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SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYS

Morteza Ababi:
Olen saanut rauhan ja 
rakkauden Jumalalta.
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Viime vuonna Tornioon tul-
leiden turvapaikanhakijoi-
den joukossa oli 26-vuotias 
iranilainen Morteza Ababi. 
Hän kertoi vaiheistaan Tor-
nion vapaaseurakunnassa.

Morteza on afganistanilais-irani-
laisesta perheestä, johon kuuluu 
kahdeksan poikaa ja neljä tytärtä.

Yksi Mortezan sisarista on asu-
nut Torniossa kolmen teini-ikäi-
sen lapsensa kanssa jo yli kolme 
vuotta. Mortezan vaimo sekä nel-
jän ja seitsemän ikäiset pojat ovat 
edelleen Iranissa.

Nuori mies on ammatiltaan ko-
nemekaanikko, ja hän on työsken-
nellyt kaivinkoneen ja pyöräkuor-
maajan kuljettajana useita vuosia. 

Eräänä päivänä hänen luokseen 
tuli sotilaita.

- He kertoivat tarvitsevansa kul-
jettajaa tienrakennustöihin. Läh-
din heidän mukaansa. Muutaman 
päivän päästä minulle annettiin 
kivääri ja sanottiin, että minun on 
lähdettävä Syyriaan. Pyysin, että 
saisin vielä käydä perheeni luona 
ja sain luvan, Morteza kertoi. 

Morteza ei halunnut lähteä soti-
maan Syyriaan. Sukulaiset auttoi-
vat häntä pakenemaan Turkkiin.

Pakomatkalla

Torniossa asuva sisar oli kertonut 
Mortezalle hyvää Suomen olois-
ta ja pyytänyt tätä tulemaan Tor-
nioon. 

- Matkani kulki ensin Turkista 
Kreikkaan täyteen ahdetulla pik-
ku veneellä, sitten Serbiaan ja Un-
kariin. JonkIn matkaa pääsin bus-
silla, enimmäkseen kävelin. Olot 
olivat kamalat, ei ollut ruokaa 
eikä mahdollisuutta peseytyä, hä-

din tuskin pystyin nukkumaan. 
Söimme viikunoita, viinirypäleitä 
ja pähkinöitä puista. 

Viranomaiset kohtelivat pako-
laisia tylysti, poliisi myös löi heitä.

- Kun pääsin Itävaltaan ja sieltä 

Saksaan, kohtelu muuttui. Saim-
me ruokaa ja yöpymispaikat.

Saksasta matka jatkui laivalla 
Ruotsiin Malmöhön ja siitä bus-
silla kohti Haaparantaa.

Turvapaikanhakija Torniossa

Mortezan kertomus
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Tornioon

- Halusin vain päästä pian sisareni 
luo Tornioon. Kävelin Haaparan-
nan linja-autoasemalta Suomen 
puolelle hänen luokseen. Kolme 
päivää vain nukuin ja söin välil-
lä. Sitten ilmoittauduin Tornion 
poliisille ja sanoin hakevani tur-
vapaikkaa Suomesta. Minut re-
kisteröitiin. Ihmettelin Suomen 
poliisien ystävällisyyttä.

Morteza ohjattiin vastaanotto-
keskukseen kerrostaloon, jossa 
hänet majoitettiin pieneen huo-
neistoon yhdessä viiden arabian-
kielisen pakolaisen kanssa.

- En oikein ymmärtänyt hei-
dän kieltään, mutta sen ymmär-
sin, että he pilkkasivat kristittyjä, 
mutta myös omaa jumalaansa Al-
lahia. Se tuntui minusta oudolta, 
sillä olin itse shiiamuslimi, olin 
käynyt moskeijassa ja rukoillut 
kolmesti päivässä niin kuin Ko-
raani kehottaa.

- Minulla oli kova ikävä perhet-
täni ja monesti itkin sen vuoksi.

Evankeliumia 
kauppakeskuksessa

Eräänä päivänä tuntematon hen-
kilö antoi Mortezalle kauppakes-
kuksessa farsinkielisen Uuden 
testamentin.

