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Kuulumme Jumalan suunnitelmiin 
 

Taivaan Isä on antanut meille ihanan kesän, k un 
vain osaisimme nauttia siitä. Hän on kaiken 
tehnyt kauniisti aikanansa, kuten Pohjolan neljä 
hyvin erilaista vuodenaikaa. Poikkeuksellisen 
lämmin keskikesä kuitenkin haittaa varsinkin 
iäkkäämpien ja sairaiden oloa, ja myös eläimet 
kärsivät kuumuudesta.  
Puolitoista vuotta olemme kärsineet 
koronavirustartuntataudista,  joka on saattanut monia asioita 
toisenlaiseen järjestykseen. Virus, joka on kooltaan 0,1 mikrometriä, 
eikä sitä näe ilman tehokasta suurennusta, saa koko maailman 
sekaisin. Kiitos Jumalalle, että Hän on antanut viisautta lääkäreille, 
tutkijoille ja kaikille rokotteen kehit-tämisen parissa työskenneille, 
jotta he saivat tehokkaan rokotteen aikaiseksi.  
Helposti kuvittelemme hallitsevamme kaikkea, vaikka vain Jumalalla 
on kaikki valta. Tapaamisten rajoitukset kokoontumisten ja henkilö-
määrien suhteen sekä kokousten siirrot ovat hankaloittaneet tulevan 
toiminnan suunnitteluun liittyviä päätöksentekoja.  
Jyväskylän Katulähetyksessä olemme tehneet päätöksen ”Uuden 
elämän keskuksen” avaamisesta Laukaan Kuusaaseen. Aiempi nimi 
Tessio Backa jää historiaan, sillä uusi nimi on Verso. Raamattu kertoo 
monessa kohdassa versosta, josta lähtee uusi elämä ja uusi alku.  
Tämä Raamatun mainitsema verso (vesa) on ennen kaikkea Jeesus. 
Seuraavassa Rengas-lehdessä esittely Uuden Elämän Keskus Versosta. 
 

Turun Katulähetys ja Turun evl. seurakunnan hyvin suunnittelemilla 
Katulähetysliiton Kesäpäivillä huomioidaan vallitsevat koronarajoituk-
set. Rukoillaan, että voimme pitää nuo päivät Turussa.  
Toivotan Suomen Katulähetysliiton hallituksen puolesta kaikki jäsenet 
tervetulleiksi Kesäpäiville Turkuun 23.-25.7. Huomioidaan voimassa 
olevat koronarajoitukset ja noudatetaan niitä, jotta Kesäpäivistämme 
tulisi myös terveysturvalliset.     
       Pekka Arposuo 
       Puheenjohtaja  
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Ajatuksia tuhlaajaisästä 
Muistan omasta varhaisesta elämästäni, kuinka olisin halunnut katsoa 
tv:stä piirrettyjä. Pappani eli isoisäni ei kuitenkaan suostunut; hän halusi 
katsoa sen sijaan joitain sotaelokuvia. Se oli oikea ”tahtojen taistelu”. Te 
voitte kuvitella pienen pojan kiukun, kun keittiön lattialla poljin jalkaani 
tulisesti papalle ja sanoin: ”Jos ei kanavat pian vaihdu, niin alkaa ovet 
paukkumaan”. Kanavat eivät vaihtuneet, mutta eivät myöskään ovet 
alkaneet paukkua. – Ystäväni, uskon, että jotain särkyi lisää, joka 
sisälläni on vieläkin kesken, kuva isästä. Ja minulla on ollut pitkä tie 
sydämestäni uskoa, että myös Taivaallinen Isä antaa muutakin kuin 
uhkauksia vitsasta! 
 

Jeesus, joka todella tunsi Isän, kertoi meille vertauksen tuhlaajaisästä 
(Luukas 15). Vertaus alkaa nuoremman pojan röyhkeällä pyynnöllä (hän 
ei tosin pyytänyt katsoa Pätkistä): ”Isä anna”, jonka jälkeen luemme: ”Ja 
niin Hän jakoi heille omaisuutensa.” 
 

 
 
Isä on siis ensinnäkin Antaja. Vertaus kertoo meille, että Hän antaa 
muutakin kuin taloutta. Gary Chapman opettaa ”rakkauden viidestä 
kielestä”, jotka mielestäni olisi kaikkien meidän hyödyllistä opiskella ja 
soveltaa. Kysymys nimittäin on, miten käytännössä ilmaisemme 
toisillemme ja otamme vastaan rakkautta. 
 

