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Lappilehti
SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYS

KUVA: EERO MUOTKA

Karoliina Muotka:

”Tärkeintä on pitää
huolta henkilökohtaisesta
suhteestaan Jeesukseen.”
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Tiimillä ja Zoomilla

Jo syksyllä vanhimmiston avuksi
toiminnan suunnitteluun muodostui tiimi, jonka jäsenet ovat
vastanneet ylistyksestä ja usein
sunnuntain opetuksestakin sen
jälkeen, kun pastori Leila Valmari jäi vuoden alusta eläkkeelle.
Sulkuaikaan saakka pystyimme
kokoontumaan yhteen sunnuntaisin viikkojuhlaan ja tiistaisin rukoushetkeen rajoitusten puitteis-
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”Vaikka isä ja äiti
minut hylkäisivät,
Herra pitää minusta
huolen.”

KUVA: EERO MUOTKA

räs lähetystyöntekijä toi äskettäin nettikeskustelussa
esiin evankeliumin eteenpäinmenon yksinkertaisuuden:
”Joku toi evankeliumin minulle, eikä ole tarkoitus, että se pysähtyy minuun”. Tästä on ollut
kyse opetuslapsen elämäntavan
opiskelussa ja pohdinnassa, mitä
olemme seurakunnassa syksystä
lähtien käsitelleet.
Olemme yrittäneet avoimesti nähdä niitä esteitä, jotka ovat
pysäyttäneet kohdallamme evankeliumin kertomisen eteenpäin.
Omista töppäyksistäkin on kerrottu, kun intoa on ollut enemmän kuin taitoa kohdata ihmisiä.
Yhdessä on rukoiltu keskustelutilanteita, ja niitäkin on tullut. Tärkeintä on kuitenkin pitää
huolta läheisestä yhteydestä Herraamme.
Huhtikuun puolivälissä on mahdollisuus oppia aiheesta lisää, kun
Lapissa pidetään Evankeliointi
Elämäntapana eli XEE -koulutus.
Viikonlopun mittainen tapahtuma toteutetaan nettiyhteyden
kautta, ja mukaan on jo tulossa
useita ihmisiä eri seurakunnista
ja paikkakunnilta.

Jumala pystyy korjaamaan myös sen, mikä on mennyt rikki kauan sitten, Karoliina
Muotka uskoo. Sylissä lapsista vanhempi, Adeliina.

Opetuslapsen
elämäntapa

Rovaniemellä opiskellaan
ihmisten kohtaamista
sa. Sitten siirryttiin Zoom-yhteyteen, mutta lasten Action-kerho,
perhekerho sekä mammabrunssi
ovat voineet jatkaa normaalisti.

Helmikuussa Karoliina Muotka piti tiimiläisenä sunnuntain
opetuksen. Hän puhui ensimmäisen lapsen syntymän herättämäs-

tä prosessista, joka vei hänet
pohtimaan identiteettikysymyksiä kasvattajan näkökulmasta.
- On tärkeä tietää, kuka on. Mehän olemme Jumalan lapsia, Jeesuksen edustajia maan päällä.
Kun joku peilaa itseään sinuun,
mitä hän näkee, Karoliina kysyi.
Karoliina kertoi, että tässä vaiheessa myös lapsuuden kiintymyssuhteiden käsittely tuli hänelle ajankohtaiseksi.
- Jos ei ole käsitellyt vinoumia,
joita lapsuuden kiintymyssuhteissa on tullut, voi alkaa velkoa
muilta ihmisiltä sitä, mitä vaille
on jäänyt. Voi olla tarpeen käsitellä näitä asioita sielunhoitajan
kanssa.
Jumala pystyy korjaamaan
myös sen, mikä on mennyt rikki
kauan sitten. Karoliina muistutti psalmin 27 sanoin Jumalan lupauksesta: ”Vaikka isä ja äiti minut hylkäisivät, Herra pitää minusta huolen”.
Lopuksi Karoliina totesi, että
sielunvihollinen pyrkii kaikilla
elämän alueilla varastamaan sitä,
mitä Jeesus on luvannut. Siksi
kaikkein tärkeintä on pitää huolta henkilökohtaisesta suhteestaan Jeesukseen.
Riitta Tolonen

