
 
Tapahtukoon sinun tahtosi  Olin noin 10-vuotias, kun olimme perheeni kanssa lähetysjuhlilla, joilla siskoni kummit siunattiin lähetystyöhön. Minun oli vaikea käsittää, miksi ihmeessä joku halusi jättää Suomen ja lähteä kauas ulkomaille. Ääneen asiaa ihmetellessäni äitini selitti, että jos Jumala kutsuu, ihmiset lähtevät. ”Siinä tapauksessa minä ainakin rukoilen, että Jumala ei koskaan kutsu minua mihinkään tuollaiseen!” totesin kauhuissani. Mieleeni ei tullut, että ehkäpä kutsuessaan Jumala oli antanut läheteille myös tahdon ja kaiken muun tarvittavan lähtemistä varten. Ajattelin sen sijaan, että Jumala pakotti vastentahtoiset ihmiset epämiellyttäviin oloihin ja halusin pitää huolen, ettei minua yllätettäisi vastaavanlaisella kutsulla. 
 Nykyään käsitykseni Jumalan antamasta kutsusta on muuttunut. Rukous ”tapahtukoon Sinun tahtosi” ei edelleenkään ole aina helppo, mutta kokemukseni mukaan se ei ole koskaan johtanut mihinkään sellaiseen, mikä jälkeenpäin kaduttaisi - päinvastoin. 
 Nuoren seurakunnan veisukirjassa yksi lempilauluistani on Jarkko Maukosen kappale Kutsu. Siinä lauletaan seuraavasti: ”Mitä siinä kutsussa sanottiin, kutsuttiinko siinäkin kahleisiin? - - Ei, 
vaan Jumalan lasten vapauteen, ilolla katsomaan elämää silmiin ja luottamaan armolliseen 
Jumalaan.” 
 Millaisia ajatuksia ja kokemuksia sinulla on Jumalan kutsusta? Mihin Jumala sinua tänään, paaston aikana kutsuu? 
 Hilla Kaartti - teologian opiskelija, Oronmyllysäätiön hallituksen jäsen 

Valoa kohti  Tässä helmikuun Lähettäjäkirje 2023 – Olkaapa hyvät! Upeat hiihtokelit menossa ja ainakin Orolla upeat ladut odottavat hiihtäjää. Päivät pitenevät ja valon määrä lisääntyy. Kevättä kohden mennään. Tässä kirjeessä mm. kuulumisia Orolta ja Petun tunnelmia kuluneelta ensimmäiseltä työkuukaudelta. Aloitetaan kuitenkin Hillan ajatuksilla. 
 



Viereisessä Paavalin kirjeessä on monta yhtymäkohtaa 
mietteisiin ja asioihin, joita olen ensimmäisen työkuukauteni 
aikana kohdannut. En raaskinut pilkkoa tekstiä, koska se on niin 
hyvä kokonaisena. Muutamia kohtia tummensin, mutta 
kannustan lukemaan koko luvun. 

Oron ensipuraisu 

Kävin ensimmäisen kerran tehtävään valintani jälkeen Orolla 
tammikuun lopulla. Ensimmäisen käyntikerran tarkoitus oli lähinnä 
fiilistellä ja hengittää Oron ilmaa. No ihan ei jäänyt pelkäksi fiilistelyksi. 
Anu perehdytti minua talon tavoille kahden päivän aikana melko 
intensiivisesti. Asioita käytiin läpi niin paljon ja monipuolisesti, että vielä 
yölläkin aivojen kovalevy surisi unia häiriten. Anu on tehnyt niin hienoa 
ja järjestelmällistä työtä Orolla, että nostan hattua ja korkealle. Pyrin 
ottaman oppia Anun tekemästä työstä, mutta samaan 
järjestelmällisyyteen en kyllä pysty. Onneksi toimiston Eija ja Virpi 
pitävät paperit ojennuksessa. Minun lahjani ovat toisaalla. 

