
 

 

MEDIEINFORMATION fredag 1.7.2016 

SOMMARMÖTETS INVIGNING 

Sommarmötet öppnades i Liakka med tacksamhet och böner. I invigningstalen framhävdes tron, kärleken 

och förlåtelsens tema. 

Invigningens första tal höll Finlands fridsföreningars centralorganisationens (SRK:s) ordförande Viljo 

Juntunen.  Han mindes  i tacksamhet och i böner , de som repressenterade sommarmötets 

förverkligande., och dem som hade en predikan att hålla. I sitt tal lyfte Juntunen fram två teman: kärleken 

och förlåtelsen. Förlåtelsen ger kärleken, frigör från bördor och kärleken ger kraft och ett förlåtande sinne. 

I avslutningen i sitt tal så kallade Juntunen alla lyssnare att komma med och glädjas av Guds nåd. 

Om ett förlåtande sinne tallade även Uleåborgs stifts asessor Kari Tiirola. Han hoppades , att Kristus 

budskap även mot missionärer skulle vara förlåtande.  De är inte fullkomliga och duger inte alltid ens 

som förebilder. Men det är viktigt att värna om den bibliska läran, så att även missionärers budskap hålls 

fullständig. Tiirola konstaterade , att Kristus arbete behövs, därför att människor är ofullständiga. 

Han framhöll i sitt tal, att såsom enskilda människan  eller kyrkan är det gott att komma ihåg sina rötter. 

Kyrkans rötter är i bibeln och därför har den kristna sin rätt till hemvist i himlen. 

Sommermötets organisations huvudkommitte’ns ordförande Jukka Hietamäki berättade i sitt 

hälsningsanförande om mötesmärket/emblemet och om mötesportalen. Mötesemblemets, blåa, gröna 

och gula  färg symboliserar mötesområdets  vattendrag, åkrar och skog. Den mogna säden symboliserar  

den troendes himmelslängtan. 

I mötesportalen är det lika många grenar som kors på Golgata. Himmelslängtan och Golgata kors stödjer 

mötets tema och ”Men jag har min glädje i att att hålla mig intill Gud”. 

Hietamäki konstaterade i sitt tal  speciellt dessa, som inte hade kunnat förverkliga, eller av andra skäl 

inte kunnat delta i arrangemanget. 

Han tackade alla som hade deltagit i att förverkliga mötet och hoppades, att Guds ord skulle ljuda på 

Liakkas åkrar.     
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