Ongelmasta
rukousvastaukseksi
”Tiedän, että Jumala on
parantanut selkäni.”
Jussi Korhonen on nuori perheenisä, ylistystiimin jäsen ja
aloittamassa seurakunnan viestintää kehittävää ryhmää. Aktiivisen miehen ongelmana oli kahdeksan vuotta vakava, krooninen
selkäkipu.
- Näihin kahdeksaan vuoteen
on sisältynyt aikoja, jolloin olen
kokenut kipua epäsäännöllisesti silloin tällöin, mutta yhtä lailla
on ollut pahempia aikoja. Esimerkiksi neljä vuotta, joiden aikana
unohdin, miltä tuntuu elää ilman
jatkuvaa jomotusta jaloissa ja selässä, Jussi kertoo.
Epätavallisen voimakkaisiin kipuihin ei löytynyt selitystä, ja
kaikkein vahvimmistakin kipulääkkeistä oli vain väliaikaista, vähäistä apua. Jussi alkoi jo ajatella,
että kipu tulisi jatkumaan koko
loppuiän.
- Olin pyytänyt monia ihmisiä

rukoilemaan puolestani. Olin aivan epätoivoinen, mutta syvällä
sisimmässäni tiesin, että Jumala
voisi minut parantaa. Minä vain
olin menettänyt toivoni siihen,
että Hän tekisi niin, Jussi muistelee.
Vuoden 2020 alkupuolella eräs
Jussin ystävä koki, että hänen piti
rukoilla tämän selän puolesta. Rukoillessaan ystävä näki näyn, jossa jotain mustaa lähti selästä.
- Tänään, noin puolitoista vuotta myöhemmin, en tunne mitään
kipua, ei vähäistäkään. En ole
ottanut ainoatakaan kipulääketablettia. Tiedän, että Jumala on
parantanut selkäni, Jussi kertoo.
Rukous sairaiden puolesta kuuluu opetuslapsen elämäntapaan.
Rukousvastaukset
rohkaisevat
jatkamaan silloinkin, kun vastausta ei vielä näy.
RT
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Saako pääsiäinen jatkua?
”Toiveikkaasti astumme tulevaan. Pääsiäinen jatkua saa”, rohkaisee Anna-Mari Kaskisen sanoittama laulu. Jatkuuko pääsiäinen seurakunnassamme, aloin miettiä. Entä mitä kaikkea pääsiäisen
jatkuminen voisi tarkoittaa minulle ja meille kaikille? Elämmekö pääsiäistä läpi vuoden?
Pieni raamattukerho on alkuvuoden kokoontunut
etänä. Pyysin kerholaisia piirtämään heidän mielestään tärkeimmistä pääsiäisen tapahtumista. Tämän aukeaman kuvat syntyivät. Mielenkiintoisesti
ne alkoivat myös kommentoida kysymyksiini.

taan nöyrän palvelijan tavoin. Siltä varalta, että
opetuslapset – puhtaine varpaanväleineenkään –
eivät vielä ymmärtäisi teon merkitystä, Jeesus painottaa, että hän näytti heille esimerkin: Peskää tekin toistenne jalat. Mitä jalkoja minut on kutsuttu
pesemään? Entä sinut? Mitkä ”jalanpesutehtävät”
Jeesus on antanut meidän seurakunnallemme?
Olemmeko käärineet hihamme, täyttäneet vatimme ja käyneet käsiksi tehtävään Jeesuksen näyttämällä asenteella?

Risti
”Jeesus kuoli ristillä, että ihmiset saavat synnit anteeksi. Se tarkoittaa, että miekin saan”, kertoo yksi
piirtäjistä. Ilman ristiä ei pääsiäistä voi piirtää. Mitä
risti minulle tarkoittaa tänään? Entä sinulle? Onko
risti ”liian tuttu” tai ”liian vaikea”? Onko se helpompi sijoittaa kirkon katolle ja korulauseisiin kuin
seurakunnan arjen keskelle? Miten Jeesuksen sovitustyö ja anteeksianto näkyy seurakunnassamme?

