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Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
(SEKL) on luterilainen herätysliike ja lähetys-
järjestö. Uskollisena Jumalan sanan totuu-
delle ja ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen
seurakunnalleen antamalle lähetystehtävälle
toteutamme kutsumustamme viedä evanke-
liumi kaikille ihmisille ja kansoille.

Näkymme on Raamattu rakkaaksi – evan-
keliumi kaikille.

Kansanlähetys toimii Suomessa ja Ruot-
sissa 8 piirijärjestön kautta yhteistyössä pai-
kallisseurakuntien kanssa.

Kansanlähetyksen 63 lähetystyöntekijää
palvelevat 15 eri maassa.

Toteutamme tehtäväämme toiminta-ajatuk-
semme mukaisesti:
• Luemme, opetamme ja noudatamme Ju-

malan sanaa
• Tarjoamme hengellisen kodin kaikille suku-

polville
• Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä ja

ajallisissa tarpeissaan
• Varustamme yhteisöt ja uskovat toimimaan

evankeliumin ja lähetystyön puolesta.
Toimintaamme ohjaavat arvot ovat uskolli-
suus, perheystävällisyys, palvelualttius, laa-
dukkuus ja läpinäkyvyys.

Poliisihallituksen myöntämän
rahankeräysluvan tiedot koko Suomen
alueelle luettavissa: sekl.fi/maksuinfo

Lisätietoja Kansanlähetyksen työstä ja mahdollisuudesta liittyä mukaan saa sivustolta:
suuressamukana.fi.

KOTIMAANTYÖN TUKI:
SUOMEN EV.LUT.
KANSANLÄHETYS

FI83 2070 1800 0283 25
VIITE 70315

Sain ensimmäisen Raamattuni 13-vuoti‐
aana. Olin innokas Uuden testamentin
lukija, alleviivasin puhuttelevia kohtia

mustekynällä, ja myöhemmin huomasin,
että sotkuisilla sivuilla oli alleviivattuja sa‐
noja oli enemmän kuin muita. Luin myös
Ikuisia kertomuksia -kirjasarjaa, jonka sanat
ja kuvat värittävät Raamatun tapahtumatul‐
kintaa vieläkin. Vähän myöhemmin aloin

opiskelemaan Raamatun jakeita ulkoa. Sii‐
hen rohkaisivat Jumalan lupaukset siitä, että
kun mietiskelemme sanaa, tulemme menes‐
tymään kuin korpiaavikolla vesiojan ääressä
kasvava kukoistava puu.
Raamatun väheksyminen ja laiminlyömi‐

nen on kansakuntamme ja kristikuntamme
suurimpia murhenäytelmiä. Jumala ei ainoa‐
taan puhu Raamatussa vaan Raamatun sa‐
nat antavat yliluonnollista voimaa hengelli‐

selle elämällämme. Siitä äskettäin todisti
pastori sanoessaan, että on raivannut aa‐
muihin aikaa pari tuntia Raamatun lukemi‐
selle ja rukoukselle. Se toi aivan uudenlaisen
siunauksen sisäiseen elämään ja voimaa työ‐
hön.
Kansanlähetyksessä korostamme Jumalan

sanan luotettavuutta opin ja elämän mitta‐
puuna. Raamattu on kuitenkin enemmän. Se

synnyttää uskon Jeesukseen ja pitää meitä
tiellä. On aika asettaa Raamattu kunniapai‐
kalle kodissamme. Luin evankelista Billy
Grahamista, että hänellä oli kotonaan muu‐
tama Raamattu auki ja ohikulkiessaan hän
poimi sieltä hengellistä evästä.
Siunauksen toivotuksin,

Mika Tuovinen
lähetysjohtaja

On aika asettaa Raamattu
kunniapaikalle kodissamme.

KANSANLÄHETYS –LÄHETYSHERÄTYSLIIKE
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Tue työtämme, soita:
0600 190 90 (hinta: 20,45€ +pvm)

Raamatussa näen
rakastavan ja armahtavan

Jumalan.