Niinpä Isä kaipaa laatuaikaa ja yhteyttä kumpaankin poikaansa, Hän 
käyttää todella rakkaudellisia sanoja, Hän syleilee ja suutelee, ja vielä 
Hänen palvelijansa palvelevat! Näin siis Jumala rakastaa kaikilla 
rakkauden kielillä meitäkin! 
 

Yksi kallein lahja, jonka puolesta Jeesus kuoli ristillä, on vapaa tahto. 
Itsekin usein toivoisi, ettei tarvitsisi tyriä. Kuitenkin meitä on maapallolla 
nytkin parhaillaan miljardeja enemmän ja vähemmän vapaan tahdon 
omaavia, mutta lopulta maailman historiassa Herran Sana varmasti 
toteutuu! Hän on niin suuri. Isä olisi voinut tässä vertauksessakin 
ankaruudella ja auktoriteettinsa nojalla palauttaa poikansa ruotuun, 
vaan minkä kärsimyksen ja tuskaisen rakkauden tien Pojassaan aina 
ristille saakka Hän valitsikaan! Näin myös sinun tapauksessasi! 
 
Niinpä tuhlaajapoika ei tuhlannut ainoastaan osaa, vaan kaiken. Sitten 
tuli nälänhätä! Sinä aikana Isä odotti ja luotti koko ajan poikaansa, 
vaikka tämä tuskin oli Hänen luottamuksensa arvoinen. Siellä pohjalla 
pojan mielessä syntyi loistoidea. Hän hyvittäisi pikkuhiljaa osamaksulla 
sen kaiken, mitä oli tuhlannut. Ystäväni, mikä motivaatio on nyt 
antamisessa? Tosiasiassa tämä on puhdasta kaupankäyntiä. Poika ei 
ymmärtänyt, että rikkoutunutta Isän sydäntä ei omin ansioin paranneta, 
eikä Hänen rakkauttaan ja huolenpitoaan voi rahalla ostaa – ne eivät ole 
myynnissä! 
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Isän sydämestä lisää kertoo, että pojan nälkä, onttous ja sisäinen tyhjyys 
sekä olosuhteet ja vaikeudet ajoivat poikaa kotiin, ei suoranainen Isältä 
tullut pakko! Kun poika vihdoin palaa, opimme lisää Isästä: Hän ei ole 
pelkästään Antaja vaan Hän myös rakastaa juhlia, kun Hänen lapsensa 
palaavat Hänen yhteyteensä. Muistat kuitenkin ehkä vanhemman veljen 
epäluulon: ”Mitkä bileet täällä on?” - ne ovat Isän Bileet!” Maailman 
ihmisen mielestä uskonto on maailman tylsintä, ja siinä he ovat täysin 
oikeassa. Pitää erottaa ”elävä usko” seikkailuineen uskonnollisuudesta. 
 

Vielä yksi tärkeä pointti: tulemme haisevissa rääsyissä, emmekä kykene 
niitä todellakaan itse vaihtamaan. Isän juhliin taas ei niiden kanssa voi 
mennä, ne pitää vaihdattaman. Niinpä vertaa tuoksua sikolätin hajuun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silloin ei ollut suihkuja, mutta kyllä käytettiin runsaasti hajusteita (tämä 
seikka selittää, miksi tuoksuvista aineista puhutaan korkeassa veisussa). 
Meidät siis puetaan ”Kristuksen kokemuksellisen tuntemisen tuoksuun”. 
Näihin uusiin vaatteisiin sisältyy myös ”edeltä valmistetut hyvät teot”. 
Olkaa Siunatut Jeesuksen Nimessä.  
       Mikko Laine 
       Turun katulähetys 
Julkaistu aiemmin Turun katulähetyksen Ystävä-lehdessä 2/2021 

Kasvoista kasvoihin 

Siitä puhe, mistä puute: tällä kertaa kasvojen välisestä yhteydestä. 
Katulähetyksen monipuoliseen toimenkuvaan kuuluu yhteyden ra-
kentaminen ja ylläpitäminen. Omaan toimintasarkaani on vuosien ajan 
kuulunut vuorollani yhteislaulujen säestäminen, puheiden pitäminen 
ja keskusteluihin osallistuminen sunnuntaiaamujen tilaisuuksissa. Mo-
net kasvot ovat tulleet tutuiksi, samoin ihmisten ajatukset ja heidän 
äänensä. Yhteiskunnan päättäjien perustellusti asettamat ko-
koontumisrajoitukset ja määräykset tai ainakin suositukset kasvojen 
osittaisesta peittämisestä ovat luoneet etäisyyttä, jonka vaikutusta ei 
osannut täysin aavistaa ennen sen kokemista.    