Oksat

Kivi ja enkeli
Ateria

”Monetko jalat Jeesus pesi?”, kysyy piirtäjä. ”Kahdettoista ainakin”, totean. Jeesus palvelee oppilai4

”Pääsiäinen näkyy siinä, että Kinder-munia voi ostaa läpi vuoden. Mutta tärkeämpi on tietysti, että
sen ansiosta, mitä Jeesus teki pääsiäisenä, elämä
on paljon parempaa”, miettii yksi piirtäjistä. Mitä
kaikkea hyvää Jeesus on tehnyt minulle tänään?
Mistä olen kiitollinen? Mistä asioista seurakunnassani kiitän? Entä mistä kiitän yhdessä seurakunnan
kanssa? Entä sinä?

Näyttää siltä, että enemmän kuin vastauksia, tulikin lisää kysymyksiä. Ehkä joku niistä koskettaa
myös sinua. Jatketaan miettimistä. Jatkukoon pääsiäinen.
Kiitos, kun muistat rukouksin Sodankylän vapaaseurakuntaa ja koko paikkakuntaamme.

”Tässä on palmunoksat ja kaunis tausta”, sanoo
piirtäjä. Palmusunnuntaina oksat oli poimittu,
vaatteet levitetty tielle. Jeesusta oltiin vastassa.
Ylistyshuudot kaikuivat. Odotanko minä Jeesusta
ilolla ja innolla? Ryntäänkö kadulle riemuiten, kun
Hän ratsastaa Sodankylään? Onko seurakunnassa palmunoksat valmiina? Eihän vain tule mieleen
tukkia riemuhuutoja huutavien suita?

Jalat

Minä uskon

”Piirrän vielä Jeesuksen tähän pöydän päähän”, sanoo piirtäjä. Yhteinen pöytä. Pääsiäisateria valmistettuna. Leipä ja viini. Kaikilla on syömistä. Jeesus
on pöydän päässä. Mitä on seurakunnan yhteys?
Miten se näkyy meidän seurakunnassamme? Onko
kaikilla paikka Jeesuksen pöydässä? Kuka kattaa
pöydän ja millä? ”Kuvassa on leipä ja viiniä ja lautasella riisiä”, kertoo piirtäjä. Mitä on katettuna minun seurakuntani pöydässä?

Teksti: Satu Kettunen
Piirrokset: Lumikki, Tähti ja Unelma

”Ilman kahta juttuu ei voi elää – Jeesusta ja sydäntä”, pohtii piirtäjä. Tyhjä hauta, siirretty kivi ja iloinen enkeli. Jeesus elää tänään. Miten Jeesuksen
elämä vaikuttaa minun elämässäni? Onko hän arjessani yhtä elintärkeä kuin sydämeni? Miten elävä
Jeesus toimi seurakuntamme keskellä? Huomaanko sitä? Huomaatko sinä?

Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään
tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta,
joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. (Room. 8:38-39)
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asettamaan monenlaisia rajoituksia ihmisten keskinäiseen kanssakäymiseen. Näin kävi myös Suomessa ja omalla alueellamme.

Yhteydenpitoa
puhelimella

Koronarajoitusten seurauksena
seurakunnassa pidetty Leipäkirkko-tilaisuus ja lauluryhmän vierailut vanhusten palvelutaloissa
loppuivat. Rukousillat jatkuivat
pääosin kodeissa ja pienryhminä kokoonnuttiin seurakunnassa
Sanan kuuloon koronarajoitukset
huomioiden.
Kaupasta saatua ruokahävikkiä jaettiin puhelinvarauksilla,
ja lauluryhmä pystyi kesäaikana
järjestämään muutaman ulkotilaisuuden palvelukotien pihoilla.
Yhteydenpito ikääntyneisiin ja
toisiimme siirtyi puhelin- ja ulkoilmakontakteiksi.
Toukokuussa saimme vielä jaettavaksi EU-ruoka-apua noin 1300
kiloa ja tavoitimme sillä toiminta-alueeltamme noin 250 vähävaraista henkilöä ruokajaon piiriin.

Viimeiset paketit sisälle ja
ihanat vapaaehtoiset.