- Aloin lukea sitä. Katsoin myös 
Jeesus-elokuvan älypuhelimellani. 
Lähdin mukaan Tornion vapaa-
seurakunnan turvapaikanhaki-
joille järjestämään lentopalloryh-
mään läheiselle koululle. Siellä 
tutustuin Veijo Suonperään.

Erään kerran Veijo haki tur-
vapaikanhakijoita helluntaiseu-
rakunnan tilaisuuteen, jossa 
naisevankelista puhui ja rukoili 
ihmisten puolesta.

- Minäkin kävin rukoiltavana, 
vaikka meillä ei ollut yhteistä kiel-
tä. 

Sen jälkeen seuraavalla kerralla 
lentopallovuoroon tuli vain Mor-
teza. Vaikka hän osasi vain vähän 

suomea, hänestä tuntui hyvältä 
jutella Veijon kanssa kahdestaan 
kaikessa rauhassa. Veijo kutsui 
hänet myös vapaaseurakuntaan, 
jossa voisi tavata iranilaisper-
heen, joka on jo pitkään asunut 
Torniossa.

- Eräänä lauantaina menin lei-
päkirkkoon. Juttelin tuon perheen 
isän Siavashin ja Veijon kanssa. 
He kysyivät, haluaisinko ottaa Jee-
suksen sydämeeni. Minä halusin 
ja he rukoilivat puolestani. Sama-
na päivänä oli erään seurakunta-
laisen syntymäpäivä, ja minä sain 
syödä täytekakkua myös oman 
uudestisyntymäni kunniaksi.

- Nyt iloitsen siitä, mitä Jee-
sus on tehnyt puolestani ja mitä 
2. Kor. 5:17 sanoo: ”Jokainen, joka 
on Kristuksessa, on siis uusi luo-
mus. Vanha on kadonnut, uusi on 
tullut tilalle.” 

Uskon askel eteenpäin

Raamattua lukiessa Mortezalle 
selvisi, että uskoontuloa seuraa 
kaste, jonka hän otti kolmen vii-
kon kuluttua uskoontulostaan.

- Silloinkin oli jonkun syntymä-
päivä ja sain jälleen täytekakkua!

Kaikkia Mortezan ratkaisut ei-
vät miellyttäneet.

- Joitakin pakolaisia tuli mu-
kaan kastetilaisuuteen. Siitä seu-
rasi, että ystäväni ja asuintoverini 
alkoivat vihata ja hyljeksiä minua. 
He käänsivät päänsä pois, kun ta-
pasin heitä. Minun oli tosi vaikea 
elää heidän kanssaan.

Morteza kertoi tilanteestaan 

Veijolle, jonka kautta asiaan tuli 
ratkaisu. 

- Vapaaseurakunnan johto tar-
josi mahdollisuutta tulla asumaan 
seurakunnan yläkerran vaatimat-
tomaan majoitushuoneeseen, 
mistä olen kiitollinen Jumalalle. 
Olen asunut siellä nyt kesäkuusta 
lähtien ja olemme sopineet, että 
järjestely on voimassa siihen asti, 
kun saan päätöksen, voinko jää-
dä Suomeen. Se kestää vielä ehkä 
kolme tai neljä kuukautta.

Elokuussa Morteza liittyi Torni-
on vapaaseurakunnan jäseneksi.

- Koin, että olen saanut täällä 
hyväksyntää ja rakkautta. Nämä 
ihmiset ovat minun uusi perhee-
ni. 

Mortezalla on vastaus kysy-
mykseen, miksi hänestä tuli kris-
titty.

- Olen saanut rauhan ja rakkau-
den Jumalalta. Kristinuskossa jo-
kainen mies ja nainen on tasaver-
tainen. Islamilaisessa maailmassa 
on paljon syntiä, väkivaltaa ja nai-
sen alistamista. Haluan kertoa 
kaikille Jeesuksen antamasta rau-
hasta ja rakkaudesta lähimmäistä 
kohtaan.