 
Raamattu puhuu paljon 
kasvoista. Omia kasvojaankin on 
mahdollista katsoa. Raamatun 
kirjoittamisen aikoihin ei ollut 
valokuvaustekniikkaa, mutta 
omiin kasvoihin saattoi tutustua 
katsomalla niitä jostakin heija-
stavasta pinnasta, esimerkiksi ve-
siastiasta tai metallista hiotusta 
peilistä. Jaakobin kirjeessä tämä 
mahdollisuus mainitaan lähinnä 
varoittavana esimerkkinä: ih-
minen, joka katselee kuvas-
timesta kasvojaan, kylläkin tar-
kastelee itseään mutta poistut-
tuaan unohtaa saman tien, mil-

lainen on (Jaak. 1:23-24). Sitä paitsi tiedämme, että ihminen ei näe 
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itseään kuvastimesta samalla tavoin kuin toiset hänet näkevät, vaan – 
peilikuvana.    
 

Uudessa testamentissa kuvastinta tarkoittava kreikan kielen sana esi-
intyy edellä mainitun Jaakobin kirjeen kohdan lisäksi jakeissa 1. Kor. 
13:12 ja 2 Kor. 3:18. Näistä jakeista edellisestä on peräisin tämän kirjo-
ituksen otsikko: ”Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoi-
tusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin.” Tämä raamatunjae 
on yksi tunnetuimmista. Se jatkuu: ”Nyt tietoni on vielä vajavaista, 
mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti 
tuntee”. Ja seuraava jae huipentaa koko luvun rakkausteeman: ”Niin 
pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rak-
kaus.”  
 

Kasvojen kaipuun ongelma ei ratkea 
peilin avulla, vaikka siihen useinkin 
katsoisi. Tarvitsemme toisiamme, 
toistemme kasvoja. Siitä seikasta, 
että peiliin katsova näkee todel-
lisuutta eräällä tavalla vääristävän 
peilikuvansa, voi itsetuntemuksen 
teemaa halutessaan kehitellä 
pitemmälle. Muiden ihmisestä 
tekemien havaintojen kuuntelemi-

nen lisää hänen itsetuntemustaan.  Edellä lainatun raamatunkohdan 
mukaan Jumala tuntee ihmisen täydellisesti. Raamatun opetusta ih-
misestä ja hänen asemastaan Jumalan edessä kannattaa kuunnella. 
Kun heprean kielen käytännössä puhutaan Jumalan edessä olemisesta, 
asia ilmaistaan sanomalla, että ollaan Jumalan kasvojen edessä. Herra, 
Israelin Jumala – Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala – ilmaisee 
itseään henkilökohtaisen suhteen kautta omiinsa. Jumala haluaa 
täydellisesti tuntemaansa ihmiseen rakkauteensa pohjautuvan yhtey-
den.  

Mielessäni on vuosikymmenien takaa muistikuva pienestä lapsesta 
laulamassa tuttua sanomaa tähän tapaan. Kun Jeesus kohtasi ihmisen, 
hän samalla tarkoitti näin: ”Sä arvokas oot, sä osaat ja voit, mä 
tuollaisna rakastan sua.” Lasten ja imeväisten suusta kuullaan  
totuus. Vaikka totuus on meillä tiedossa, se voi päästä unohtumaan 
niin kuin omat kasvot Jaakobin kirjeen mukaan. 
 

Seurakuntayhteisön kokoontumisia tarvitaan muun muassa sen 
muistuttamiseen, mitä Jumala sanassaan lupaa. Lapsen esittämä laulu 
heijastaa jotakin, joka ulottuu vielä syvemmälle kuin lähimmäisen kai-
puumme: se ilmentää Jumalan rakkauteen kohdistuvaa janoa ja sen 
tyydyttymistä Kristuksessa. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herran siunauksessa pyydetään Herraa kirkastamaan meille kasvonsa. 
Edellä mainittua 2. Korinttolaiskirjeen jaetta voi valmistella edeltävällä 
jakeella (2. Kor. 3:17-18): ”Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, 
siellä on vapaus. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme 
Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden 
kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on 
Henki.”   
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totuus. Vaikka totuus on meillä tiedossa, se voi päästä unohtumaan 
niin kuin omat kasvot Jaakobin kirjeen mukaan. 
 

