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TIETOIKKUNA 

 
SIIPIPYÖRÄN TOIMITUS 

 
Päätoimittaja: Iikka Löytty, 0400596120, iikkaloytty@gmail.com 

Toimitussihteeri: Tuulia Passila, 0505759288, tuulia.passila@pp.inet.fi 
 

Siipipyörän toimitusneuvosto on RHS:n hallitus ja mainoksissa Onni Lysti. 
Jäsen- sekä muut RailHope-asiat puheenjohtajalle tai kotisivuilta löytyvällä 

yhteystietolomakkeella. 
 

Siipipyörä ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa jäsenlehtenä 
 

Yhdistyksen uudet kotisivut löytyvät osoitteesta www.railhope.fi 
 

RKY:n pankkitili FI55 4108 0011 3715 75 
RKY:n kesäkoti JUHLATALO RAUTIALA, 

Vesilahti, Rautiala 17 (ei postia) 
 

RailHope Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry:n hallitus 

 pj. Iikka Löytty 0400596120 

 vpj Matti Kytö 0503853103 

 sihteeri Tiina Salonen 0456676879 

 rahastonhoitaja Tuulia Passila 0505759288 

 Tero Meskanen 

 Mari Pakkanen 

 Kaarina Peltonen 

 Kalervo Peltonen 

 Auri Rantakari 

 Antti Suutari 
 

Kannen kuva: Lakeuden Risti kuva: Iikka Löytty 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

  
”Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen.” Kol.4:2 
 
Viime aikoina on tullut ystävien kanssa usein puheeksi, mitähän Taivaan Isä 
tarkoittaa kertoa meille pandemian kautta. Monesti on tullut esille viestin 
tarkoittavan ehkä kehoitusta lisätä rukousta, Raamatun lukua ja kertoa 
Jeesuksesta lähimmäisille. Itse tunnen jonkinlaista ”vanhemman kristityn” 
herätystä. Lähteä liikkeelle siihen tehtävään, mihin Isä on kutsunut. 
 
Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry viettää tänä vuonna 120-vuotis 
juhlavuottaan. Olimme suunnitelleet ja valmistelleet monenlaisia juhlia, 
tapaamisia ja kohtaamisia. Monet näistä suunnitelmien toteutuksista on 
siirtynyt tuonnemmaksi. 
Olemme saaneet kuitenkin näissä poikkeusoloissa tehdä kaikki tärkeimmät 
asiat Kirkkopyhät, kokoukset ja niihin liittyvät asiat. On ollut 5 Kirkkopyhää ja 
kaikissa on ollut johtamassa Pyhä Henki. Siitä olemme kiitollisia, että 
näihinkin rukouksiin on vastattu. 
 
Talvisodan henkeen on liitetty usein myös rukous. Silloin me suomalaiset 
rukoilimme yhdessä, jopa kaupan lattiallakin olimme rukouksessa. Herra kuuli 
silloin rukoukset ja antoi meille suomalaisille armon selviytyä sodasta 
vapauteen. Siitä saamme olla kiitollisia ja nytkin lisätä rukousta kohdaltamme, 
että olisimme tekemässä Jumalan tahdon mukaista tehtävää. 
 
Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita yhdistyksen ja Hallituksen jäseniä 
läheisineen kuluneen vuoden yhdessä olosta ja toivon sen jatkuvan tästä 
eteenpäinkin. 
 
Toivotan sinulle läheisineen Taivaan Isän siunausta tähän hetkeen, tästä 
eteenpäin ja myös Vapahtajamme syntymäjuhlaa. 
 
Iikka Löytty 
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ELÄMÄNI MATKA VARRELLA OPITTUA 

 
Olen aika huono lukemaan mitään kirjaa - ainakaan loppuun asti. Mitä 
paksumpi kirja, sitä varmemmin se jää minulta kesken. Miten on sinun 
kohdallasi? Kärsivällisyyttä tarvitaan. Niin on muuten elämässä 
ylipäätänsäkin. ”Elämänkirjaa” kun voi lukea vain sivu kerrallaan. 
Eiliseen en voi enää palata ja huomisen juonenkäänteistä en vielä tiedä 
mitään. Tässä matkaevästä Sinulle tälle päivälle ja tuleville:  
 

 Älä edes yritä muuttaa toista ihmistä! Asenteissamme on sen sijaan 
useinkin korjattavaa.  
 