Raamattu on tullut minulle rakkaaksi vanhempieni
kautta, jotka pitivät Jumalan sanaa esillä perhees‐
sämme. Olen lukenut Raamatun kertomuksia jo lap‐

sesta saakka. Erityisesti Daavidin, Joosefin sekä Jeesuksen
elämä koskettaa. He ovat kokeneet niin paljon samaa, kuten
epäoikeudenmukaisuutta, johon samaistuu. Sieltä löytyy
myös toivo, joka kantaa kaiken keskellä sekä usko, joka an‐
taa voiman. Sieltä löytyy rakkaus, joka peittää paljotkin
synnit.
Raamatun lukemiseen ovat elämässäni ohjanneet niin

vastoinkäymiset ja ahdistukset kuin totuuden jano ja halu
tulla rakastetuksi. Raamatun sanan kautta Jumala on kut‐
sunut minutkin tehtävään ja olen löytänyt paikan Jumalan
valtakunnasta.
Luen Raamattua päivittäin lukuohjelmaa seuraten. Raa‐

mattua lukiessani etsin vastauksia päivän askareisiin tai
ympärilläni oleviin elämän polttaviin kysymyksiin. Vertaan
sanaa usein omaan elämääni ja tutkin toiminko oikein. Ver‐
taan myös profetioita ja näkyjä, joita ympärillämme on, py‐
rin selvittämään ovatko ne Raamatun mukaisia tutkimalla
Sanaa ja sitä, miten Jeesus ja opetuslapset toimivat. Käyn
raamattupiireissä ja rukouspiireissä, jotka myös ohjaavat
lukemistani. Jumalanpalvelukset, saarnat ja erilaiset ope‐
tustilaisuudet ja niihin valmistautuminen antavat hyvät
mahdollisuudet Raamatun tutkimiseen. Luen Raamattua
aina rukoillen, jotta Pyhä Henki avaisi näkemään ja etsin
Isän Kaikkivaltiaan armahtavia kasvoja. Ilo, rakkaus ja ar‐
mon kokeminen ovat tärkeitä löytöjä Raamatussa. Ne saa‐
vat minut liikkeelle.
Raamattu on minulle rakas, koska se on suuri ilosanoma,

joka sytyttää valomme kirkkaaksi. Se on Jumalan Sana, jos‐
ta löysin totuuden ja Jumalan henkilökohtaisesti minulle
puhumat ikuisen elämän sanat. Vaikka Jumala vihaa syntiä,
Raamatussa näen rakastavan ja armahtavan Jumalan. Raa‐
mattu antaa elämälleni oikean suunnan ja sieltä olen löytä‐
nyt ohjeet myöskin hyvään ja terveelliseen elämään.

Harri Alatupa
Keski-Suomen Kansanlähetyksen piirijohtaja

RAAMATTUON
MINULLE
RAKAS
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Teksti: Tuija Kuusisto
Kuva: Matti Korhonen

Kansanlähetysopistolle Ryttylään voi
tulla opiskelemaan myös vain muu‐
tamaksi päiväksi kerrallaan. Valitta‐

vana on periodijaksoja Raamattu- tai Apo‐
logialinjalta. Opetusjaksot kestävät yleensä
kolmesta viiteen päivää arkisin.
Yksi opiskelijoista on Siv Peltoniemi

Kristiinankaupungista. Hän opiskeli kaksi
viikkoa Apologian periodijaksolla. Opiske‐
lun aiheena oli tällä kertaa Kristittynä nyky‐
ajassa. Kursseilla käsiteltiin esimerkiksi tek‐

nologian vaikutusta, populaarimusiikkia,
elokuvien maailmaa, ihmisoikeuksia, sosi‐
aalista mediaa, medialukutaitoa ja kauneu‐
den merkitystä.

Missä työskentelet ja
millainen koulutus sinulla on?
–Työskentelen Kristiinankaupungin suoma‐
laisessa seurakunnassa lasten, varhaisnuor‐
ten ja nuorten parissa. Koulutustaustani on
sellainen, että opiskelin ensin Lapuan kris‐
tillisessä opistossa lapsi -ja perhetyön pe‐
rustutkinnon ja sen jälkeen Ilmajoen opis‐
tossa nuoriso-ohjaajan perustutkinnon.

Kuinka löysit tänne Kansanlähetysopistolle
opiskelemaan?
–Oman työyhteisöni kirkkoherra suositteli
minulle opiskelujaksoja työn ohella, jotta
voisin syventää hengellistä puolta työssäni
ja saisin myös itse siitä vahvistusta.

Mitä olet saanut elämääsi näistä periodijak‐
soista?
–Olen saanut työhöni hyvää koulutusta ja
PowerPoint-materiaalia, jota voin hyödyn‐
tää esimerkiksi rippikoulutyössäni nuorten
parissa.

