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Eräs pappi vieraili kuuluisan näyttelijän 
luona ja kysyi: ”Miten on mahdollista, 
että sinä keräät suuret kuulijajoukot, ja 

minun luokseni tulee vähemmän. Sinä saar-
naat kuviteltua kertomusta, minä jumalallista 
totuutta.” Näyttelijä vastasi: ”Minä kerron 
fiktion totuutena, sinä esität usein totuuden 
fiktiona.” 

Paavali sanoi: "Minä uskon, ja siksi pu-
hun.” (2. Kor. 4:13) Usko on syy toimintaam-
me. Miksi me lähetystyössämme perustamme 
seurakuntia, levitämme kristillistä kirjalli-
suutta, teemme kehitys- ja diakoniatyötä, 
olemme mukana mediatyössä Lähi-idän ja 
Pohjois-Afrikan ihmisten tavoittamiseksi? 
Koska uskomme Raamatun sanoman.

Miksi olemme kotimaassa 50 vuoden ajan 
kertoneet evankeliumia kodeissa, kylissä ja 
kaupungeissa, tavoittaneet lapsia, nuoria ja 
aikuisia, opettaneet Raamattua yksityisesti ja 
julkisesti? Koska uskomme. Usko on synnyt-
tänyt liikehdinnän, jonka seurauksena monet 
ovat löytäneet Pelastajan ja pysyneet ikuisen 
elämän tiellä.

Elämme väliaikaa Jeesuksen taivaaseenas-
tumisen ja takaisintulon välillä. Nyt on aika 
kutsua ihmisiä Jeesuksen seuraan ja pelastuk-
seen. Koska olemme löytäneet uskon, olem-
me Paavalin tavoin velassa (Room. 1:14). 
Olemme kristittyinä itse saaneet paljon, siksi 

sitä on jaettava eteenpäin. Tässä lehdessä 
kerromme, mitä teemme Suomessa, jotta 
ystäviämme, sukulaisiamme, naapureitamme 
ja mahdollisimman paljon muitakin olisi 
kerran iankaikkisessa Jumalan valtakunnassa. 
Lähetämme tämän lehden kiitollisena sinulle, 
joka olet nyt tai olet jossain vaiheessa ollut 
työssämme mukana. 
Suomi sydämellä,

Mika Tuovinen
lähetysjohtaja
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KANSANLÄHETYS - LÄHETYSHERÄTYSLIIKE
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 – evanke-
liumi kaikille.
Kansanlähetys toimii Suomessa ja Ruotsissa 
18 piirijärjestön kautta yhteistyössä paikallis-
seurakuntien kanssa.  Kansanlähetyksen 63 
lähetystyöntekijää palvelevat 15 eri maassa.

Toteutamme tehtäväämme toiminta-ajatuk-
semme mukaisesti:
• Luemme, opetamme ja noudatamme 
 Jumalan sanaa
• Tarjoamme hengellisen kodin kaikille 
 sukupolville
• Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä 
 ja ajallisissa tarpeissaan
• Varustamme yhteisöt ja uskovat 
 toimimaan evankeliumin ja lähetystyön 
 puolesta
Toimintaamme ohjaavat arvot ovat uskollisuus, 
perheystävällisyys, palvelualttius, laadukkuus 
ja läpinäkyvyys. 

Poliisihallituksen myöntämien 
keräyslupien tiedot koko Suomen 

alueelle ja Ahvenanmaalle luettavissa: 
http://sekl.fi/maksuinfo/

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

LAHJOITUSTILI
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

FI83 2070 1800 0283 25
Suomi sydämellä viite 6300 56000

Ryhdy 
lähetysjohtajan 

lähettäjäksi! 
Viite: 6200 34773



32

Kansanlähetys järjestää Suomi Sydämel-
lä -kampanjaa kolmatta kertaa. Näky 
työstä kotimaassa on kohdentunut ja 

kirkastunut, ja tuonut selkeitä tuloksia. Miksi 
Kansanlähetyksessä on Suomi Sydämellä?

- Ensinnäkin haluamme, että Raamattu 
tulisi suomalaisille rakkaaksi, kotimaisen työn 
koordinaattori Anssi Savonen kertoo. 

- Haluamme viedä evankeliumin niille 
Suomessa eläville, jotka eivät tunne Jeesusta. 
Tätä varten meillä on tavoittavia työmuotoja, 
kuten vaikkapa katuevankeliointia, aktioita ja 
Alfa-kursseja.

Savosen mukaan on erittäin tärkeää tarjota 
mahdollisimman monelle hengellinen koti.

