni oma aikansa, kunnes löytyi 
sopiva vuorokausirytmi eikä päivät 
kuluneet ihmetellessä mitä tekisi. 

Nykyään Kertun aamupäivä sujuu 
verkkaisesti. Hän herää aikaisin aa-
mulla, keittää rauhassa aamupuuron 
ja lukee raamattua. ahkera sauva-

kävelijä reippailee usein iltapäivisin 
Jyväsjärven rantaa pitkin.

– Tein parhaillaan kuuden kilomet-
rin kävelylenkkejä, mutta nyt mat-
kat ovat lyhentyneet.

Kerttu on pysynyt sairauksista 
huolimatta hyvässä kunnossa, vaik-
ka välillä muisti hänen mukaansa 
tekeekin tepposet.

– Suurin osa ystävistäni on jo pääs-
syt taivaskotiin, toiset taas asuvat 
palvelukodissa ja moni on dementoi-
tunut.

Eläkkeelle jääminen vaikutti myös 
Jumala-suhteeseen.

– luen raamattua enemmän. ru-
koilen ihan missä ja milloin vain. Pyy-
dän usein, että Pyhä Henki antaisi 
minulle henkilön kenen puolesta ru-

koilla. Välillä rukoilen seurakunnan 
puolesta ja niiden, jotka ovat sun-
nuntaisin vastuuvuorossa.

Esirukoilijan tehtävän Kerttu ko-
kee saaneensa heti uskoon tulles-
saan. Onhan hän itsekin esirukous-
ten tulosta. Kuurojen kristillisen 
työn Suomessa aloittaneet Toikka-
set päättivät solutoiminnassa va-
lita yhden henkilön kenen puolesta 
rukoilla säännöllisesti. 

– Toikkaset valitsivat minut. Erää-
nä joulupäivänä heräsin aamuyöstä 
ja koin itseni tyhjäksi. asuntomme 
ikkunasta katselin lumihankea, jo-
hon piirtyi yhtäkkiä Joh. 3:16 -teksti. 
löysinkin sen poikani raamatusta.

50-vuotias Kerttu ajatteli, että 
nyt Jumala otti hänet kiinni. Siitä 

huolimatta hän aloitti joulupöydän 
siivouksen, kunnes koki miten olka-
päästä otettiin hellästi kiinni ja sa-
nottiin: Nyt Kerttu on sinun aikasi. Ei 
tule enää toista kutsua.

– Putosin polvilleni lattialle ja it-
kin. En osannut sanoa muuta kuin 
auta minua Jeesus. Noustessani 
koin, että olin muuttunut. Myöhem-
min töissäkin kaikki tuntui niin erilai-
selta, työkaveritkin.

Kertun mies, Veikko, ei ollut kris-
titty eikä sen enempää kiinnostunut 
uskonasioista. 

– Päätin, etten puhukaan hänelle 
mitään. Välillä soittelin kristillisiä 
kasetteja ja rukoilin. 

rukouksiinsa Kerttu sai vastauk-
sen kaksitoista vuotta myöhemmin, 

kun Veikko tuli uskoon. 
– Vielä eläkepäivinämmekin ru-

koilimme ja luimme raamattua yh-
dessä. Sinäkin päivänä neljä vuotta 
sitten, kun mieheni kuoli.

Taivaskaipuuta yhä enemmän 
kokeva Kerttu ihmettelee edelleen 
Mestarinsa suuruutta. 

– Elämäni on ollut rikasta ja yhtä 
oivallusta. Mitä vanhemmaksi olen 
tullut, sitä enemmän olen ihmetellyt 
miten suuri Jumala on ja hänen rak-
kautensa. Hän vihaa syntiä, mutta 
rakastaa ihmistä, heikkoakin.