Miten opiskelu on vaikuttanut hengelliseen elä‐
määsi?
–Se on mielestäni vahvistanut hengellistä
ulottuvuutta omassa elämässäni. Olen saa‐
nut lisää hengellistä tuntemusta ja Raama‐
tun tuntemusta.

Aiotko tulla vielä uudestaan?
–Kyllä. Olen suunnitellut, että tulen uudes‐
taan jo lähiaikoina. Olen iloinen, että työ‐
nantajani tukee näitä opiskelujaksoja.

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
–Avoimin mielin kohti tulevaisuutta!

Mikä oli mielestäsi parasta Kansanlähetysopis‐
tolla?
–Ehdottomasti se, että sain tutustua uusiin
mukaviin ihmisiin täällä ollessani.

Avoimin mielin kohti
tulevaisuutta!

LYHYELLÄKIN
KURSSIJAKSOLLA OPPII
PALJON UUTTA
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Tue työtämme:
kansanlähetys.fi

Kuva ja teksti: Virpi Kurvinen

Harva unelmoi lapsesta
asti raamatun opiskele‐
misesta – vieläpä vieraal‐

la kielellä. Türkan Madjirova,
18, on siksi harvinainen nuori
nainen. Mikä toi millet-turkki‐
laisen bulgaarin Suomeen Kan‐
sanlähetysopiston raamattulin‐
jalle?
–Voi, se on pitkä tarina, Türkan
heläyttää iloisesti.

UNELMASTA TULEE
TOTTA
Türkan Madjirovan perheen et‐
niset juuret juontavat Turkin
maaperälle, mistä heidän esi‐
vanhempansa ovat muuttaneet
Bulgariaan. Juurista kertoo eri‐
tyisesti turkin kieli, joka on säi‐
lynyt millet-turkkilaisten eli
Bulgarian turkkilaisten puhekie‐
lenä. Türkan kertoo oppineensa
lukemaan turkiksi vasta koului‐
käisenä.
Hänen isänsä on luterilainen

pastori, ja perheen ystäväpiiriin
on kuulunut vuosikymmenten
ajan myös suomalaisia lähetys‐
työntekijöitä. Türkan kertoo, että
hän halusi pienestä pitäen ym‐
märtää erityisesti suomen kieltä
pienestä pitäen ymmärtää erityi‐
sesti suomen kieltä, jota hän
kuuli suomalaisilta läheteiltä.
Türkan Madjirova kuuluu su‐

vussaan ja kaveripiirissään kris‐
tittyyn vähemmistöön. Türkanin
äiti tutustui kristinuskoon nuo‐
rena, ja tuli uskoon.
–Sitten hän tutustui isääni, joka
oli muslimi. Avioliitto-aikeita
vastustettiin, koska äiti oli kris‐
titty. Kaikkien yllätykseksi isä
tuli uskoon, ja niin vanhempani
saivat toisensa, Türkan kertoo.
Nuorelle naiselle valkeni var‐

hain, että hän haluaa päästä
Suomeen ja opiskella täällä. Pari
vuotta sitten unelma alkoi muo‐
toutua todelliseksi tavoitteeksi.
Hän neuvotteli vanhempiensa ja
suomalaisen lähetin kanssa eri‐
laisista mahdollisuuksista. Sit‐

ten keksittiin raamattukoulu.
–Rukoilin paljon Jumalan joh‐

datusta. Sain myös paljon apua
käytännön järjestelyissä. Kesällä
tuli myöntävä vastaus Kansanlä‐
hetysopistolta, Türkan iloitsee.
Viime kesänä Türkan valmis‐

tui myös kampaajaksi.

”JUMALA ON AINA
KANSSANI”
Entä mitä nuori nainen on oppi‐
nut yhdessä kokonaisessa luku‐
kaudessa?
–Suurin oivallukseni on, Jumala
on aina minun kanssani. Hän on
aina lähelläni ja auttaa minua.
Olen myös saanut oman opisto‐
perheen. Minä olen täällä Kan‐
sanlähetysopistolla monelle kuin
sisko tai tytär. Se on hienoa. Ys‐
tävyys ja yhteys ovat tärkeitä
asioita, Türkan Madjirova kertoo.
Hän on oivaltanut Raamatun

äärellä, että Jumala haluaa pu‐
hua meille sanansa kautta.
–Jumala haluaa, että saan

vastauksia kysymyksiini. Juma‐

lalla on aina paljon annettavaa.
Se on ihmeellistä!
Haastattelua tehtäessä opis‐

kelijat ovat tutustuneet Vanhan
testamentin Tuomarien aikaan.
Türkan toteaa, että Jumalan
omaisuuskansa teki syntiä, ja Ju‐
mala kuritti israelilaisia, mutta
antoi myös synnit anteeksi.
–Niinhän mekin teemme, mutta
onneksemme Jeesus kuoli syn‐
tiemme tähden. Hän tahtoo ar‐
mahtaa jokaisen ihmisen.

