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Pieni alku suuressa työssä 
 

 

Taisto Sokan uutiskirje 1/2020 – 21.9. 
 

Uuden kasvua ja perinteistä yhteyttä 

Hyvät Sleyn Itä-Suomen työn ystävät, 

Olen ollut nyt vajaan kaksi kuukautta työssä ja päässyt vierailemaan 

Joensuussa, Juuassa, Lieksassa ja Kuopiossa. Työn alkamisesta asti olen 

kokenut olevani tervetullut Itä-Suomeen ja Sleyn työhön. Kiitos tästä 

kuuluu yksin teille! Vaikka työn alussa on ollut kaikenlaista uuden 

oppimista, olette tehneet siitä helpompaa ja mieluisaa. Iloitsen siitä, että 

olemme saaneet kokoontua yhteen terveysviranomaisten sallimissa 

rajoissa, oppia tuntemaan toisiamme ja vahvistua yhteisestä uskostamme. 

Olkoon kokoontumisemme vastedeskin sellaisia, että puolin ja toisin 

saisimme toisiltamme rohkaisua, lohdutusta, innostusta ja kiitollista 

mieltä. Herramme Jeesus suokoon tämän meille. 

Olen juuri tullut sunnuntain Tervetuloa kotiin -iltapäivästä Kuopiosta ja 

tulevana sunnuntaina opetan opiskelijoitamme valtakunnallisilla 

Evankelisten opiskelijoiden Starttipäivillä Karkussa. On ilo olla 

varustamassa, rohkaisemassa ja ohjaamassa opiskelijoita, nuoria aikuisia 

ja nuoria perheitä. Olemme useammassa yhteydessä puhuneet siitä, että 

kaipaamme nuorempaa väkeä mukaan yhteisöömme ja toimintaan, kun 

suurin evankelinen sukupolvi alkaa vanheta. Ajattelenkin, että tämä on 

yksi työmme suurimpia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. 

Nuoremman väen kutsuminen ja sitouttaminen laajemmin evankeliseen 

yhteisöön ja toimintaan ei tule ratkaistuksi pelkästään työntekijän 

panoksella tai yleisellä kutsulla tulla mukaan. Siihen tarvitaan meitä 

jokaista. Niin kuin usein ihan kaikenikäisten kanssa, niin nuoretkin 

ihmiset arvostavat eniten henkilökohtaista kutsua. Jos pystymme 

kutsumaan heitä henkilökohtaisesti mukaan yhteisöömme, se kutsu 

kantaa kaemmas kuin mainos ilmoitustaululla tai Facebookissa.  

Toiseksi, on hyvä antaa tilaa niin, että he saavat tulla suunnittelemaan ja 

toteuttamaan kokoontumisia. Hienointa on se, että yhteisömme kaikki 

ikäluokat voisivat kokoontua yhteen ja että kokoontuminen voidaan 

toteuttaa yhdessä. Se voi olla yhdistelmä opetusta, nuorten musiikkia, 

Siionin kannelta, seurapuheita ja todistuspuheenvuoroja ym. 

Rukousaiheita: 

- Herätys Itä-Suomeen 

- Uusien ihmisten ja 

erityisesti nuorten 

tavoittaminen 

- Yhteistyön 

tekeminen ja hyvä 

keskusteluyhteys 

seurakuntien kanssa 

- Työni jatkuminen 

ensi vuodelle ja 

perheeni työtilanne 

- Hengellinen kasvu 

evankelisessa 

yhteisössämme 

 



Samaan aikaan kun tässä ideoin nuoremman väen mukaan tempaamista, en voi sivuuttaa muidenkin 

jäsentemme tarpeita. Oma paikkansa on ilman muuta lähetyspiireillä, perinteisillä messuilla ja seuroilla. 

Haluaisinkin kannustaa teitä siihen, että jatkaisimme rohkeasti evankelista seuraperinnettä ja 

kutsuisimme toisiamme koteihimme jakamaan yhteistä uskoa lauluin, rukouksin ja seurapuhein.  