 Muista, että juuri Sinun persoonallisuutesi on Elämän hioma 
ainutlaatuinen jalokivi Jumalan jalokivigalleriassa.  
 
 Älä luule, että enkeleillä on aina siivet. Useimmiten niillä on kädet ja 
jalat sekä sinun kasvosi! Kun ajatus, tunne ja teko yhtyvät - silloin 
syntyy Jumalan suuria ja pieniä arkienkeleitä. 
 
 Onnellisuus ja elämän mielekkyys eivät löydy ulkopuoleltasi. Ne löytyvät 
sisältäsi! Älä siis anna muiden ihmisten mielipiteiden vaikuttaa siihen, 
minkä itse olet löytänyt sisimmässäsi elämääsi kantavaksi voimaksi ja 
periaatteeksi. 
 
 Raamatun kymmenestä käskystä kaikkein eniten rikotaan viidettä 
käskyä ja sen myötä kaikkia muitakin. ”Älä tapa” kieltää myös sielun ja 
hengen tappamisen. Sielun ja hengen tappamista on tuomitseminen ja 
kiusaaminen sekä kaikenlainen henkinen ja hengellinen väkivalta.  
 
 Ihminen voi paeta toista ihmistä, mutta itseään hän ei voi paeta. Tutustu 
ensimmäiseksi siihen ihmiseen, joka olet. Katso itseäsi silmiin ja 
rakasta itseäsi vilpittömästi, ehdoitta ja ilman muiden ihmisten 
etukäteismääritelmiä. 
 
 Viisas ja älykäs ihminen kulkevat samaa tietä, mutta eri tahtiin. Viisaalla 
ihmisellä on aikaa ja kärsivällisyyttä pysähtyä ja kuunnella vierellään 
kulkevia matkakumppaneita ja heidän elämäntarinoitaan. Hänellä on 
nöyryyttä itsekin oppia elämästä lisää.  
 
Älykäs ihminen sen sijaan haluaa pitää kaiken oppimansa itsellään ja 
kiiruhtaa muiden edellä ja usein muista välittämättä ollakseen 
ensimmäisenä perillä. Jumala, tee minusta sillä tavalla viisas, että 
nöyrtyisin jakamaan muille sitä, mitä elämässäni olen oppinut ja hyväksi 
kokenut!  
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 Muista, että vahvuuteenkin voi sairastua. Monta kertaa eniten vääryyttä 
ja väkivaltaa onkin ”kilttien ihmisten maailmassa”. Tuo vääryys ja 
väkivalta jää kuitenkin piiloon, koska sille ei osata tai haluta antaa 
nimeä. Viha ja rakkaus eivät kuitenkaan voi asua samassa talossa… 
samoissa sanoissa! 
 
 On asioita, joita voit muuttaa ja joihin voit vaikuttaa elämässäsi. Sitten 
on asioita, joille sinä itse et voi yhtään mitään, vaikka haluaisitkin (esim. 
toiset ihmiset ja heidän asenteensa). Yritä osata erottaa nämä asiat 
toisistaan. Panosta voimavarasi niihin asioihin, joihin sinä itse voit 
vaikuttaa. 
 
 Eilinen on mennyt, huominen tulee aikanaan, mutta tänään me elämme 
ja olemme olemassa! Jokaisessa aamussa on ovi uuteen päivään. Me 
voimme itse vaikuttaa omilla sanoillamme, teoillamme ja ajatuksillamme 
siihen, millainen tuosta päivästä tulee. Onneksi olkoon: Sinä olet! 

 
 Uskalla katsoa peiliin ja löydä peilikuvastasi todellinen itsesi: älä 
kuitenkaan sellaisena kuin kuvittelet muiden haluavan sinut nähdä. 
Löydä itsesi sellaisena, jollainen olet aina todellisuudessa ollutkin. Olet 
taideteos et kopio! 

