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Mitä jäljelle jää, kun jälkenikin häviää? 

Ihmiselämä on arvokas ja ainut-
laatuinen, silti hyvin hauras. Meillä 
on aina vain seuraava henkäyksem-
me, emmekä tiedä elinpäiviemme 
määrää. Viime aikoina olen mietti-
nyt, millaisen jäljen jätän heihin, 
joita tavanomaiseen elinpiiriini kuu-
luu, puhumattakaan heistä, joita 
tapaan kerran tai kaksi elämässäni. 

Haluaisinko tulla muistetuksi vaik-
kapa suuresta maallisesta omaisuu-
desta tai jostakin poikkeuksellisen 
lahjakkaasta kyvystä? Haluaisinko 
olla mielikuva jostakin, mitä minulla 
oli vai muistijälki tai palautuva tunnetila siitä, millainen olin? Haluai- 
sinko, että minut muistettaisiin ihmisenä, jolla oli aina kiire, tai joka 
aina oli äreä ja epäystävällinen? 

Haluaisin, että minut muistettaisiin siitä, millainen olin, ja niin, että ne 
mahdolliset hyvät ominaisuudet voisivat peittää alleen kaiken vaja-
vaisuuden ja epäonnistuneet kohtaamiset. Haluaisin, että voisin jättää 
jälkeeni Raamatun Galatalaiskirjeessä mainittuja Hengen hedelmiä, 
joita ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, 
uskollisuus, sävyisyys ja itsehillintä. Näitä ominaisuuksia olen havain-
nut nykyään Jyväskylän Katulähetyksellä yhä runsaammin viljeltävän. 
Uskon sen olevan merkkinä kaikesta siitä hyvästä, jota yhdistyksel-
lemme on tulossa yhä enenevässä määrin. 

Yhdistyksessämme työskentelee erilaisista lähtökohdista tulleita     
upeita persoonia. Mielelläni soisin jokaisen saavan positiivisia 
kokemuksia työpäivän aikana asiakaspalvelutilanteissa ja työyhtei-
sössä tapahtuvissa kohtaamisissa vaikkapa tauolla kahvikupposen 
äärellä. Luot-tamuksen silta kasvaa pienin askelin. Tarvitaan vain yksi 



käden ojennus lähimmäisen avuksi tai yksi henkilö, joka rohkaisee 
mielensä ja aloittaa sillan rakentamisen. Yhteistyöllä silta rakentuu 
kestäväksi, eikä sen perustuksia pysty mikään horjuttamaan. 

Voin vaikuttaa lähimmäisteni hyvinvointiin huolehtimalla kokonais-
valtaisesti itsestäni. Käytökselläni on vaikutusta myös omaan olooni. 
Koko päivä voi mennä ainakin hieman pieleen, jos olen aamulla 
herännyt ns. väärällä jalalla enkä tee korjausliikettä ajatuksissani. 
Mitä jaan toisille, sitä useimmiten saan takaisin. Raamattu ohjeistaa 
aiheesta: ”Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.” (Gal. 6:7b)  
Olkoon koko kuluva vuosi, ja alkava kevätkausi, hyvyyden kylvämistä, 
jotta sen kesäajan kasvun jälkeen saamme syksyllä poimia lempeyden 
hedelmiä. 

”Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on 
lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa 
pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, ja    
Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän 
sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4:5-7. 

Sirpa Malin          
Suomen Katulähetysliitto ry:n sihteeri 
Jyväskylän Katulähetys ry:n hallituksen jäsen 
 
Juttu on julkaistu aiemmin Jyväskylän Katulähetyksen Vapautetut 1/2022 -lehdessä 
Hallituksen puheenvuoro -palstalla. 

 

 

Suomen Katulähetysliiton hallitus tiedottaa 

 

Rengas-lehti ilmestyy digilehtenä huhtikuun alussa ja ennen juhannusta 
kesäkuussa ilmestyy Suomen Katulähetysliiton Jyväskylässä vietettä-
vien Kesäpäivien 13.-15.8. tiedot sisältävä paperinen lehti. Kesäpäivät 
vietetään Kristillisellä Opistolla, Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä. 

 

Katulähetyksen alueelliset koulutuspäivät Turussa 11.-12.5. 