SUOMALAISIA HELMIÄ
Suomessa Türkanin mielestä
hienoa on herätysliikkeiden ja
seurakuntien vahva kristillinen
nuorisotyö. Hän oli haltioissaan
nähdessään tuhansia nuoria
Maata Näkyvissä Festivaaleilla.
–Myös tavalliset nuortenillat

ovat aivan mahtavia. Sen veisin
täältä mukanani Bulgariaan, jos
voisin, Türkan sanoo.

RAAMATTU
AVAUTUU
SUOMEN
KIELELLÄ

Türkan Madjirova kertoo,
että isä on opettanut
hänelle pienestä pitäen
Raamattua.
–Turkki on sydämeni kieli.
Siksi isä rohkaisi aina
opiskelemaan Raamattua
omalla kielellä. Raamattu
on ihmeellinen kirja. Aina
kun luulen oppineeni
jonkun asian, Jumala
opettaakin siitä lisää.
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Oli elämäntilanteesi tällä hetkellä
mikä tahansa, et ole yksin. Jumala
on läsnä jokaisessa hetkessä, ja

hänen Sanansa on täynnä lupauksia, toi‐
von ja lohdutuksen sanoja, neuvoja ja roh‐
kaisua. Istu hetkeksi alas, hengitä viisi mi‐
nuuttia rauhallisesti sisään ja ulos, ja tar‐
tu Elämän Kirjaan.
Mitä sitten lukisit?

JOS OLET SURULLINEN
Johanneksen evankeliumi 14
"Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani
minä annan teille, en sellaista jonka maail‐
ma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epä‐
toivoon." (14:27)

JOS PELOTTAA JA
OLET VAILLA ROHKEUTTA
Jesaja 40
"Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että

Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin
luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hä‐
nen viisautensa. Hän virvoittaa väsyneen ja
antaa heikolle voimaa. Nuoretkin väsyvät ja
nääntyvät, nuorukaiset kompastelevat ja kaa‐
tuvat, mutta kaikki, jotka Herraa odottavat,
saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen
kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he
vaeltavat eivätkä väsy." (40:28-31)

JOS ELÄMÄ TUNTUU TYHJÄLTÄ
Johanneksen evankeliumi 15
"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka
pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa
paljon hedelmää." (15:5)

JOS OLET UNETON
Psalmi 4:4-8
"Rauhassa menen levolle ja nukahdan. Sinä,
Herra, sinä yksin olet minun suojani, minä
saan elää turvassa." (4:8)

JOS OLET PETTYNYT
Psalmi 27
"Herra, kuule, kun huudan sinua! Ole minulle
armollinen, vastaa pyyntööni." (27:7)

JOS JUMALA TUNTUU OLEVAN
KAUKANA
Psalmi 139
"Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä las‐
ket kätesi minun päälleni. Sinä tiedät kaiken.
Se on ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä."
(139:5-6)

JOS USKOSI HORJUU
Heprealaiskirje 11
"Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen
näkemistä, mitä ei nähdä." (11:1)

KADONNUT JA LÖYTYNYT
Luukkaan evankeliumi 15
"Jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi
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Jumalan sana antaa voimaa kohdata elämän suuret ky‐
symykset. Ammennatko sinä tätä voimaa Raamatusta?
Luetko Raamattua? Tässä on kuusi syytä, miksi sitä

kannattaa lukea päivittäin.

1. JUMALA JAKAA ARMOAAN RAAMATUSSA
Anteeksiantamuksen lähde pulppuilee Raamatun sivuilla.
Raamattu on armonväline, jonka avulla Jumala lahjoittaa
meille armonsa. Kun luemme Raamattua Jumala tekee hyvää
työtänsä meissä.

2. JUMALA JOHDATTAA
SANANSA KAUTTA
Jumala opastaa meitä elämän ja uskon asioissa sanansa kaut‐
ta. Raamattu antaa kristitylle monia neuvoja ja ohjeita. Se
asettaa viitekehyksen, jonka sisällä teemme kristittyinä va‐
lintamme vapaasti, harkiten ja vastuullisesti.