- Hengellisen kodin yhteyttä voi kokea 
pienpiireissä, jumalanpalveluksissa ja raama-
tunopetustilanteissa sekä isoissa tapahtumissa. 
Kansanlähetyksessä on mahdollista kokea 
kristittyjen yhteyttä missä tahansa Suomen 
kolkassa, koska Kansanlähetyspiirimme 
palvelevat kaikkia Suomen maakuntia, hän 
summaa.

- Kaikilla kristityillä tulisi olla mahdollisuus 
palvella Jumalaa ja hänen valtakuntaansa. 
Kaikenlaisille lahjoille ja erilaisille ihmisille 
on käyttöä työssämme. Kansanlähetyksessä 
annamme palvellen ja rukoillen elämämme 
alttiiksi lähimmäistemme hyväksi ja haluam-
me kohdata heidät heidän hengellisissä ja 
ajallisissa tarpeissaan. Haluamme kehittää 

SUOMALAISET
KANTAVAT SUOMALAISIA

toimintaamme ja kokeillen etsiä palvelun ja 
kristillisen todistuksen uusia muotoja. Tule 
sinäkin mukaan rukoillen, näkysi jakaen ja 
osallistuen! Savonen rohkaisee.

Konkreettisia työn tuloksia 
näkyvissä
Varainhankinnan koordinaattori Salla Kurp-
pa-Silva iloitsee kolmannesta Suomi Sydä-
mellä -kampanjasta, sillä se on jo nyt osoit-
tanut suomalaisten kantavan huolta toisista 
suomalaisista.

- Kahtena ensimmäisenä kesänä, eli 2015 
ja 2016, kerättiin yhteensä 65 000 euroa 
mahdollistamaan työmuotoja, joiden ensisi-

jainen tarkoitus on evankeliumin levittäminen 
suomalaisille. Tänä vuonna olemme huo-
manneet, että yhä useammat henkilöt ovat 
lähteneet mukaan antamaan. Toivomme, että 
se myös herättäisi halun toimia ja osallistua, 
hän kertoo.

Kun lahjoittaa Suomi Sydämellä -kampan-
jaan, mihin varat käytetään?

- Ennen kaikkea raha on käytetty juni-
ori- ja nuorisotyöhön, sillä siellä siihen on 
paljon tarvetta.  Hyvä esimerkki on myös 
Suomi sydämellä -videon tuottaminen, sekä 
evankelioivan kirjallisuuden valmisteleminen. 
Suunnitteilla on tuottaa myös evankeliumia 
kertovia videoita, Kurppa-Silva esittelee.

Sytyttävää lukemista

– joka viikko
1€/vko

www.uusitie.com

TILAA NYT! 

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

Piirijohtaja Tuisku Winter esittelee 
toimintaa Kansanlähetyspäivillä.
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On lämmin toukokuinen tiistai-ilta. 
Lähes kaksikymmentä nuorta on 
kokoontunut Puskiksen, Etelä-Poh-

janmaan Kansanlähetyksen Seinäjoen 
tilojen, alakertaan. Ilmassa on jännitystä ja 
odotusta. Jessica Niemelä, 18, on tullut 
tällä kertaa opettamaan aiheista, kuinka 
kertoa evankeliumia ja rukoilla ihmisten 
puolesta. Aluksi käydään vähän kuulumis-
kierrosta ja lauletaan yhdessä. Sen jälkeen 
mennään muitta mutkitta asiaan. Jessica 
kertoo omista kokemuksistaan Suomesta ja 
ulkomailta millaista on mennä puhumaan 
vieraille ihmisille, miten he reagoivat ja 
miten rukoilla. 

Raamatusta katsotaan, miten Jeesus lä-
hetti opetuslapset: ”Tämän jälkeen Herra 
valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi ope-
tuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään 
jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon 
hän aikoi itse mennä. Hän sanoi heille: 
"Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia 
vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuu-
luu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” 
Luuk.10:1-2 

Kuulostaa helpolta ja yksinkertaiselta. 
Jännitys on silti huipussaan. On tullut aika 

Evankeliumi on kallein aarteemme kris-
tillisessä uskossa.  Korinttilaisille kirjoit-
tamassaan kirjeessä Paavali määrittelee  

tarkasti, mistä evankeliumissa oikein on 
kysymys.  ”Veljet, minä palautan  mieleenne 
sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. 
Te olette  ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä 
kiinni, ja sen avulla te myös  pelastutte, jos 
säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin; 
muuten  olette turhaan tulleet uskoviksi. En-
nen muuta annoin teille tiedoksi  tämän, min-
kä itse olin saanut vastaanottaa: – – Kristus 
kuoli meidän  syntiemme vuoksi, niin kuin oli 
kirjoitettu, hänet haudattiin, hänet  herätettiin 
kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli 
kirjoitettu, ja  hän ilmestyi Keefakselle ja sitten 
niille kahdelletoista” (luku 15).