Morteza rukoilee ja pyytää esi-
rukousta vaimonsa ja poikiensa 
puolesta, että he tulisivat tunte-
maan Jeesuksen ja että he kaik-
ki voisivat elää yhdessä rauhassa 
Suomessa.

Marja-Leena Nurminen/
Riitta Tolonen

- Nyt iloitsen siitä, mitä Jeesus on tehnyt 
puolestani ja mitä 2. Kor. 5:17 sanoo: 

”Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis 
uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on 

tullut tilalle.” 
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Eräänä lokakuisena sunnun-
taina pari vuotta sitten seu-
rakuntamme viikkojuhlaan 

tuli afrikkalainen nuori mies, joka 
silloin asui Rovaniemellä suo-
malaisen vaimonsa kanssa. Hän 
näytti hyvin hämmästyneeltä 
nähdessään isot pinot jouluisen 
punavihreitä kenkälaatikkoja pie-
nessä kirkkosalissamme.

- Täältäkö näitä lähetetään, hän 
kysyi innostuneena.

Kävi ilmi, että kansainvälinen 
Operaatio Joulun lapsi oli tavoit-
tanut hänet mosambikilaisessa 
kristillisessä lastenkodissa, mis-
sä hän oli pikkupoikana saanut 
oman kenkälaatikkolahjansa. 

Kerroimme, että Samaritan’s 
Purse -järjestö on kerännyt ja toi-
mittanut maailman köyhimmille 
lapsille kenkälaatikkolahjoja jo 
vuodesta 1993 lähtien. Suoma-
laisten lahjat menevät Romanian 
ja Moldovan maaseutukylien lap-
sille, mosambikilaisia oli muistet-
tu jostain muusta maasta.

Mukana Operaatiossa

Niin kauan kuin voimme muistaa, 
Rovaniemen vapaaseurakunta 
on palvellut yhtenä Lapin alueen 
Joulun lapsi -pakettien keräyspis-
teenä, mistä ne on sitten marras-
kuussa lähetetty Helsinkiin.

Torniolainen toimittaja Anitta 
Koivisto oli viime vuonna mu-
kana viemässä paketteja peril-
le. Hän kävi seurakunnassamme 
syyskuussa kertomassa niiden 
lasten elämästä, joita lahjoilla 
muistetaan. Matkakuvat kertoivat 
karua kieltä lasten olosuhteista 
ja toisaalta pienen lahjan tuotta-
masta suuresta ilosta.

Marja-Leena Nurminen Tor-
nion vapaaseurakunnasta näytti 
konkreettisesti, mitä pakettiin voi 
laittaa. Helsingissä niihin lisätään 
Jeesuksesta kertova vihkonen ja 
lahjoja jaettaessa hänestä kerro-
taan lisää.

Tänä vuonna paketteja voi tuo-
da 13.11. asti Vartiokatu 14-16 
ennen tilaisuuksia ja niiden jäl-
keen tai sopia Leila Valmarin 
kanssa muusta ajasta: 040 529 
5985.

Kerholaiset tekivät paketin

Seurakuntamme kerholaisille 
Operaatio Joulun lapsi on tuttu 

juttu. Paketteja on tehty kotona ja 
joskus kerhossakin niin kuin tänä 
vuonna. Kerholaiset piirsivät hen-
kilökohtaiset korttitervehdykset 
5–6-vuotiaalle tytölle, jolle paket-
ti koottiin.

Piirtäessään tytöt miettivät, 
mitä lahjan saaja mahtaa kokea.

- Iloista hämmästystä, että mitä 
nämä ovat, sanoi Neilikka.

Operaatio Joulun lapsi 
Rovaniemellä
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Utsjokelaisella Suvi Järvensi-
vulla on kokemusta lähetystyös-
tä niin Venäjältä, Afrikasta, Poh-
jois-Koreasta kuin Israelistakin. 
Saimme tutustua Suviin, kun hän 
opiskeli Rovaniemellä. 