Vaikka ajattelen kovin varovaisesti tehtävääni uutena 

työntekijänä, niin mieleni tekee siteerata apostoli 

Johanneksen sanoja: Mikään ei tuota minulle 

suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni elävän 

totuudessa. (3. Joh. 1:4.) Ajattelen, että yksi osa tästä 

totuudessa elämisestä on se, että jaamme elämäämme ja 

arkeamme yhdessä toisten kristittyjen kanssa, kutsumme 

heitä koteihimme ja puhumme toisillemme totuuden 

evankeliumia. 

Nostan esiin pari tärppiä tulevien kuukausien toiminnastamme. Lokakuussa (16.–17.10.) järjestetään 

Järjestöjen yhteiset Miestenpäivät Kiteen evankelisella opistolla. Oikein lämpimästi tervetuloa kaikille 

miehille! Toiseksi, eläkkeelle jäänyt Sleyn entinen kotimaantyön johtaja Markku Niemelä tulee vierai-

lemaan Itä-Suomessa ja pitämään Joensuun tilaisuudet 23.-25.10. Lisäksi hän pitää ehtoollispalveluksia 

ikääntyneiden luona ja seurat sunnuntaina 25.10. klo 18 Ilomantsin seurakuntatalolla. 

Kuulumisia 

Nyt syksyn alettua vanhin kummipoikani on aloittanut ensimmäisen luokan. On jännittävää kuulla, mitä 

hän koulussa oppii ja miten hän ystävystyy omiin luokkalaisiinsa. Vilkas poika viihtyy kyllä koulussa, 

mutta kotitehtävien tekeminen vaatii malttia. Hän on myös aloittanut partion ja innostunut keppien 

vuolemisesta. 

Sukulaiseni, kuten myös tämä kummipoikani, asuvat Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan tienoilla, tosin 

kaksi veljeäni asuu myös Tampereella. Totutussa kiireisessä arjessa olen ehtinyt nähdä heitä toisinaan 

hieman harvemmin, mutta tämä Itä-Suomen työn aloitus onkin aiheuttanut siihen iloisen muutoksen. 

Nimittäin pitkähköstä työmatkasta huolimatta, tai oikeastaan siitä johtuen, minun on helpompi käydä 

tapaamassa sukulaisiani matkalla Itä-Suomeen tai sieltä takaisin. Esimerkiksi Kuopiosta on kätevää 

kulkea Jyväskylän kautta ja nähdä omia vanhempia, serkkuja ja kummipoikaakin. 

 

Hartaus – Iloitkaa! 

Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja kunniaseppeleeni, pysykää siis horjumatta Herran 

yhteydessä, rakkaat ystävät! -- Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! (Fil. 4:1, 4) 

Paavali kirjoitti Filippiläiskirjeessä paljon siitä, kuinka aina ja kaikissa tilanteissa meillä on syytä iloita 

Herrassa. Hän on siunannut runsain siunauksin ja pitänyt huolta tilanteissa, joissa kukaan muu ei olisi 

voinut auttaa. Ennen kaikkea meillä on syytä iloita siitä, että meidät on otettu Kristuksen yhteyteen. Yhä 

uudelleen minua hämmästyttää se, että Paavali kirjoitti näin, kun hän oli vankilassa (Fil. 1:12–13). 

Kirje nostaa esiin sen, että kaikkein kalleinta tässä elämässämme on se, että saamme tuntea Kristuksen 

ja hänen ylösnousemisensa voiman (Fil. 3:10). Paavali lukee kaikki ansionsa ja asemansa itselleen 

tappioksi ja hylkää ne, jotta hän voisi luottaa, tukeutua ja riippua vain Jeesuksen Kristuksen armossa ja 



anteeksiannossa. Paavali jos joku pystyy näin sanomaan vakuuttavasti, koska hän oli taustaltaan 

korkeasti koulutettu juutalainen ja Rooman kansalainen, mutta silti vainottu ja vangittu uskonsa vuoksi. 