 
(Lainaukset ovat Harri Henttisen valmisteilla olevasta teoksesta, joka 
valmistuu … joskus) 

 
Kiitos Teille kaikille RKY:läisille pitkästä ja muistorikkaasta yhteistyöstä. 
 
Siunausta ja ArkipäivänEnkeleitä elämääsi toivoen 
KirkkoHarri Henttinen Vesilahden seurakunnasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIIPIPYÖRÄ  ON LUETTAVISSA 
SEURAAVIEN KIRJASTOJEN LUKUSALISSA: 

 
♦ Akaan pääkirjasto 
♦ Viialan kirjasto Vilkku 
♦ Nurmon kirjasto 
♦ Peräseinäjoen kirjasto 
♦ Seinäjoen kirjasto 
♦ Tampereen pääkirjasto Metso 
♦ Ylistaron kirjasto 
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TÄNÄ JOULUNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tänä Jouluna aatokset johtaa 
taas lapsuusmaisemiin,  
pikkumiehen muistot hohtaa  
kauniina, kirkkaina niin. 
Kun kalasta järveltä tullaan, 
On mieli herkkä ja huoleton. 
 
Kahvipöydässä tartun rusinapullaan, 
vesi kielellä minulla on. 
Lomaa koulusta on monta päivää, 
nukun aamulla pitkään: Ei huolen häivää. 
 
Saunapuhtaana pirttiin saavun, 
uunipaistin tuoksua tunnustelen. 
Pian piirakoita maistellaan 
sian kylkeä niiden niskaan. 
 
Jouluaamuna aisakellot 
Juhlatunnelman virittää. 
Järven poikki talvitielle 
ne Pollen askeleet kirittää. 
 
Kirkkomatkalle kotiväki, 
yhdessä kiiruhdetaan: 
Jo näkyy kirkonmäki, pian 
Jouluvirttä me veisataan. 
 
Unto Martikainen 
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TERVETULOA TALVIPÄIVILLE AKAASEEN 
14.-16.1.2022

 
 
 
 

Toukolan leirikeskus, Toukolantie 98, 37910 Akaa 
https://www.akaanseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/leirikeskukset/toukolan-

leirikeskus 
 

Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille 
hänen suurista teoistaan! Ps. 105:1  

 
Perjantaina yhteiskuljetus Toijalan asemalta ja paluu sunnuntain ohjelman 
jälkeen. 

 
Ohjelma  
Majoittuminen perjantaina 14.1. klo 15 alkaen. Päivällinen tarjoillaan klo 18.00 
ja iltaa vietetään yhdessä paikallisten rautatieläisten kanssa. 
 
Lauantai 15.1.  
Ohjelma jatkuu aamiaisen jälkeen ja yhdistyksen 1. sääntömääräinen 
vuosikokous on klo 13. Iltapäivällä mahdollisesti tutustumiskäynti paikalliseen 
museoon ja ohjelmaa on Toukolassa iltaan asti.  
 
Sunnuntai 16.1.  
Nautimme aamiaisen, jonka jälkeen on messu Toukolassa klo 10. Messun 
jälkeen on tarjolla vielä lounas, lähtöseurat ja iltapäiväkahvit.  
 
Ilmoittautumiset, erikoisruokavaliot ja lisätiedot 
Tuulia Passila tuulia.passila@pp.inet.fi tai 050 57 59 288. 
Ilmoittauduthan viimeistään 31.12.2021.   
 
Hinnat 2 hh huoneessa: 
Pe–Su paketti 2 yötä 98€/henkilö (täysihoito, omat liinavaatteet ja pyyhkeet)  
Pe–La paketti 1 yö 49€/henkilö (täysihoito, omat liinavaatteet ja pyyhkeet)  
La–Su paketti 1 yö 49€/henkilö (täysihoito, omat liinavaatteet ja pyyhkeet) 
Lauantain tai sunnuntain päiväkävijät 35 €/henkilö/pv  
 
Maksut mieluimmin suoraan Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry:n  
tilille 10.1.2022 mennessä. Tiliyhteys FI55 4108 0011 3715 75, viite 1009. 