• MaariT PöNKäNEN

Koti kaikille

rukoilen ihan missä ja milloin vain. 
Pyydän usein, että Pyhä Henki antaisi 
minulle henkilön kenen puolesta rukoilla. 
Välillä rukoilen seurakunnan puolesta 
ja niiden, jotka ovat sunnuntaisin 
vastuuvuorossa.
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Voi kun pääsisi eläkkeelle. Sitten eläkkeellä ollessani teen 
sitä ja tätä. Kyllä eläkkeellä olevan kelpaa. Varmaan jo-
kainen on kuullut tällaisia lausahduksia. Eläkkeelle pää-

seminen voidaan nähdä eräänlaisena ”luvattuun maahan” saa-
pumisena. Nyt se vasta elämä toden teolla alkaa!

Toisaalta eläkkeelle siirtyminen voi herättää ristiriitaisiakin tun-
teita. Eläkkeelle ”joudutaan” tai sitä pelätään. Eläkeikä voidaan 
kokea jopa niin uhkaavana elämänmuutoksena, että se aiheuttaa 
kriisin, jossa mielenterveyden voimavarat ovat koetteilla. 

luopuminen työroolista ja -yhteisöstä edellyttää aitoa ja tietois-
ta surutyötä. Esimerkiksi henkilö, jolle työllä on ollut keskeinen 
merkitys elämässä ja hyviä ihmissuhteita ei juuri ole ollut, voi 
tuntea itsensä hyödyttömäksi ja tarpeettomaksi. Yhteisöön 
kuuluminen ja hyvät ihmissuhteet ovat tärkeitä hyvinvoinnille. 
On kuitenkin hyvä tiedostaa, että yksilö voi kokea itsensä yksi-
näiseksi ja ulkopuoliseksi keskellä ihmisjoukkoa, seurakunnas-
sakin.

Yleensä yksinäisyyden syynä nähdään sosiaalisten suhteiden 
puute. Tutkimusten mukaan yksinäisyys ei välttämättä kuiten-
kaan liity ystävien ja tuttavien tapaamistiheyteen, vaan tapaa-
misiin liittyneisiin odotuksiin ja niiden aiheuttamiin tyydytyksiin. 
Kyse on kohtaamisen laadusta. Voisimmeko seurakunnassa olla 
enemmän aidosti läsnä myös ikääntyvien ihmisten kanssa, kuun-
nella heitä? Oppia heiltä, jolloin he kokevat itsensä arvokkaiksi.

Eläkeikä on parhaimmillaan henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisää-
misen ja itsensä kehittämisen aikaa. ilman syyllisyyttä! On aikaa 
tehdä asioita, joita ei työssäoloaikana ehtinyt tehdä. 

Oikeiden kysymysten tekeminen on aina tärkeää elämässä, ei 
vähiten eläkeiässä. Voisinko eläkeläisenä käyttää aikaani lähim-
mäisen hyvinvointiin, esimerkiksi vierailemalla yksinäisyyttä 
kokevien lähimmäisteni luona. löytyisikö tasapaino vapauden 
tuomien etuisuuksien nauttimisen ja toisten palvelemisen välillä!

Jorma Saarinen

Ansaittua vapaata 
vai yksinäisyyttä ja 
tarpeettomuuden 
tunnetta?

Jarkko johtaa nuorisotyötä 
seuraavan toimintakauden.

Poimintoja vanhimmiston ja  
hallituksen päätöksistä

Maaliskuun aikana kut-
suimme joukon tulevia 
vanhimmistoehdokkaita 

tutustumisjaksolle. Ehdokkaille an-
nettiin muutama viikko harkinta-ai-
kaa päättää mukaan lähtemisestään. 
Huhtikuun lopussa kokoonnuimme 
ensimmäistä kertaa uusien henkilöi-
den kanssa. Vanhimmiston tutustu-
misjaksolle loppuvuodeksi lähtivät 
mukaan Risto Huttunen, Timo Kal-
linen, Vesa Kilponen, Henri Leino-
nen, Heikki Liimatainen, Kalle Niemi 
ja Toni Purontaka. Nämä henkilöt 
ovat mukana kaikessa vanhimmis-
totyöskentelyssä. Mahdollisessa 
äänestystilanteessa päätösvaltaa 
käyttävät kuitenkin ainoastaan van-
himmiston varsinaiset jäsenet.