 

Innostava kitara 

Olen aikoinani säestänyt kitaralla lähinnä nuortenveisuita nuorten 
riemuksi ja omaksi iloksi. Viime vuosina kitara on kerännyt lähinnä pölyä 
olohuoneen nurkassa. Kitaramme on lahjaksi saatu, eikä oikein sellainen 
mikä innostaisi soittelemaan. Olen jo jonkin aikaa haaveillut 
paremmasta kitarasta, mutta huonoa en halua ja hyvät on arvokkaita.  

Mietinkin Orolle mennessä, että olisiko siellä sellainen kitara, joka saisi 
minut uudelleen innostumaan kitaran soittamisesta. Pettymyksekseni 
Orolta löytyneistä kahdesta kitarasta ei ollut innostuksen herättäjäksi. 
Hyvä, että Orolla on kaksikin kitaraa, mutta ne olivat jo elämää nähneitä 
ja vähän väsähtäneitä. Toivoinkin, että jossain vaiheessa taloustilanne 
antaisi myöden uuden kitaran hankinnalle. 
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Jumalan armahtavaan laupeu-
teen vedoten kehotan teitä, veljet: 
Antakaa koko elämänne 
pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle 
mieluisaksi uhriksi. Näin te 
palvelette Jumalaa järjellisellä 
tavalla. 2Älkää mukautuko tä-
män maailman menoon, vaan 
muuttukaa, uudistukaa mielel-
tänne, niin että osaatte arvioida, 
mikä on Jumalan tahto, mikä on 
hyvää, hänen mielensä mukaista 
ja täydellistä. 3Sen armon perus-
teella, joka minulle on annettu, 
sanon teille jokaiselle: älkää 
ajatelko itsestänne liikoja, 
enempää kuin on aihetta ajatella, 
vaan pitäkää ajatuksenne koh-
tuuden rajoissa, kukin sen uskon 
määrän mukaan, jonka Jumala on 
hänelle antanut. 4Niin kuin meillä 
jokaisella on yksi ruumis ja siinä 
monta jäsentä, joilla on eri tehtä-
vänsä, 5samoin me kaikki olem-
me Kristuksessa yksi ruumis 
mutta olemme kukin toistemme 
jäseniä. 6Meillä on saamamme 
armon mukaan erilaisia armo-
lahjoja. Se, jolla on profetoimisen 
lahja, käyttäköön sitä sen mukaan 
kuin hänellä on uskoa. 7Palve-
lutehtävän saanut palvelkoon, 
opetustehtävän saanut opetta-
koon, 8rohkaisemisen lahjan 
saanut rohkaiskoon. Joka antaa 
omastaan, antakoon pyyteet-
tömästi; joka johtaa, johtakoon 
tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, 
auttakoon iloisin mielin.9Olkoon 
rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa 
pahaa, pysykää kiinni hyväs-
sä. 10Osoittakaa toisillenne läm-
mintä veljesrakkautta, kunni-
oittakaa kilvan toinen tois-
tanne. 11Älkää olko velttoja, 
olkaa innokkaita, palakoon teissä 
Hengen tuli, palvelkaa 
Herraa. 12Toivokaa ja iloitkaa, 
ahdingossa olkaa kestäviä, 
rukoilkaa hellittämättä.  
 13Auttakaa puutteessa olevia 
pyhiä, osoittakaa vieraan-
varaisuutta. 14Siunatkaa niitä, 
jotka teitä vainoavat, siunatkaa 
älkääkä kirotko. 15Iloitkaa 
iloitsevien kanssa, itkekää 
itkevien kanssa. 
 
 



Lauantaina, ensimmäisenä Hiihtolomaleirin iltana eräs leiriläinen tuli 
kertomaan, että hän oli luvannut vuosi sitten lahjoittaa Orolle uuden 
kitaran. Olin hämmästyksestä sanaton pitkän aikaan. Siinä minulle 
esiteltiin upouusi puoliakustinen kitara uudessa salkussa. Eikä siinä ollut 
kaikki. Lahjoituslistalla oli myös cajon-rumpu sekä pussillinen helistimiä 
ym. Aivan ällistyneenä katsoin kaikkea mitä edessäni oli. Päässäni takoi 
vain yksi kysymys – miksi?  