 
Olet sydämellisesti tervetullut! 



  Siipipyörä 4-2021 9 

 
 
 
Terveisia Akaasta ja RKY:n ystäväjoukolta. Olimme siellä 
puheenjohtajan kanssa pitämässä kirkkopyhää, tapaamassa rakkaita 
ystäviä ja ette arvaa miten hyvin meitä siellä hoidettiin. 
 
Ehtoollismessun jälkeen oli seurakuntakodissa maittava ruokailu ja kahvit 
sekä päivätilaisuus, jossa Tuulia informoi RKY:n tuotteita ja toimintaa ja 
mekin puheenjohtajan kanssa saimme käyttää puheenvuorot. Kiitokset teille 
kaikille.  
Striimatussa messussa oli hyvin järjestetty ristisaatto, seurakuntapastori Rauli 
Helenius toimi liturgina, urkurina musisoi kanttori Heikki Ali-Löytty ja minä 
yritin saarnata päivän tekstistä Matt. 6:19-24. Teksti on hienosta Jeesuksen 
opetuspuheesta ”Vuorisaarnasta”, jonka hän piti suurelle kansanjoukolle. 
Siinä hän opettaa, miten meidän tulisi elää ja käyttäytyä tässä elämän 
arjessa.  
 
Sunnuntain teemana ja otsikkona oli: ” Jumalan huolenpito maailmassa.”  
On suuri asia kokea Jumalan huolempitoa, saada turvaa ja iloa luottaa 
Jumalaan elämän mutkissa ja vastamäessä. Luottamus ja usko ovat väkeviä 
vipuvarsia elämän turvallisuudessa, iloissa ja   onnistumisissa. Ilman niitä 
elämä ajautuu helposti väärille raiteille.  
Mutta silloin, kun elämä oikein kurittaa ja suru syöksee syövereihin, niin 
helposti usko horjuu ja luottamus pakenee. Olen kokenut, olen itkenyt, olen 
kapinoinut ja moni muu on kertonut samaa. On niin vaikea hyväksyä ja 
ymmärtää, että hyvä Jumala sallii. Mieleen hiipii epäilys, että Jumala on 
hyljännyt minut ja Jumala rankaisee minua.  
Viime torstaina kerrottiin uutisissa ja lehdissä, että joka viides meistä 
ihmisistä on masennuksen pimeydessä ja epätoivon syvyydessä miettinyt 
itsemurhaa. Juna kulkee liian usein väärillä raiteilla. 
Selviytyminen, ylimenovaihe, prosessin läpikäynti on usein vaikea, eikä se 
aina onnistu. Siinä tarvitaan monia aarteita, paljon aarteita. Monenlaisia: 
rakkaita ystäviä, kuuntelijoita, myötäkulkijoita, oikeita enkeleitä, jotka tuovat 
sanaa taivaasta ja Kristuksesta.   
Jeesuksen opetuksessa on kolme opetuksen keskeistä sanaa, jotka 
takertuivat minuun: 1) aarre, 2) silmä ja 3) ette voi palvella kahta herraa.  
Aarre on lahja, jonka hän tahtoo antaa meille jokaiselle, vaelluksen laatuun 
tai onnistumiseen katselematta. Jumalan antama elämä ei ole pelkää 
suorittamista, rahan perässä juoksemista tai ansiolistan paisuttelemista. Niitä 
seuraa usein vaan uupumus, masennus ja elämän muuttuminen taakaksi. 
Käsitys elämästä, sen tarkoituksesta ja päämäärästä vääristyy. 
Aarteita on monenlaisia. Pidin nuorena pappina rippikoulua, uutena ja outona, 
arastellen ja kysellen. Aloitin, kuten silloinen kristinoppikin, kysyen leiriläisiltä: 
”Mikä on elämämme tärkein ja kallein asia?” Kun vastauksia ei heti ihmettelyn 
seasta tullut, vastasin niin kuin Eino Sormunen siinä kristinopissaan: 