Käsittelimme vanhimmistossa 
uutta Kotia Kohti -hankkeen jäsen-
kyselyn tuloksia. Totesimme, että tu-

losten perusteella hallitus ja tilatoi-
mikunta voivat edetä neuvotteluissa 
uuden kirkon tontin sijainnista kau-
pungin kanssa. Ensisijaisena vaihto-
ehtona on Voionmaan alue. Kankaan 
alue pidetään kuitenkin neuvotte-
luissa mukana. aikatauluun on tullut 
helpotusta. Kaupungin aiemmasta 
suunnitelmasta poiketen lyseon 
korttelin kaavaa ei vahvisteta ennen 
kesälomia.

Maaliskuun lopun vuosikokouk-
sessa valittiin Jyväskylän hellun-
taiseurakunnan yhdistys ry:lle uusi 
hallitus. Hallitukseen kuuluvat Jari 
Nojonen (pj), Marjo-Riikka Ilmonen 
(siht), Markku Luoma, Vesa Moisio, 
Jyrki Palmi, Juha Suni ja Kauko Vei-
janen.

Sanna Balbatsu aloittaa kesä-
kuun alussa viisi kuukautta kestävän 
ison Kirjan harjoittelun Armi Hinti-

kan ohjauksessa. Sanna on mukana 
pääasiassa Toivonkulman työssä, 
mutta osallistuu myös pääseurakun-
nan diakoniatyöhön.

Nuorisopastori Jani-Matti Kor-
pelalle on myönnetty opintovapaa 
ajalle 1.8.2015–31.7.2016. Päätimme 
palkata Jani-Matin sijaiseksi Jarkko 
Ketolan. Jarkko on seurakuntamme 
kasvatti ja ollut jo pitkään aktiivises-
ti mukana nuorisotyössä. Viime ke-
väänä hän työskenteli seurakunnas-
samme harjoittelijana Jani-Matin 
ohjauksessa. 29-vuotias Jarkko on 
valmistunut restonomiksi ammat-
tikorkeakoulusta kansainväliseltä 
linjalta.

• ari KuiSMa

Uusia nimiä tutustumassa vanhimmistoon: Kalle (vasemmalla), Risto, Timo, 
Henri ja Vesa. Kuvasta puuttuvat Heikki ja Toni.
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ristiaalto-tiimi järjesti yh-
teistyössä Jyväskylän seu-
rakunnan kanssa yleisöä 

ihastuttaneen ja kaupunginkirkon 
täyttäneen konsertin osana Yläkau-
pungin yö -tapahtumaa. Tällä kertaa 
Miika Luoman konserttia varten 

kokoama yhtye esitti upeasti Bob 
Dylanin tuotantoa, illan juonsi Jooel 
Niittynen. Konsertti oli jatkoa vuosi 
sitten järjestetylle Jeesus ja Johnny 
Cash -konsertille. Seuraava Jeesus 
ja artisti -konsertti on suunnitteilla 
Yläkaupungin yöhön 2016.

Jeesus ja Bob Dylan -konsertti kaupunginkirkossa 16.5.2015

Yläkaupungin yö -tapahtuman yhteydessä 
toteutettu konsertti houkutteli kirkon 
täydeltä musiikinystäviä.
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Jyväskylän helluntaiseurakunta on Jumalan läsnäolosta elävä paikallisesti ja kansainvälisesti 
vaikuttava yhteisö, joka kutsuu ja kasvattaa Jeesuksen opetuslapsia ja on sitoutunut rakkaudelliseen 
yhteyteen sekä lähimmäisten palveluun.