Lahjoittaja haluaa pysyä nimettömänä, mutta lahjoituksen syyksi hän 
kertoi, että on vuosien varrella saanut niin paljon Orolta, että haluaa 
antaa jotakin takaisin päin. Musiikki-ihmisenä oli todennut aiemmin, 
että Oron kitarat ovat jo aika vanhoja ja tarvitaan päivitystä. Minä siinä 
sitten änkytin kiitosta, edelleen oikein käsittämättä mitä tapahtuu. 

Näin Jumala yllätti minut täysin. Nyt Orolla on kitara, joka innostaa 
soittamaan – ja toivottavasti muitakin - ei vain minua. Ja ISO kiitos 
lahjoittajalle! 

yt. Petu 

”Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei 
vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.”  

- 2. kirje korinttilaisille 9:7 

Arto Valkeapää ohjeistaa hiihtoleiriläisiä seuraavan päivän hiihtoreiteistä. 

 

16Olkaa keskenänne yksimielisiä. 
Älkää pitäkö itseänne muita 
parempina, vaan asettukaa 
vähäosaisten rinnalle. Älkää olko 
omasta mielestänne 
viisaita. 17Älkää maksako 
kenellekään pahaa pahalla, vaan 
pyrkikää siihen, mikä on hyvää 
kaikkien silmissä. 18Jos on 
mahdollista ja jos teistä riippuu, 
eläkää rauhassa kaikkien 
kanssa. 19Älkää ottako oikeutta 
omiin käsiinne, rakkaat ystävät, 
vaan antakaa Jumalan osoittaa 
vihansa. Onhan kirjoitettu: 
»Minun on tuomio, minä maksan 
tekojen mukaan» – näin sanoo 
Herra. 20Edelleen sanotaan: »Jos 
vihamiehelläsi on nälkä, anna 
hänelle ruokaa, jos hänellä on 
jano, anna juotavaa. Näin keräät 
tulisia hiiliä hänen päänsä 
päälle.» 21Älä anna pahan voittaa 
itseäsi, vaan voita sinä paha 
hyvällä. 
 



Tulevia tapahtumia: 
Maaliskuu 
5.–10.3. Ripari 
10.–12.3. Naistenpäivät * 
17.–19.3. Miestenpäivät * 
 
Huhtikuu 
4.4. Ahtisaarna, Erkki Lemetyinen 
6.-8.4. Nuorten aikuisten pääsiäinen 
14.–16.4. Isoskoulutus 
27.–30.4. Seppo Saukkosen 

maisemamaalauskurssi  * 
28.–30.4. Luontovalokuvauskurssi * 

Toukokuu 
5.–7.5. ArmOROkki 2023 
14.5. Äitienpäivä 
19.–21.5. Kesäkauden avaus * 
 
Kesäkuu 
4.–9.6. Ripari  
14.-18.6. Raamattuloma (alustava) 
19.–22.6. Oron kesäleiri 8-14-vuotiaille 
23.–24.6. Oron juhannus 

Heinäkuu 
2.–7.7. Ripari 
9.–14.7. Ripari  
18.–23.7. Israelin kulttuurin viikko 

Ohjelmassa olevien lisäksi 
yksityistilaisuuksia. 

 Yhteistyössä Step opintokeskus 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lähettäjätilinumero: 

FI27 4108 0010 4426 25 

Viesti: Oron lähettäjäpiiri 

Rahankeräyslupa RA/2021/1103 
luvan myöntäjä Poliisihallitus 

voimassa 2.9.2021 alkaen, luvan saaja 

ja keräyksen toimeenpanija 
Oron Ystävät ry. 