Diakoniatyön
kuulumisia

Toivon Etappi Torniossa

Kun yksi ovi sulkeutuu,
niin toinen avautuu

V

uosi 2020 oli erityinen
vuosi koko maailmassa.
Covid-19 ilmaantui pandemiaksi koskien kaikkia maita.
Tuntematon ja helposti tarttuva,
näkymätön virus laittoi kaikki ihmiset samalle viivalle. Se ei erotellut rikkaita ja köyhiä, ei ihon
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väriä, ei ikää, ei sukupuolta eikä
uskonnollista suuntautuneisuutta.
Tauti, jolle ei ollut hoitomuotoa, ei tiedossa olevaa lääkitystä
eikä edes kuvaa siitä, mitä se tulisi sairastuneille aiheuttamaan,
sai ihmiset varuilleen ja valtiot

Pitkältä tuntunut odotuksemme
evankelisen diakoniatyön laajenemisesta on nyt kuitenkin palkittu.
Vuoden 2021 helmikuussa
vuokrasimme uudet tilat ViaDia
Tornio ry:lle selkeyttääksemme
diakoniatyön tehtäväkuvaamme
ja laajensimme ruoka-aputoimintaa. Toivon Etappi, joksi tilamme
nimitimme, sijaitsee hyvällä paikalla keskellä Tornion kaupunkia, ja kiinteistö on tunnettu ensimmäiseen maailmansotaan liittyvänä Jääkärin etappipaikkana.
Sanana etappi tarkoittaa muonavarikkoa, väliasemaa ja huoltopistettä, jota työtä, tosin toisessa
muodossa jatkamme.

Kalusteet toimintaan saimme kaikki lahjoituksena. Muiden ruoka-avun jakamiseen tarvittavien välineiden, astioiden,
kylmäsäilytystarvikkeiden
ja
muun tarpeellisen hankintaan iso
apu on tullut ViaDia ry:n kautta.

Uusia
yhteistyökumppaneita

Paikallisen K-Citymarketin kanssa solmimme ensimmäisen yhteistyösopimuksen kaupan hävikkiruuan jakelua koskien helmikuun puolivälissä. Sitä myötä
asiakasmäärät ovat olleet nyt
koko ajan kasvussa.
Tällä hetkellä jaamme Jääkärinkadulla kaupan hävikkiruokaa
muista alueen avuntarjoajista
poiketen viikonloppuisin ja tavoitamme sillä kymmeniä apua tarvitsevia joka viikko. Osa avunhakijoista ohjautuu meille suoraan
Tornion sosiaalitoimiston ja Työtä ja Turvaa ry:n kautta, joten yhteistyökumppanuuskin on alkanut orastamaan.
Aiempi kaupan hävikkiruoka-apujako jatkaa vapaaseurakunnan alla. Onneksemme saimme juuri kevään EU-ruoka-apulähetyksen, joten kaikille hakijoille
on riittänyt jotain jaettavaa tähän
asti.

Uudet tilat kulmahuoneistona.

Talon historiaa.

Näkynä juttutupa

Tiloihin suunnitellut muut toiminnot ja tapahtumat ovat toistaiseksi jäissä AVIn antaman kuuden hengen kokoontumisrajoituksen vuoksi. Ajatuksenamme
ja näkynämme on aloittaa myös
pienimuotoista kahvila/juttutupaa sekä vanhemmuutta ja vanhempien jaksamista tukevaa lapsiparkkia. Ehkäpä tavoitamme
työmme kautta myös muita elämänsä kriiseihin apua etsiviä.
Mutta hyvä antaa joskus odotuttaa itseään, joten emme lannis-

Hyvä antaa joskus
odotuttaa itseään,
joten emme
lannistu.
tu. Sanoohan sana: ”Katso, minä
teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin, minä
teen tien korpeen, virrat erämaahan.” (Jes. 43:19)
Jäämme seurakuntana ja yksilöuskovina esirukoustenne alle,

Ruoka-apuvastaavamme Kerttu Vaara.

jotta Herra lähettäisi lisää hänelle antautuneita työmiehiä tällekin
peltokaistaleelle.
Seija Palosaari
ViaDia Tornio ry:n
puheenjohtaja
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Vapaakirkon
Lapin lähetys

Sairaalankatu 5-7
33100 Tampere

Sinulla on mahdollisuus tukea työtä Lapin lähetyksen
alueella. Allaolevilla viitenumeroilla voit osoittaa tukesi
jollekin Lapin vapaaseurakunnalle tai kaikille yhteisesti.
Kiitos lahjastasi!

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

TILISIIRTO GIRERING
FI79 2047 1800 1401 04

BIC: NDEAFIHH

Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endas för inrikesbetalningsförmedling

Suomen Vapaakirkko
Sairaalankatu 5-7
33100 TAMPERE

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

8

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

EUR