  

Turussa Sinapin leirikeskuksessa Kakskerrassa, Sinapintie 74, 20960 

Turku 

“Se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä us-
kostamme.” Room. 1:12 
 

Koulutuspäivien ohjelma 
 

KESKIVIIKKO 11.5.2022 

16.00  Ilmoittautuminen Sinapin leirikeskuksessa,  
 Kakskerta, Sinapintie 74 
 • Huonevaraukset Sinapin leirikeskuksessa 
 
16.30  Virkistyspäivien avaus ja tervehdykset  
    alakerran takkahuoneessa 

 • Turun katulähetyksen puheenjohtaja Ilkka Räisänen 
 
17.00  Sanan ja rukouksen ilta alakerran takkahuoneessa 
 • Laitilan seurakunnan kirkkoherra Petri Laitinen 
 - musiikkiesitys laulu Juhani Kärkkäinen 
 - yhdessä oloa ja yhteislaulua 
 

19.30  • Ehtoollinen kappelissa 
20.00 • Katulähetyksen iltapala alakerran iltapalahuoneessa                             
 
  • Sauna miehet rantasauna ja naiset alakerran sauna 
 

 

 

 

 

 

 



TORSTAI 12.5.2022  

 
7.30 Aamuhartaus 

 Pertti Berg 
 

8.00  AAMUPALA ruokasalissa 
 
9.00          Raamattutunti Jumalan puhetta luonnossa  
 Luontotutkija ja dosentti Lennart Saari 

 "Mutta kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinua, ja 
 taivaan linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle; tahi tutkistele 
 maata, niin se opettaa sinua, ja meren kalat kertovat 
 sinulle. Job 12:7 -8 

 
11.30          Lounas ruokasalissa 

 Huoneiden luovutus 
 

13.00 Raamattutunti Diakonia Raamatun kertomana 

 yhdessä keskustelua Ilkka Räisänen, laulu Juhani          
 Kärkkäinen 

   Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen 
kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden  

 uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa. Tim 3:13 
 
15.00 Päätöshartaus Pertti Berg 

 Päätöskahvit 
 
 Yöpyminen:  35 €/vrk/hlö, omat liinavaatteet 
 
 Kokouspäivä 8-16 sisältää aamiainen, lounas, kahvi  
 ja tila 35 €/vrk/hlö 
 
  
        

      Ilmoittautuminen: info@turunkatulahetys.fi 
 

Rukousarmeijan terveiset 
 
"Rukoilkaa lakkaamatta" 1. Tess. 5:17 
Rukous kulkee läpi raamatun punaisena lankana. Se on Jumalan tah-
don mukaista yhteyttä Hänen kanssaan. Kun rukoilemme, Jumalan 
käsi liikkuu. 
 

Vanhan testamentin 
puolelta opimme juu-
talaisen kansan 
kohdalta, että heidän 
katumuksensa käänsi 
Jumalan vihan pois 
heistä. Miten usein he 
lankesivatkaan maahan 
kasvoilleen, taistelussa 
vihollista vastaan tai 
katuivat pahoja 

tekojaan säkissä ja tuhassa, rukoilivat paastoten ja huusivat Jumalan 
puoleen armoa anoen. Herra kuuli heidän rukouksensa. Jumala on 
pitkämielinen, suuri armossa ja laupeudessa. 
 
Mekin saamme esirukoilijoina nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle, 
notkistaa polvemme Kaikkivaltiaan Jumalan edessä armoa anoen. 
Maailma kuohuu ympärillämme, kansat nousevat kansaa vastaan, 
kansakunnat kansakuntia vastaan. On sotia, nälänhätää, maanjäris-
tyksiä.  
 
Kaikkea sitä, mitä raamattu meille kertoo lopunajoista. 
Välillä ei tiedä, miten ja mitä rukoilisimme, sillä aiheita on niin paljon. 
Sana lohduttaa meitä, kun emme tiedä, miten rukoilisimme. 
Henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä 
meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse  
rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.

 

 Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. 
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Meidän tulisi rukoilla ymmärryksellä sekä Hengessä ja totuudessa. 
Tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää Hengessä ja 
totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on 
Henki; ja jotka Häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla Hengessä ja 
totuudessa. Joh.4:23-24. 
 

Jeesus itse myös rukoilee Isää 
puolestamme ja Hän on anta-
nut meille Puolustajan, totu-
uden Hengen. Joh.14:16 Jee-
sus rukoilee Isää, että Hän 
pyhittäisi meidät totuudessa; 
Sinun sanasi on totuus. 
Joh.17:17 
 
Vanhassa testamentissa 
rukoiltiin läheisessä 

yhteydessä uhrien kanssa. Rukoukset ovat hengellisiä uhreja ja uhrit 
vertauskuvallisia rukouksia. Vanhassa testamentissa  on monia esi-
merkkejä suurista rukoilijoista, Aabraham, Mooses, Daavid, Daniel, 
Elia jne. 
 
Uuden testamentin puolella suurin rukoilija on itse Jeesus. Rukous 
oli läsnä Jeesuksen elämän kaikkien ratkaisevien tapahtumien 
yhteydessä. Taivaaseen astumisen jälkeen Hän on omiensa esirukoilija 
taivaassa.  
 