3. JUMALAN SANA RAVITSEE
Jumalan sana antaa elämän. Ristiriitainen olotila, väsymys,
pettymys, suru, epäilykset tai muut tuntemukset eivät estä
Jumalaa toimimasta. Usko tarttuu pelastukseen ja saa lohdu‐
tuksen sanasta. Jumalan sana herättää meissä uskon, ruokkii
sitä ja ylläpitää sitä.

4. JUMALAN SANA ANTAA ARVOSTELUKYKYÄ
Varjele sydäntäsi ja uskoasi. Lukemalla Raamattua ahkerasti,
tutkimalla ja opiskelemalla sitä harjaannut erottamaan vää‐
rän oikeasta.

5. JUMALAN SANA OPETTAA
OIKEAMIELISYYTEEN
Raamattu on kristillisen uskon ja elämän ylin ohje. Vastuul‐
lista raamatuntulkintaa seuraavat luontevat johtopäätökset
luetun soveltamisesta tähän aikaan.

6. JUMALAN SANA ANTAA VOIMAA
Evankeliumi on Juma‐
lan voima. Jumala an‐
taa meille Pyhän Hen‐
kensä, joka ohjaa mei‐
dät sanan luo. Sana on
Pyhän Hengen työka‐
lu, kun hän asuu, va‐
laisee, pyhittää ja var‐
jelee ihmistä.

Vesa Ollilainen

Tue työtämme:
kansanlähetys.fi

RAKKAUS
1. Korinttolaiskirje 13
"Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä
mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumi‐
seva vaski tai helisevä symbaali." (13:1)

RUKOUS
Johanneksen evankeliumi 17
"Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle anta‐
nut, olisivat kanssani siellä missä minä olen. Siellä
he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet anta‐
nut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen
maailman luomista." (17:24)

TAIVAS
Ilmestyskirja 21
"Kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa
eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja
sen lamppuna on Karitsa. Kansat kulkevat sen va‐
lossa, ja maailman kuninkaat tuovat sinne mahtin‐
sa kaiken loiston. Sen portteja ei suljeta päiväsai‐
kaan, ja yötä siellä ei olekaan." (21:23-25)

UUDESTISYNTYMINEN
Johanneksen evankeliumi 3
"Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta
joka ei tottele Poikaa, se ei pääse näkemään elämää,
vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään." (3:36)

PIENOISEVANKELIUMI
Johanneksen evankeliumi 3:16
"Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että
antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen
elämän."

niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää
ne yhdeksänkymmentäyhdeksän, lähtee sen kadon‐
neen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löy‐
tää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen,
ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapu‐
rinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa kanssani! Minä löysin
lampaani, joka oli kadoksissa." (15:4-6)

Suuria sanoja suurista
asioista

MIKSI LUKEA RAAMATTUA?
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Teksti: Salla Kurppa-Silva
Kuva: Veijo Olli

Kuopiossa Saaristokaupungin
kotiraamattupiiri kokoontuu
kahden viikon välein. Ryhmä

koostuu työssäkäyvistä ja eläkeläisistä
ja sinne tullaan niin pariskuntina kuin
yksinkin. Raamisiltaan kokoontuu
kuudesta kahdeksaan ryhmäläistä,
mutta satunnaisesti mukana voi olla
jopa kaksitoista henkeä.
–Yhteen kokoontuminen Raamatun
tutkimisen, elämän jakamisen ja ru‐
koilemisen merkeissä on minulle erit‐
täin tärkeää, kertoo perustajajäsen
Ritva Holopainen.
–Kotiraamis luo lämminhenkisen, tur‐
vallisen ilmapiirin myös etsijöille ja ky‐
selijöille—jopa kyseenalaistajille. Jo‐
kaisella uskovalla tulisi olla mahdolli‐
suus kuulua johonkin pienryhmään,
jossa voi kasvaa uskossa ja johon voi
tuoda jonkun etsivän ystävän.
Raamis kestää noin kaksi tuntia ja