AKAAN KIRKKOPYHÄ 12.9.2021 
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Kuvassa Akaan kirkko 
Kuva Akaan srk nettisivuilta 
Kaikki oikeudet Kimmo 
Lyytikäinen 

”Jumalan ja Jeesuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen.” Silloin 
sieltä alkoi nousta käsiä pystyyn. Uhmakkaan tuntuisena, ääni väristen nuori 
pamautti: ”Kyllä minulle ainakin on kaikkein tärkein se rannekello, jonka isä 
lupasi, jos oon siivosti rippikoulussa.” Toiselle oli luvattu polkupyörä. 
Pääsimme keskustelun alkuun ja sanoin, että kyllä minä sen ymmärän että 
nyt se pyörä ja kello ovat ja tuntuvat tällä hetkellä kaikkein arvokkaimmilta, 
mutta piispa Sormunen ja minä katsomme rippikoulussa elämää ja ihmisenä 
olemista vähän toisesta näkökulmasta. Me pohdimme elämää, sen tarkoitusta 
ja päämäåärää suurena kokonaisuutena. Siitähän sitten keskustelu ja 
ymmärrys alkoi; Mitä ne tärkeät, kallisarvoiset asiat kunkin mielestä ovat.  
Mielestäni Jeesuksen opetuksessa ydinsanan sisältö on meille tänään: ”Aarre 
taivaassa, siinä on ilo, onni, usko ja rakkaus, Jumala ja Kristus ja meidän 
rakkaat siellä. Aarteet eivät ole hyviä tekoja, joilla tehdään kauppaa ja 
ostetaan paikkaa Taivaasta, vaan ne ovat Isän lahjaa, hyvää elämää vaivojen 
maailmassa, Aarre on taivas, Jumalan läsnäoloa meidän taivalluksellamme. 
Taivas on Jumalan peitenimi. Aarre on Jumalan tykönä olemista, se on 
kiitollinen elämä vaivojenkin maailmassa, joskus pimeässäkin tarpoessa.  
Toinen sana on silmä... Silmä on Jeesuksen opetuksessa katse, jolla 
nähdään maailma ja taivas. ”Jalat syvässä savessa maan, katseeni 
taivaaseen kohottaa saan.” ”Elä niin, kuin kaikki riippuisi sinusta ja usko niin, 
että kaikki on kiinni Jumalasta.”  
Aarre pitäisi huomata, se pitäisi löytää, sitä pitäisi etsiä oikeasta paikasta, 
katse pitäisi kohdistaa oikeaan suuntaan, jotta näkisi. Siinäkin tarvitsemme 
Jumalan huolempitoa ja oikeita enkeleitä. Autuaat, kirkkaat, siunatut, 
onnelliset silmät näkevät aarteen taivaassa. Ne huomaavat Jumalan 
rakkauden luomakunnassa ja Kristuksessa. Ne huomaavat Jumalan 
huolenpidon, sovituksen ja anteeksiannon rikkinäisessä ihmisessä ja 
turmeltuneessa maailmassa.  
Kolmas opetus: ”Kukaan ei voi palvella kahta herraa”. On vaikeaa istua 
kahdella jakkaralla yhtä aikaa, siinä voi yrittävälle käydä huonosti. Jeesus 
puhuu nyt todella vaikuttavista herroista, paljon suuremmista, kuin 
asemapäälliköt ja konduktöörit, vaikka heilläkin on vaikutusvaltaa ja hekin 
ovat tärkeitä. Jeesus tarkoittaa sellaisia, jotka vaikuttavat ratkaisevalla tavalla 
elämänkäsitykseemme, maailmankuvaamme ja elämän tarkoituksiimme, 
päärääriimme ja ratkaisuihimme. Meidän aarteemme on siinä, mihin 
katseemme kiinnittyy, siinä minkä koemme tärkeäksi ja välttämättömäksi. 
Siksi terästetään me vain katse taivaalllisiin aarteisiin ja Kristukseen, Herrojen 
Herraan, sillä taivaaseen ei kiivetä, sinne pudotaan ja siellä meitä kaivataan. 
Sillä aarteen näkeminen ja omaksi ottaminen nostaa, kantaa ja pelastaa yli 
myrskyävän meren, läpi surun, tuskan ja 
ahdistuksen.  
 