Jyväskylän helluntaiseurakunta
Jumalan ja lähimmäisen palveluksessa NÄkY2016 
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ajan- 
kohtaista

La 6.6. klo 10–14  
Kevättapahtuma Palokan torilla

Su 28.6. klo 11  
Keski-Suomen Israel-päivä 
Malcolm Hedding

Ma-ke 29.6.–1.7.  
Kid’s Energy -kesäleiri  
Sarpatin leirikeskuksessa
Ilmoittaudu 15.6. mennessä: 
040 761 7457 tai  
jouko.manninen@gmail.com

To-la 30.7.–1.8.  
Amazing Grace ja Rallikirkko 
Uutta luvassa – lisätietoja 
tulossa!

Ti 4.8. klo 19  
Motoristi-ilta  
Dr. Eddie J. Fernandez

Su 9.8.  
Jumalanpalveluksessa  
koululaisten siunaus

11.–13.8. ti–to  
Telttakokoukset Puuppolassa 
Kalliomäen pihassa,  
Koluntie 105

La 12.9.  
Run 4 Your Life

SEuraKuNNaN  
PaNKKiYHTEYS
KS Osuuspankki
Fi54 5290 0220 2926 09

Seurakunnalle viite 12001
lähetykselle viite 11222
rV-lehti   viite 12700

uutta kotia kohti  
-rakennushanke
Fi36 5290 0220 4531 77 
viite 1025

Kesäistä Albaniassa…

Voimme hyvin täällä, mutta helteiset 
päivät jo nostattavat hien pintaan. 
Palmin Jyrkin ja Annen vierailu oli 
kuin raikas vesi helteen keskellä. He 
myös rohkaisivat täällä kumppa-
niseurakuntia. Meillä on menossa 
Kairos-kurssi, jolle Tarukin osallistuu. 
On ilo kuulla paikallisten uskovien 
oivalluksia kurssin edetessä. Seura-
kuntaistutuksella pidämme kokoon-

tumisia lapsille, varkeille, nuorille ty-
töille ja naisille sekä jalkapallokoulua 
pojille.

Tulemme Suomeen juhannukses-
ta elokuun puoleenväliin. Toivotta-
vasti konferenssissa tai myöhem-
min tapaamme myös teitä ystävät!

rakkaat terveiset
Taru, Matti ja Essi

Hei rakkaat sisaret ja veljet

Meillä tulee viisi vuotta unkarissa 
täyteen tänä kesänä. Edessämme 
on siis vuosi Suomessa. Olemme 
päättäneet kannattavien seura-
kuntiemme kanssa, että jatkamme 
työn koordinointia Suomesta käsin. 
Käytännössä se tarkoittaa yhteyden 
ylläpitämistä juutalaisjärjestö Maz-
sin ja unkarin tiimimme kanssa sekä 
joitakin matkoja Budapestiin, jossa 
organisoimme yhteistyötahojemme 
kanssa muutamia tapahtumia. Sa-
malla tuemme tiimiläisiämme työs-

sä. lisäksi tulemme vierailemaan 
kannattajaseurakunnissamme. Ensi 
keväänä mahdollisesti saamme muu-
taman holokaust-vanhuksen vierai-
lulle Suomeen. 

Kiitos, että jaksat muistaa meitä 
ja työtämme! Työ ja ihmiset joita ta-
paamme tarvitsevat kipeästi esiru-
koustasi. rukous voi paljon!

Sinusta iloiten
Annu, Jouni, Eemeli ja Leevi

Rakas kotiseurakunta!

Kirjoitamme kuulumisia odotetun 
sadekauden keskeltä. Olemme kiitol-
lisia Jumalan varjeluksesta ja huolen-
pidosta jokaisena päivänä. 