se aloitetaan kahvihetkellä, kuulumi‐
silla ja rukouksella. Etukäteen ilmoi‐

tettu Raamatun kohta luetaan vuoro‐
tellen yhdessä ääneen. Sen jälkeen
luetusta keskustellaan: mitä siitä ym‐
märretään, mitä se mahdollisesti
merkitsee omassa elämässä ja ajassa,
jossa elämme. Yleensä kohdasta ja
sen herättämistä ajatuksista käydään
vilkasta keskustelua. Lopuksi joku tai
jotkut rukoilevat ääneen ja yhdessä
pyydetään Herraa siunaamaan raa‐
mislaisia, että jokainen saisi rohkeut‐
ta viedä evankeliumia eteenpäin niillä
voimilla ja siinä kutsumuksessa, min‐
kä Jumala itse kullekin antaa.
Raamiksessa toista vuotta mukana

oleva Lea Vironen kertoo raamattu‐
piirin merkitsevän hänelle paljon.
–Saan olla yhteydessä toisiin ja tulen
kohdatuksi. On rikasta tutkia yhdessä
Raamatun sanaa ja voin myös kysellä,
tuoda omia ajatuksia esille ja kuulla
toisten ajatuksia. Pienpiiritoiminta so‐
pii minulle, koska siellä on helppo ky‐
sellä ja jakaa ajatuksia. Siellä ei tunne
oloaan myöskään yksinäiseksi ja jo‐
tenkin vaan ne ovat hyvin siunaavia.

Pohjois-Savon Kansanlähetyksen Saaristokaupungin
kotiraamattupiiri pidetään kiertäen eri jäsenten kodeissa.

NÄIN PERUSTAT RAAMIKSEN:
1. Kutsu koolle 3-5 ystävää
2. Mieti, voiko joku jakaa vetovastuun kanssasi.
3. Sopikaa seuraavista asioista:

• Kokoontumispaikka: aina samassa paikassa
vai kiertäen eri jäsenten kodeissa?

• Kokoontumisaika: viikon vai kahden viikon
välein? Kestääkö raamis 1, 1,5 vai 2 tuntia
kerrallaan?

• Tarjoilut: Yhteinen kahvihetki on kiva, mut‐
ta sen ei tule olla taakka eikä este kutsua ko‐
tiinsa. Pidetäänkö raamis ilman tarjoilua vai
vaikka teen ja keksien kera? Vai halutaanko
kiertävä vastuu tai nyyttäritarjoilu?

4. Valitse, mistä yhteinen Raamatun tutkiminen
alkaa. Johanneksen evankeliumi on hyvä aloi‐
tuskirja. Halutessanne voitte käyttää tekstiin
liittyvää opasta tai oheismateriaalia, mutta se
ei ole välttämätöntä.

5. Pyydä kävijöitä kutsumaan mukaan joku oma
ystävänsä, joka ei vielä käy raamattupiirissä.

6. Aloittakaa säännölliset kokoontumiset seuraa‐
valla sisällöllä:
• Yhdessäolo ja kuulumiset
• Raamatunluku (esimerkiksi yksi luku)
• Keskustelu
• Yhteinen rukous.

RAAMIS ON
TURVALLINEN
KASVUN
PAIKKA
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Teksti: Anne Lepikko
Kuva: Sanna Myllärinen

Mikä on kaiken alkuperä ja päämää‐
rä? Mikä on elämän tarkoitus ja
kuinka tulisi elää? Nämä kysymyk‐

set tulevat jokaiselle vastaan jossain elämän
vaiheessa. Kansanlähetyksen raamattukou‐
luttajat Ilkka Rytilahti ja Leif Nummela
kiertävät opettamassa Raamattua, niin että
yhä useammat ihmiset voisivat löytää toi‐
von ja merkityksen elämälleen.
–Jumala puhuu ja kohtaa meidät Raamatus‐
sa – hän luo ja lahjoittaa uutta. Raamattu
kutsuu ihmisen elämään, joka ei koskaan
katoa. Se lahjoittaa yhteyden Jumalaan, se
opettaa tuntemaan häntä ja elämään hänen
yhteydessään, Ilkka Rytilahti summaa.
Työ raamattukouluttajana vie Rytilahtea ja

Nummelaa niin seurakuntiin kuin Kansan‐
lähetyksen piirien tapahtumiin ympäri
maata. He opettavat Raamatun tekstien
taustaa, syntyä ja sisältöä. Yhtenä tavoittee‐
na on varustaa yksilöitä ja yhteisöjä kohtaa‐
maan maallistuneen ja uushengellisyyden
täyttämän aikakauden haasteita.
–Jumala vaikuttaa sanansa välityksellä. Au‐
tan kuulijoita löytämään uskon ja kasva‐
maan siinä. Toivon, että heissä vahvistuu
Jeesuksen tunteminen, rakkaus häneen ja
halu kertoa hänestä eteenpäin, Ilkka Ryti‐
lahti sanoo.