Seurakuntayhteisön kokoontumisia tarvitaan muun muassa sen 
muistuttamiseen, mitä Jumala sanassaan lupaa. Lapsen esittämä laulu 
heijastaa jotakin, joka ulottuu vielä syvemmälle kuin lähimmäisen kai-
puumme: se ilmentää Jumalan rakkauteen kohdistuvaa janoa ja sen 
tyydyttymistä Kristuksessa. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herran siunauksessa pyydetään Herraa kirkastamaan meille kasvonsa. 
Edellä mainittua 2. Korinttolaiskirjeen jaetta voi valmistella edeltävällä 
jakeella (2. Kor. 3:17-18): ”Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, 
siellä on vapaus. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme 
Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden 
kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on 
Henki.”   
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Nykyisissä poikkeusoloissa seurakuntayhteisönkin kokoontumiset ovat 
rajoitteiden alaisia. Tämä ei poista Hengen luomaa yhteyttä eikä sitä va-
pautta, joka sanan mukaan on siellä, missä Herran henki on. Silti 
odotamme hartaasti aikaa, jolloin voimme käytännössäkin paremmin 
kohdata toisiamme kasvoista kasvoihin.  
       Kari Ylinen 
       Turun katulähetys                  
Julkaistu aiemmin Turun katulähetyksen Ystävä-lehdessä 2/2021 
 
 
Mitä yhdistyksellenne ja teille jäsenille kuuluu? 

Rengas-lehden toimitus toivoo edelleen lisää kirjoituksia Suomen 
Katulähetysliittoon kuuluvilta paikallisyhdistyksiltä. Mielenkiintoista olisi 
lukea uutisia erilaisista tapahtumista ja tilaisuuksista sekä saada tietää, 
kuinka monin tavoin paikallistason asioita voidaan tehdä.  

Näin voisimme omilla paikkakunnillamme ottaa käyttöön toisten hyväksi 
havaitsemia asioita ja toimintatapoja ja saisimme olla tätäkin kautta 
rohkaisuksi toisillemme. Yhdessä olemme enemmän!  
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13.-15.8.202113.-15.8.202113.-15.8.2021

Sana versooSana versooSana versoo

Viikonlopun opetuksista vastaavat 
Peter ja Britt-Marie Hopén

                   juonto: pe Nina Siekkinen, Jyväskylän Katulähetys
                           la-su Minna Moilanen, TV7

”Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan 
ja säilyköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana 

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. 
Hän, joka kutsuu teitä, on uskollinen ja hän on sen myös tekevä.” 1. Tess. 5: 23-24

 

-kesätapahtuma Verso-talolla
Rimpiläntie 12, 41370 Kuusa (Laukaa)

Perjantai alkaa klo 9.30 perinteisesti katulähetysväen 
yhteisenä kesäpäivänä, jonne kaikki ovat tervetulleita!

Ohjelma nähtävissä myös FB/taloversoo

Viikonloppu täynnä Sanaa, musiikkia, rukousta, pihapelejä, 
ym. hauskaa! Tarjolla lettuja, makkaraa ja virvokkeita.

Ilmoittautumiset 6.8. mennessä:
versotalo@jklkl.fi tai 040 159 7840 

Tu l e
mu k a a n !



www.katulahetysliitto.org

HALLITUS 2021:
 
Puheenjohtaja
Pekka Arposuo,  Huoltokuja 3, 
40800 Vaajakoski
0400 849 710
puheenjohtaja(at)katulahetysliitto.org  

Sihteeri
Sirpa Malin, Jyväskylä
040 757 9817
sihteeri(at)katulahetysliitto.org

Inger Eronen, Pori 
044 291 9124
inger.m.eronen(at)gmail.com

Postiosoite: : Puheenjohtaja Pekka Arposuo 
Huoltokuja 3 40800 Vaajakoski, 0400849710
Pankkitili: FI1857108320076675

Taloudenhoito: Tilidea Oy, 
Janika Laukkanen, janika.laukkanen(at)tilidea.fi

Tiina Rehmonen, Laitila
044 568 9299
tiina.rehmonen(at)evl.fi

Ilkka Räisänen, Turku
040 757 0715 
ilkka.raisanen(at)saunalahti.fi

Kauko Laaksamo, Hanko
050 564 0168 
kauko.laaksamo(at)gmail.com.

Pentti Ruotsalainen, Lahti
044 030 3877
p.rruotsalainen(at)gmail.com

Juha Willman, Kuopio
040 164 1343
jussivonwillman(at)luukku.com
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