Olette varmasti seuranneet su-
rullisia uutisia naapurimaastamme 
Keniasta. Samat terroristiverkostot 
vaikuttavat myös muissa itä-afrikan 
maissa. Turvallisuustasoa on nos-
tettu esim. lastemme koululla. Mel-
lakat ja levottomuudet ovat lisään-
tymään päin Tansaniassa. Samoin 
Burundista seuraamme jatkuvasti 

hälyttäviä uutisia. Vaikka vakavat 
tilanteet saavat meidät erittäin 
surullisiksi rakkaan maanosan puo-
lesta, ne haastavat meitä entistä 
enemmän tekemään työtämme, 
jossa Jumalan valtakunta saa tulla 
lähelle ihmistä. Haastamme myös 
teitä rukoilemaan rauhaa Keniaan, 
Tansaniaan ja Burundiin.

Sulkeudumme esirukouksiinne!
Virpi, Tero, Alvar, Linnea ja Ellen

Hei rakkaat siellä Suomessa!

Vielä viimeiset viralliset terveiset 
meiltä täältä Espanjasta :) Työso-
pimus on pian loppumassa ja ke-
säloma alkamassa. Tuleva syksy 
on meille edelleen osittain usvan 
peitossa; se tiedetään, että tänne 
kotiin Espanjaan palataan syksyl-
lä ja jatketaan työtä, johon Jumala 
meidät toi. Monet asiat on yhtäkkiä 
yllättäen muuttuneet, mutta isältä 
saatu kutsu ei ole muuksi muuttu-
nut. Joitakin asioita on edelleen auki, 
mutta nekin tukevasti ja turvallisesti 
Taivaan isän kädessä eli parhaassa 
hoidossa. 

Kiitollisin mielin katsellaan näitä 
neljää vuotta ja ollaan iloisia siitä, 
että uskallettiin heittäytyä Jumalan 
johdatettaviksi, ja yhtä kiitollisina 
odotetaan mitä Hänellä on meille 
varattuna tästä eteenpäin. ”usko on 
luja luottamus siihen mitä toivotaan, 
ojentautuminen sen mukaan mikä ei 
näy.” Hebr. 11:1

Me toivotetaan sinulle luottamus-
ta suureen Jumalaan, Häneen joka 
on sama eilen, tänään ja ikuisesti.

 
Hymyillään kun tavataan! 
Mielikäiset

Loppukiri!

Meillä alkaa täällä loppukiri ennen 
Suomi-lomaamme. Saavumme kesä-
kuun lopulla. Tarkoitus on pitää lomaa 
alussa. Sen jälkeen jatkamme lähet-
täjäseurakuntiemme työyhteydessä. 
rukousaiheemme on, että löytäisim-
me kohtuuhintaisen vuokra-asunnon 
Jyväskylästä. Tarkoituksemme on 
palata Papua-uuteen-Guineaan ensi 
tammikuussa. 

Kiitos jos muistat meitä rukouk-
sin, että saisimme tehtyä työmme 
hyvin, vaikka samalla teemme val-
misteluja lähtöämme varten. Mo-
nenlaisia mietteitä pyörii päässä ja 
tuntuu etteivät tunnit riitä kaiken 
selvittämiseen. Suuri rukousaihe on 
myös Lotan tulevaisuus ja opiskelut 
australiassa tai Kanadassa. rukoi-
lemme viisautta ja johdatusta! Kiitos 
tuestanne.

rakkain terveisin 
Esa, Marianne, Lotta,
Milla & Emil

Hei  
kotiseurakuntalaiset!
 
Terveiset täältä Jerusalemin läm-
mostä! Eilen vietimme voimakasta 
helluntaita Empowered21 -konfe-
renssissa, jossa iCEJ:kin on ollut mu-
kana. Viime viikot ovat olleet työn-
täyteisiä ja Janilla on ollut muutama 
ulkomaan reissu, Jumala on avannut 
paljon uusia ovia ja mieli on hyvä. Kii-
tos esirukouksista!

Katse käy kohti kesää, jolloin tu-
lemme perheenä Suomeen, sinne 
Jyväskylään, vuodeksi. Koemme 
selkeää Jumalan johdatusta tässä 
asiassa ja odotamme innolla tule-
vaa jaksoa. Siellä nähdään!  :)

Siunattua ja rentouttavaa kesää 
jokaiselle

Salokankaat