HYVINÄ JA
HUONOINA PÄIVINÄ
Leif Nummela on tullut erityisesti tutuksi
Raamatun punainen lanka -opetussarjasta,
jossa käydään läpi koko pelastushistoria.

Nummela kertoo nähneensä lukuisten ih‐
misten elämän muuttuvan, kun he ovat saa‐
net opetusta Raamatusta tai lukeneet sitä
itse.
Monet ovat löytäneet elämäntehtävänsä

Raamatun kautta, toiset ovat nousseet sy‐
västä masennuksesta. Lukemattomien elä‐
mä on muuttunut. Raamatun kautta oppii
tuntemaan Jumalan, itsensä ja näkemään
maailman ja lähimmäiset Jumalan luomina
arvokkaina ihmisinä.
Raamattu on Nummelan mukaan kuin

ystävä, jonka oppii tuntemaan viettämällä
hänen kanssaan aikaa niin hyvinä kuin huo‐
noina päivinä.
–Mitä enemmän luet, sitä enemmän tekee
mieli lukea ja mitä vähemmän luet, sitä vä‐
hemmän tekee mieli lukea. On todella hyvä
lukea Raamattu läpi alusta loppuun. Välillä

voi myös keskit‐
tyä johonkin Raa‐
matun kirjaan,
joka erityisesti
puhuttelee juuri
sinua. Jeesus asuu
Henkensä kautta
Raamatun sanas‐
sa, siksi kun opis‐
kelemme Raamat‐
tua niin kuin on
tarkoitus, tulem‐
me hänen luok‐
seen ja kohtaam‐
me hänet itsensä
sanassa.

AINUTLAATUINEN TEHTÄVÄ

Tue työtämme:
kansanlähetys.fi
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Teksti ja kuva: Miikka Niiranen

Pirkko Valkama kirjoitti kirjan lopun
aikoihin keskittyvästä Johanneksen il‐
mestyksestä. Valkaman mukaan kirja

on koettelemusten ja katastrofien kuvauk‐
sistaan huolimatta lohdutuksen ja toivon
täyttämä.
–Se kertoo, kuinka kaiken keskellä Jumala
itse pitää omistaan huolen ja saattaa pelas‐
tushistorian päätökseen. Se kertoo siitä, mi‐
ten Jeesus tulee takaisin ja miten Jumala
huolehtii seurakunnastaan. Koko historia on
Jumalan käsissä.
Jotkut kristityt lukevat Ilmestyskirjaa et‐

sien paljastuksia nykyisestä maailmanpolitii‐
kasta. Onko Valkaman kirja selitysteos, jonka
mukaan nykyajan kiemuroita voi seurata as‐
kelen edeltä suoraan Raamatun sivuilta?
–En. On turha ympätä tapahtumia suoraan
oman aikamme politiikkaan. Näin on moni
tehnyt ja erehtynyt.

VANHA TESTAMENTTI
AVAA ILMESTYSKIRJAN
Valkamanmukaan Ilmestyskirjaa tulee lukea
ennen kaikkea Vanhaa testamenttia vasten.
Ilmestyskirja on täynnä symbolista kiel‐

tä, jonka ansiosta on mahdollista sanoa yh‐
dellä sanalla tai muutamalla lauseella to‐
della paljon. Tällainen symboli on esimer‐
kiksi Jeesusta ja hänen sovitustyötään ku‐
vaava sana Karitsa.
–Ilmestyskirjassa on yli viisisataa viittausta
Vanhaan testamenttiin. Johannes selittää
useimpia näkyjään hyödyntäen Vanhaa tes‐
tamenttia: Esimerkiksi, kun viides enkeli pu‐
haltaa torveensa, Johannes näkee jotakin
mitä hän kutsuu heinäsirkoiksi. Hän lainaa
sanan heinäsirkat Joelin kirjasta ja käyttää
muutenkin Joelin sanoja yrittäessään kuvata
näkemäänsä.