Saamme rohkealla tai aralla tunnolla seurata Paavalin opetusta ja ajatella, että Kristuksessa minullakin 

on kaikki. Lopulta hän riittää minulle. 

Elämämme voi olla kuitenkin vaikeaa. Yksinäisyys, taloudellinen ahdinko tai uskoni vuoksi kärsiminen 

voi lannistaa ja vaarantaa elämäniloni. Kaipaan Jumalaa ja rukoilen hänen väliintuloaan tämän elämän 

keskelle, jos minulla vain on voimia rukoilla. Uupumus, pettymys tai menetys saattaa jopa henkisesti 

halvaannuttaa. 

Kaikki nämä elämämme huolet ja vaikeudet ovat kuitenkin Korkeamman käsissä. Ihme kyllä, Paavali 

kiittää ja rohkaisee kiittämään Jumalaa, vaikka hänet on vangittu uskonsa tähden. Ulkoiset olosuhteet 

saattoivat tuon ajan vankilassa olla karmeat, mutta Paavali saa evankeliumista ilon ja rohkeuden. 

Evankeliumissa on edelleen voima ihmeisiin ja ihmeelliseen kykyyn lohduttaa ja vahvistaa heikkoakin 

uskoa. Vaikka Raamattu näyttää ulkoisesti vähäiseltä, kirjalta vain, on siinä silti valtava voima sille, joka 

sitä lukee ja kuulee siinä Kristuksen. Jumalan lupaukset eivät ole rauenneet tai liuenneet mihinkään. 

Sama Jumalan voima edelleen vaikuttaa tässä Jumalan sanassa. 

Jumalan sanan, ehtoollisen ja Kristittyjen yhteyden kautta pysymme Kristukseen yhteydessä. Sitä kautta 

saamme voimaa jaksaa ja iloita Herrasta. Avaa siis Raamattu ja lue! Tule seurakunnan kokoontumiseen 

ja ota vastaan Kristuksen ruumis ja veri. Tule seuroihin tai piiritoimintaan ja virvoittaudu kristittyjen 

yhteydestä ja yhteisestä rukouksesta.  

Kun saamme olla Kristuksen yhteydessä, se vaikuttaa aikanaan vielä senkin, että pystymme iloitsemaan 

Herrasta. Vaikka elämäni olisi yhtä kärsimystä kuolemaanikin asti, niin viimeistään taivaan 

riemujuhlassa saan ilon, joka ei milloinkaan pääty. 

 

Kiitän teitä kaikkia siitä, että olette tukeneet tätä työtä ja hengellistä yhteisöä rukouksin ja taloudellisesti. 

Kaikki, mitä teemme, on lopulta Jumalan varassa, joka suo kasvun. Saamme kuitenkin itse kukin olla 

mukana tässä työssä omalla paikallamme. Jos et ole vielä taloudellinen tukija, mutta haluaisit siten tukea 

tätä työtä, niin löydät siihen tarvittavat tiedot sivun alalaidasta. 

Kristuksessa Jeesuksessa jatkan hänen ja teidän palvelemista. Hänen armonsa olkoon teidän kanssanne! 

Taisto Sokka 

Sleyn Itä-Suomen piirityöntekijä 

taisto.sokka@sley.fi 

puh. +358407352081 

Haluaisitko tukea Taisto Sokan työtä? Voit lahjoittaa seuraavilla tavoilla:  

- Pääset helposti lahjoittamaan verkkosivultamme: https://www.taivaallinenlahja.fi/taisto-sokka 

- Voit myös lahjoittaa suoraan antamalla tilisiirrolla haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH. 

o Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jotta lahjoituksesi kohdennetaan Taisto Sokan työhön Itä-Suomessa. Viitenumeron saat Anna 

Poukalta puh. 09 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi. Voit vaihtoehtoisesti kirjoittaa viestikenttään ”Taisto Sokan työ Itä-Suomessa”. 

 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankelisen työn jatkumisen Itä-Suomessa. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 

Keräyslupa: 2017-2021: RA/2017/100 
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