Siunausta ja valoa 
syksyn hämärään. 
Esa   
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JOENSUUN KIRKKOPYHÄ 7.11.2021 

Kahden maan kansalaisena - RKY:n kirkkopyhän viettoa Joensuussa 
7.11. 
Kuin saman perheen jäsenet, kokoontuivat Joensuun seudun rautatieläiset 
Pielisensuun kauniiseen kirkkoon Pyhäinpäivän jälkeisenä sunnuntaina.  
Muutaman kymmenen henkilön joukko oli  koolla RKY:n kirkkopyhää 
viettämässä, kun opetusneu-vos, rovasti Esa Lipasti piti saarnan aiheesta 
”Kahden maan kansalaisena”. Hän siteerasi runoa ”minä seison maan 
tomussa, mutta katselen ylös kirkkautta kohti”.  Saarnassa tuotiin esille se 
ongelma, mikä Jumalan lapsilla on, kun joudumme elämään toisaalta 
Jumalan lapsina, toisaalta ajallisina olentoina yhä kehittyvän teknologian 
keskellä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messun jälkeen saimme nauttia Pielisensuun seurakunnan tarjoamat 
kirkkokahvit munavoilla höystettyjen karjalanpiirakoiden kera. Joensuulainen 
Unto Martikainen kertaili kirkkovieraille RKY:n historian käännekohtia ja 
yhdistyksen johtohenkilöiden vaikutusta. Muun muassa tuli esille 
koneinsinööri Axel von Weissenbergin merkitys yhdistyksen ensimmäisenä 
puheenjohtajana ja oululaisen veturinkuljettaja Kalle Kauppisen työpanos 
sananjulistajana ja ensimmäisenä matkasihteerinä rataverkolla.  
Vapaaehtoisten hengellinen työ on alkuajoista v. 1910 lähtien ollut 
ensiarvoisen tärkeätä ja esimerkillistä. Kirkosta lähdettyämme kaikuivat 
korvissamme Jaakko Löytyn virren sanat: ”Vaikka vaellus on vaivaista, minä 
silti jaksan uskoa: ”Olen kahden maan kansalainen” Näin saimme viettää 
voimia antavia tuokioita Herran kasvojen edessä. 

Unto Martikainen, Joensuu 

Marraskuisena sunnuntaina rovasti Esa 
Lipasti saarnasi kirkkopyhävieraille 
Pielisensuun kirkossa. 
Kuva: Raija Hakkarainen 

Unto Martikainen 
kertaamassa RKY:n 
historiaa 
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Auri Rantakari Kuopiossa Joulun aikaan 2020 
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SANA SINULLE

Sana sunnuntaille 24.10.2021, reformaation päivä 
 
22. sunnuntai helluntaista omistetaan uskonpuhdistukselle. Sunnuntain tekstit 
liittyvät läheisesti uskonpuhdistuksen keskeiseen sisältöön. 
Jumala ei unohda kansaansa, vaan antaa kirkolle uudistumisen aikoja ja niitä 
ihmisiä, jotka auttavat meitä palaamaan kristillisen uskomme perusteisiin, 
Raamattuun ja sen julistamaan uskonvanhurskauteen. 
 
Päivän evankeliumiteksti on evankeliumista Matteuksen mukaan, 
luvusta 5 
Jeesus sanoo: 
    ”Te olette maan suola. Mutta jos suola menettää makunsa, millä se 
saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään: se heitetään menemään, 
ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. 
    Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä 
vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan 
lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin 
loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne 
ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.” 
 