Rukous on puhetta Jumalan kanssa, sisälliseen, hengelliseen ja tai-
vaalliseen elämään kuuluva uskovan sydämen ominaisuus ja tunto- 
merkki, Pyhän Hengen jatkuvaa vaikutusta, sillä Hän on armon ja 
rukouksen Henki sekä jumalallisen voitelun vaikutusta.  
 
Samoin kuin luonnollinen elämä panee ruumiin liikkeelle, niin myös 
Pyhä Henki sielun rukoukseen, huokaamaan, pyhään hartauteen, vil-
pittömään valitukseen kurjuuden tähden, anomaan anteeksi syntejä 
ja niiden rangaistuksia, esirukoukseen kaikkien ihmisten      puolesta ja 

esivallan puolesta sekä kiittämään ja ylistämään Jumalaa Hänen kaik-
kien hyvien tekojensa tähden. 
 

Tämän ajan viholliset ovat monesti näkymättömiä Goljateja. Jumalat-

tomuus, ylpeys, haureus, vallanhimo, ahneus, mammonan ja muiden 

epäjumalien palvonta jne. Niitä vastaan saamme taistella Jumalan 

Hengellä, ei sotaväellä ja voimalla vaan minun Hengelläni, sanoo 

Herra. Tämä oli sana Serubbaabelille, temppelin perustajalle. Mikä 

olet sinä, suuri vuori Serubbaabelin edessä? Lakeudeksi sinä! Sak.4:6. 

 
Mekin esirukoilijoina 
saamme uskoa ja luottaa, 
että Herra Sebaot taistelee 
sotajoukkojensa kanssa rin-
nallamme.  Jumala on anta-
nut Sanansa taistelu-
aseeksi. Eikö Minun Sanani 
ole niin kuin tuli ja niin kuin 
vasara, joka kallion murtaa. 
Jer.23:29  
 
 
Muurinaukko-

rukousarmeijana taistelemme pimeyden valtoja vastaan, kaupunk-
iemme, kansalaistemme ja isänmaamme puolesta. 
Meille on myös armeijana annettu käsky liikekannallepanosta. Emme 
rukoile pelkästään Yläsalilla maanantaisin vaan jalkaudumme myös 
kaupungin porteille rukoilemaan ja julistamaan Jeesuksen Ku-
ninkuutta, Herruutta ja täydellistä hallintavaltaa.  
 
Olemme käyneet mm. Turun kuudella kukkulalla rukoilemassa, yksi 
puuttuu vielä, TYKSin, kaupungintalon, oikeus- ja poliisitalon luona ja 
teatterisillalla mihin on kiinnitetty iljetys, punainen lohikäärme 

 minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen 

 ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös 
tulevassa. 



tekstillä; lohikäärme haluaa valloittaa Turun. Me julistimme, että Jee-
sus Kristus on ainoa Jumala, muut jumalat eivät mitään ole ja Turku 
kuuluu Jeesukselle. 
 
Liikekannallepano tarkoittaa myös ympäristökuntien ja kaupunkien 
julistamista Jeesukselle. Vakavien ja vaikeiden asioiden kohdatessa 
saamme rukoushälytyksen. Silloin koko Suomen kattava rukousar-
meija taistelee yhdessä. Suomi tarvitsee rukouksen suojamuurin. Val-
takunnallinen, kahteentoista maakuntaan jaettu isänmaamme vuo-
rollaan rukoilee viikoittain Suomen puolesta. Meillä on myös 
käytettävissä 24/7 rukouskalenteri. Tavoite on, että vuoden jokai-
sena päivänä 24 tuntia vuorokaudessa joku rukoilee maamme ja 
kansalaistemme puolesta. 
 
Kun rukoilemme 
yhdessä yhteisten 
asioiden puolesta, 
taistelemme aina  
vihollista vastaan 
Herran väkevällä 
voimalla. Kun vihol-
lisen tekemät 
vääryydet suoma-
laisessa yhteiskunnassa  
 
tulevat rukouksien kautta esiin, voimme tehdä niistä parannusta. 
Myös Israelin siunaamisella ja sen puolesta rukoilemisella on tärkeä 
osa rukouksissamme. Jokainen rukoilija on tärkeä. Yksittäiset rukoili-
jat ja pienet rukousryhmät muodostavat suuren armeijan, jota vihol-
linen pelkää ja joka on pitänyt isänmaatamme pystyssä tähänkin asti. 
Siihen luotamme ja turvaamme edelleen. Jumala haluaa kuulla 
rukouksen äänen, rukous tiivistää uskovien yhteyttä! 
 
Rukousterveisin 

Mauri, Maarit, Eva ja muu rukousarmeija 

   

 

  Suomen Katulähetysliiton hallitus  

  toivottaa siunattua Pääsiäisen aikaa 
 

 

 

 

 

 

 

   ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi 

 