Nyt Suvi on asunut Utsjoella 
useita vuosia ja tehnyt aktiivises-
ti työtä saamelaisten keskuudes-
sa. Suvin ja ystävien yhteistyönä 
Lasse Heikkilän kanssa tekemä 
saamenkielinen levy julkaistiin 

ROVANIEMEN
VAPAASEURAKUNTA
Seurakunnan tilaisuudet:
Viikkojuhla
Sunnuntaina klo 16  

Perhekerho
Keskiviikkona klo 10-13  

Aamurukous
Torstaina klo 7-7:45 

Action-kerho
Perjantaina klo 17-18

Miestenillat noin kerran kuussa. 

Tarkemmin www.rovaniemi.
svk.fi ja Uusi Rovaniemi -lehden 
seurapalstalla keskiviikkoisin.

Rukousaihe:
Tule, Pyhä Henki.

Joku arveli, että lahjan saaja ei 
ota tavaroita heti käyttöön vaan 
ensin vain katselee ja nauttii niis-
tä. Jos saajalla ei ole sukkia, hän 
laittaa ensin lämpimät sukat jal-
kaan ja vasta sitten alkaa kokeilla 
värikyniä. Eeva kertoi varanneen-
sa kotona tehtävään pakettiin 
kunnolla piirustuspaperia ja ruu-
tuvihkoja, koska paketti menee 
koululaiselle.

Lopuksi kerholaisista näpättiin 
yhteiskuva, joka laitettiin kortti-
en mukaan pakettiin. Sen saajalle 
pyydettiin Jumalan siunausta.

Riitta Tolonen

kesällä Norjassa alkuperäiskan-
sojen kesäkonferenssissa. Se on 
ensimmäinen hengellinen ylistys-
levy, jonka laulut ja joiut ovat saa-
melaisten tekemiä. Lisäksi se on 
ainoa levy, jossa perinteistä saa-
melaista laulutapaa, joikua, käy-
tetään Jumalan ylistämiseen.

Se olisi hyvä saada saamelais-
ten kuunneltavaksi kaikkialla 
Suomessa. Levyä voi tilata osoit-
teesta sargcenter@gmail.com.

Kerholaiset piirsivät henkilökohtaiset korttitervehdykset 5–6-vuotiaalle tytölle, 
jolle paketti koottiin.

Kiitoslauluja pohjoisesta
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Lempäälästä lähtenyt, USA:s-
sa musiikkiteatteria opiske-
leva Sonja Häkkinen (30) 

mietti viime talvena, mistä sai-
si kesäharjoittelupaikan. Sonjan 
siskolle Annalle ja hänen sulha-
selleen Niko Sepälle tuli mieleen 
kysyä asiaa Sodankylän vapaa-
seurakunnasta. 

Ajatus teatterialan harjoitteli-
jasta seurakunnassa tuntui eri-
koiselta mutta innostavalta ja sen 
toteutumista alettiin rukoilla mo-
lemmin puolin Atlanttia. Kevään 
aikana kaikki käytännön asiat jär-
jestyivät. Majapaikaksi raivattiin 
pieni huone seurakunnan tiloi-
hin. Aikataulu sovittiin kesäkuuk-
si sekä leiriviikolle elokuun al-
kuun. Saimme myös lahjoituksen 
harjoittelijan kuluihin. Jumalalla 
oli kaikki yksityiskohdat jo suun-
nitelmissaan.

Ovi avautui unelma-alalle

Sonja kertoo pitäneensä musii-
kista ja näyttelemisestä lapsesta 
lähtien. Opiskellessaan Suomen 
teologisessa opistossa lähetyslin-
jalla vuonna 2011 Sonja näytteli 
pääroolia opiskelijoiden käsikir-
joittamassa Ester-musikaalissa. 

- Tuolloin koin vahvasti, että 
Jumala kutsuu minua tekemään 
kristillistä teatteria, Sonja kertoo. 
Hain teatterialan koulutukseen, 
mutta en saanut opiskelupaikkaa. 
Se oli pettymys. Yksi yö siinä meni 
itkiessä, hän muistelee.