 
Taustaa  
Päivän evankeliumiteksti on osa niin kutsuttua vuorisaarnaa. Ennen päivän 
tekstiä kerrotaan miten Jeesus nähdessään kansanjoukot, jotka tulivat häntä 
kuulemaan, nousi vuorelle, istuutui ja ryhtyi opettamaan opetuslapsiaan. 
Päivän evankeliumiteksti on siten puhetta Jeesuksen opetuslapsille, hänen 
omilleen ja myös tämän päivän kristityille. 
 
Päivän tekstistä  
Jeesus puhuu maan suolasta. Suola auttaa ruokaa säilymään ja antaa sille 
makua. 
Jos suola menettää nuo ominaisuutensa se ei kelpaa enää mihinkään. Sillä ei 
voi edes lannoittaa maata. Maan suola viittaa ihmisiin, varsinkin niihin, jotka 
eivät Jeesusta tunne. 
 
Samaten Jeesus viittaa valoon, jonka tiedämme valaisevan pimeyden ja 
tuovan elämään muutenkin toivoa ja iloa -tuttu asia suomalaiselle 
marraskuisena hämäränä räntäsadepäivänä.  
 
Jotta valosta olisi hyötyä se täytyy asettaa näkösälle ja tämän sanoessaan 
Jeesus haluaa ikään kuin korostaa sanomaansa siitä, että suolan täytyy 
maistua ja valon tulee näkyä.  
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Puhuessaan suolasta ja valosta Jeesus osoittaa sen opetuslapsilleen – 
heidän sanomansa on oltava suolaista ja heidän tekojensa tulee olla valon 
(hyviä) tekoja, jopa sellaisia, että niistä seuraa kiitos ja kunnia Jumalalle. 
 
Päivän sanoma 
Jeesuksen oma on maailmassa suolana ja valona. 
Se tarkoittaa sitä, että hänen elämässään ja teoissaan näkyy hänen uskonsa.  
Meille itsellemme tämä on vaikeaa, ellei mahdotonta. Saammekin pyytää 
Jumalalta sitä, että hän auttaisi meitä täyttämään hänen tahtonsa ja kun 
emme siihen pysty, saamme turvautua hänen armoonsa. 
Lupaahan Jumala Raamatussa Jaakobin kirjeen neljännessä luvussa meille 
näin: 
Mutta vielä suurempi on se armo, jonka hän antaa. Siksi Raamattu sanoo: -- 
Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. (Jaak.4:6)  

Jaakko Antola 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESIRUKOUKSIA 2021-2022 

kiitetään Taivaan Isän siunauksista tälle päivälle, korona 
viruksen pois menosta ja meidän hoidosta 
  
rukoillaan Pyhän Hengen läpimurtoa rautatieläisten perheiden ja 
ystävien puolesta 
  
rukoillaan RHS:n uusia jäseniä 
 
rukoillaan siunausta hallituksen ja jäsenistön yhteistyölle 
 
rukoillaan Pyhän Hengen siunausta tammikuun talvipäiville ja 1. 
vuosikokoukseen osallistuville 
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TOIMINTAA VUONNA 2021-2022 

 

21.11.2021  klo 10 kirkkopyhä Lakeuden Ristissä Seinäjoella, saarna 
Esa Lipasti 

 
 klo 13 harmonikkaorkesteri Celestan konsertti Lakeuden 

Ristissä 
 
14.-16.1.2022 Talvipäivät ja 1. vuosikokous Akaassa, seurakunnan 

leirikeskus Toukolassa 
 Kutsu ja ilmoittautumisohjeet tässä numerossa 
 
16.11.2022 10 kirkkopyhä Pieksämäen kirkossa, saarna Esa Lipasti 
 
24.-26.6.2022 Juhannusviikonloppu Rautialassa, Vesilahdessa 
 
22.-24.7.2022 2. vuosikokous, kesäpäivät, yhdistyksen 120-vuotisjuhla 

ja Rautialan 60-vuotisjuhla Rautialassa, Vesilahdessa 
 
17.-18.9.2022 Syysvirkistyspäivät Rautialassa, Vesilahdessa 
 



 
 
 
 
 
 