TULEVAISUUDEN
JA TOIVON KIRJA
Valkama kertoo pitävänsä hyvänä reformoi‐
dun herätyskristityn Erich Sauerin ajatusta
siitä, että koska Kristuksen ensimmäiseen
tulemiseen liittyvät lupaukset täyttyivät
kirjaimellisesti, myös hänen toiseen tulemi‐
seensa liittyvät lupaukset täyttyvät kirjai‐
mellisesti.
Yksi ongelma Ilmestyskirjan tulkitsemi‐

sessa on tapahtumien aikajärjestys. Joiden‐
kin mukaan kirja etenee ajoittain ”spiraali‐
maisesti”eli että historiaa käydään useaan

otteeseen läpi alusta loppuun eri näkökul‐
mista.
– Ensin kirja kertoo, millainen on pelastus
Jeesuksessa, sitten nuhteiden ja rohkaisujen
avulla sen, miten seurakunnan tulisi elää.
Sitten näytetään kirjakäärö, joka on täyteen
kirjoitettu ja sinetöity seitsemällä sinetillä.
Sitten luvussa 12 lähdetään taas pelastus‐
historian keskeisistä tapahtumista liikkeelle
kohti loppua.

Vanhan testamentin tuntemuksen lisäksi Il‐
mestyskirja on tärkeä lukea alusta loppuun
yhtenä teoksena. Sen sisältö on looginen ja
johdonmukainen.
– Esimerkiksi seitsemällä sinetillä suljettu
kirjakäärö on selkeä kokonaiskuvaus pelas‐
tushistorian lopun tapahtumista.
Vertauskuvallinen ja symbolinen Ilmes‐

tyskirja on joillekin myös se viimeinen, mi‐
hin uskaltaa Raamatussa tarttua. Kuitenkin
Valkama valitsi kirjansa nimeksi Tulevai‐
suuden ja toivon kirja – Avaimia Ilmestys‐
kirjaan (Uusi Tie 2018).
–Ilmestyskirja kertoo kuitenkin paljon
enemmän siitä, miten varma se pelastus on,
jonka Jeesus on meille valmistanut. Ja niistä
toivon lupauksista, jotka meille on annettu.

"IHMISKUNNANHISTORIA
ON JUMALANKÄSISSÄ"
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TUE TYÖTÄ SUOMESSA

KANSANLÄHETYSPIIRIEN

TEKEMÄN PAIKALLISEN

TYÖN KAUTTA. LUE LISÄÄ:

KANSANLÄHETYS.FI

Rukoile
työn puolesta!

MAHDOLLISTA HYVÄ
RAAMATTUOPETUS SUOMESSA!

TUE RAAMATUNOPETUSTA LAHJOITTAMALLA:
• Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry, FI83 2070 1800 0283 25, viite 70315
• Nettilahjoitus: kansanlähetys.fi
• Puhelinlahjoitus (suurin tarve): 0600 190 90 (20,45€ + pvm) tai 0600 180 10 (10,01€ + pvm)

LIITY RAAMATTUOPETTAJAN LÄHETTÄJÄTIIMIIN!

Ryhdy
kuukausi-

lahjoittajaksi!

HALUAN MUKAAN

Haluan liittyä
lähettäjätiimiin

Haluan uutiskirjeen
❏ sähköisenä
❏ paperisena

❏ Haluan tilata Kansanlähetyksen rukouskalenterin
❏ Olen kiinnostunut perustamaan raamattupiirin

alueelleni
❏ Minulle saa lähettää tietoa Kansanlähetyksen

tapahtumista ja toiminnasta

Nimi
Osoite

Sähköposti

Henkilötiedot tallennetaan Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen, piirijärjestöjen, Uuden Tien ja Kansanlähetysopiston
yhteisrekisteriin. Tietoja käytetään tietosuoja-asetuksen mukaisesti velvoitteiden hoitoon, toiminnasta tiedottami-
seen, markkinointiin ja yhteydenpitoon. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Yhteydenotot: rekisteri@sekl.fi.

KANSANLÄHETYS
MAKSAA

POSTIMAKSUN

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
Tunnus 5005582
12003 VASTAUSLÄHETYS

Leif Nummela
raamattuopettaja
Vaikuttavaa raamatunopetusta
radiossa, televisiossa ja lehdissä.
Tuki viitteellä: 32913

Vesa Ollilainen
apologialinjan kurssivastaava,
Kansanlähetysopisto
Evankeliumia eteenpäin
jälkikristillisessä ajassa.
Tuki viitteellä: 32971

Jarkko Haapanen raamattulinjan
kurssivastaava, Kansanlähetysopisto
Luotettavaa raamattuopetusta.
Tuki viitteellä: 30407

Ilkka Rytilahti
raamattukouluttaja
Raamattuluentosarjoja ympäri Suomen.
Tuki viitteellä: 33789