- Ystäväni olivat kuitenkin jo 
aiemmin ehdottaneet, että voisin-
han opiskella ulkomaillakin. Aloin 
siis kääntää todistuksiani englan-
niksi ja hain opiskelupaikkaa Yh-
dysvalloista, Sonja kertoo.

Se kannatti. Sonja pääsi opis-

kelemaan musiikkiteatteria Bel-
havenin kristilliseen yliopistoon, 
tammikuussa 2014. Jumala vas-
tasi myös rahoitusta koskeviin 
rukouksiin ja sponsorit löytyivät 
lähipiiristä.

Nelivuotiseen koulutukseen 
kuuluu näyttelijäkoulutuksen li-
säksi mm. käsikirjoittamista, pu-
vustusta, lavastusta, musiikkia ja 
tanssia.

- Opiskelu on mielenkiintoista 
ja intensiivistä. Vuosittain teem-
me kurssin kanssa kuusi produk-
tiota, joista kaksi on musikaaleja, 
Sonja kertoo. 

Näytelmä koskettaa

- Kristillinen teatteri on teatte-
ria, joka on tehty Jumalalle. Se on 
kristittyjen tekemää ja perustana 
on kristillinen arvopohja, Sonja 
määrittelee.

Sonja kesäharjoittelijana 
Sodankylässä

Noomin ja Ruutin elämästä 
kertovan tanssin Sonja esitti 
Blessings Musukun kanssa.
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Hän toivoo, että näytelmää käy-
tettäisiin entistä enemmän hen-
gellisessä työssä.

Näytelmä on voimakas evan-
kelioinnin tapa. Se koskettaa sy-
dämeen asti. Lisäksi ihmisiä on 
yleensä helpompi kutsua teatte-
riesitykseen kuin herätyskokouk-
seen, hän sanoo.

Katutanssi toi taivasta 
arkeen

Sonjan työharjoitteluaika oli oi-
vallinen mahdollisuus kokeilla 
jotain uutta seurakuntatyössä. 
Kristillisiä tanssiesityksiä käytim-
me ensimmäistä kertaa evankeli-
ointiin Sodankylässä. Ajankohta 
kesäkuussa kansainvälisten Mid-
night Sun -filmifestivaalien aikaan 
oli otollinen, sillä väkeä oli paljon 
liikkeellä. Osan tansseista Sonja 
esitti yksin ja yhden – Noomin ja 
Ruutin elämästä kertovan – seu-
rakuntaamme kuuluvan, Blessin-
gs Musukun kanssa. Koreografiat 
olivat esittäjien itsensä suunnitte-
lemat.

- Nautin siitä, että voin tanssin, 
draaman ja musiikin kautta tuo-
da jotain taivaallista Jumalalta ih-
misten arkipäivään, Sonja kertoo 
kutsumuksestaan.

Sodankyläläiset pysähtyivät 
kiinnostuneina katsomaan tans-
seja kadunkulmissa, kaupan 
parkkipaikalla ja torilla. Esityksiä 
oli myös helluntaiseurakunnas-
sa telttatapahtuman yhteydessä 
sekä vapaaseurakunnan moni-
kulttuurisessa päivässä kesäkuun 
lopulla. Musiikki, sanoitukset ja 
eläytyvä tanssi koskettivat katso-
jia jopa kyyneliin asti. Moni tuli 
kiittämään ja juttelemaan esi-
tysten jälkeen. Selvästi huoma-
simme, että viesti rakastavasta 
Jumalasta, joka tahtoo kulkea rin-
nallasi, oli saavuttanut sydämiä. 
Moni myös otti mukaan hengel-
listä luettavaa esityksen jälkeen. 

- Aivan erityisesti minulle jäi 

mieleen tilanne, jossa sateen yl-
lättäessä menimme esiintymään 
läheiselle vanhustentalolle. Se 
oli sanoin kuvaamatonta, Sonja 
kertoo kokemuksesta, jossa Pyhä 
Henki ihmeellisellä tavalla siu-
nasi yhteyden paikalla olijoiden 
kesken ja avasi hyvän hengellisen 
keskustelun esityksen jälkeen.  

Mooseksen seikkailuja 
kesäleirillä

Harjoittelun loppujakso oli seu-
rakuntamme kesäleirillä elokuun 
alussa. Leiriohjelmassa kuljettiin 
raamiksilla ja muutenkin Moo-
seksen matkassa. Suurin projekti 
leirin aikana oli Sonjan ohjauksel-
la ja koko leirin voimin tehty näy-
telmä Mooseksen elämästä. 

- Alussa oli aika sekavaa, kun ei 
tiennyt, mitä hankkeesta tulee ja 
stressaavaa, kun oli monta asiaa 

hoidettavana yhtä aikaa, Sonja 
kertoo tunnelmistaan ensimmäi-
sessä kokoontumisessa.

Pian kuitenkin kaikki leiriläi-
set, isoset ja ohjaajatkin löysivät 
kukin oman paikkansa, osa käsi-
kirjoittajina, osa näyttelijöinä, pu-
vustajina, maskeeraajina, lavasta-
jina, ohjauksessa tai tekniikassa. 
Pieni tanssiryhmäkin saatiin ko-
koon ja lauluduo. Esitystä varten 
kuvattiin myös lyhyt videokoh-
taus. 

- Tämä oli ensimmäinen kerta, 
kun tein lasten ja nuorten kanssa 
näin kokonaisvaltaista projektia. 
Oli mahtavaa nähdä, miten kaik-
ki olivat innostuneita. Yhdessä 
tekeminen oli tosi hauskaa, Sonja 
iloitsee. 

Näytelmä esitettiin leirin lop-
pujuhlassa, jonne vanhemmat ja 
seurakuntaväki oli kutsuttu.

Lahjat Jumalan käyttöön

- Kun mietin, miksi Jumala joh-
datti minut harjoittelujaksolle So-
dankylään, koen, että minua tar-
vittiin. Pystyin jakamaan jotain, 
mitä Jumala on minulle antanut, 
Sonja kertoo. 

- Hienoa oli myös kokea Lapin 
valoisa kesä ja tutustua Sodan-
kylässä asuvaan maahanmuut-
tajaperheeseen, kun itsekin elän 
tällä hetkellä maahanmuuttajana 
USA:ssa.

Seurakunnallemme Sonjan ke-
säharjoittelujakso oli työntäyteis-
tä, mutta antoisaa aikaa. Saimme 
kokeilla uusia asioita ja saimme 
uutta innostusta. 

- Haluan rohkaista ihmisiä löy-
tämään omat lahjansa ja anta-
maan ne Jumalan käyttöön. Se on 
hauskaa ja siinä on siunaus, Sonja 
vakuuttaa.

Sodankylän vapaaseurakunta 
kiittää lämpimästi tuestasi!

Satu Kettunen

Pystyin jakamaan jotain, mitä Jumala 
on minulle antanut, Sonja Häkkinen 
toteaa harjoittelujaksostaan Sodanky-
lässä.

- Nautin siitä, että voin 
tanssin, draaman ja 

musiikin kautta tuoda 
jotain taivaallista 

Jumalalta ihmisten 
arkipäivään.
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Sinulla on mahdollisuus tukea työtä Lapin lähetyksen 
alueella. Allaolevilla viitenumeroilla voit osoittaa tukesi 
jollekin Lapin vapaaseurakunnalle tai kaikille yhteisesti. 
Kiitos lahjastasi!

Vapaakirkon
Lapin lähetys
Sairaalankatu 5-7
33100 Tampere

123576

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Eräpäivä
Förf.dag

Viitenro
Ref.nr

TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endas för inrikesbetalningsförmedling

EUR

FI79 2047 1800 1401 04  

Suomen Vapaakirkko
Sairaalankatu 5-7
33100 TAMPERE

BIC: NDEAFIHH