Evankeliumissa on siis kysymys Jeesuksen 
Kristuksen kuolemasta ja  ylösnousemuksesta. 
Ilman Jeesuksen sovitustyötä, meidän  pelas-
tukseksemme, ei ole olemassa mitään evan-
keliumia. Evankeliumi ei  ole mikä tahansa 
hyvä uutinen. Se on niin selkeä, että sen voi  
ymmärrettävästi julistaa toisille. Sen voi ottaa 
vastaan. Siitä voi  tietoisesti pitää kiinni, juuri 
siinä muodossa kuin se on julistettu.  Paavali 
oli niin varma julistamastaan evankeliumista, 
että hän rohkenee  jopa varoittaa: “Julistipa 
kuka tahansa teille evankeliumia, joka on  vas-
toin meidän julistamaamme – – vaikkapa me 
itse tai vaikka taivaan  enkeli – – hän olkoon 
kirottu.” (Gal. 1)

EVANKELIUMIN ÄÄNI  
EI SAA VAIETA       
Evankeliumin  vääristymisellä tai puuttumisella 
kokonaan on kolme vakavaa seurausta. Näkemys 
Jumalasta, ihmisestä ja Jumalan ja ihmisen välisestä 
suhteesta  vääristyy. Ei siis ole lainkaan ihmeellistä, että 
apostoli Paavali ja  muut Uuden testamentin kirjoittajat 
kiivailevat niin voimakkaasti juuri  evankeliumin oikein 
ymmärtämisen ja julistamisen puolesta.

Rukoilkaamme, että evankeliumin ääni ei 
koskaan vaikenisi keskuudessamme.

Kun ajattelee, millä vakavuudella Paavali 
ja muut Uudessa  testamentissa suhtautuvat 
evankeliumiin, on hämmästyttävää, miten 
usein  kuulee tavallisten kristittyjen eri 
puolilla Suomea valittavan, kuinka  vähän 
puhdasta evankeliumia enää julistetaan. 
Saarnoissa, kristillisissä  puheissa ja kir-
joissa käsitellään näiden seurakuntalaisten 
mielestä  monia muita asioita, mutta liian 
harvoin julistetaan selkeää  evankeliumia. 
Lukuisia saarnaajia ja teologeja aikoinaan 
kouluttaneella,  teologian ja filosofian tohto-
rilla Uuras Saarnivaaralla, oli usein  tapana 
sanoa teologian opiskelijoille, että ei saisi 
koskaan pitää  kristillistä opetuspuhetta tai 
saarnaa, johon ei sisälly myös  evankeliumin 
julistamista.

Luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan 
evankeliumi tarkoittaa  laajemmassa merki-
tyksessä koko Uuden testamentin opetusta. 
Mutta sen  kapeampi, varsinainen merkitys, 
on sanoma syntien anteeksiantamuksesta  
Jeesuksessa Kristuksessa. Rukoilkaamme, 
että tämä evankeliumin ääni ei  koskaan 
vaikenisi keskuudessamme. Silloin – ja vain 
silloin – meidän  keskuudessamme säilyy 
oikea käsitys Jumalasta, ihmisestä ja heidän  
oikeanlaisesta suhteestaan.

Tue Leifin 
opetustyötä! 

Viite: 6200 32911

Teksti: Leif Nummela, Kuva: Jenniina Nummela
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Tue työtämme: 
 suuressamukana.fi

On lämmin toukokuinen tiistai-ilta. 
Lähes kaksikymmentä nuorta on 
kokoontunut Puskiksen, Etelä-Poh-

janmaan Kansanlähetyksen Seinäjoen 
tilojen, alakertaan. Ilmassa on jännitystä ja 
odotusta. Jessica Niemelä, 18, on tullut 
tällä kertaa opettamaan aiheista, kuinka 
kertoa evankeliumia ja rukoilla ihmisten 
puolesta. Aluksi käydään vähän kuulumis-
kierrosta ja lauletaan yhdessä. Sen jälkeen 
mennään muitta mutkitta asiaan. Jessica 
kertoo omista kokemuksistaan Suomesta ja 
ulkomailta millaista on mennä puhumaan 
vieraille ihmisille, miten he reagoivat ja 
miten rukoilla. 

Raamatusta katsotaan, miten Jeesus lä-
hetti opetuslapset: ”Tämän jälkeen Herra 
valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi ope-
tuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään 
jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon 
hän aikoi itse mennä. Hän sanoi heille: 
"Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia 
vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuu-
luu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” 
Luuk.10:1-2 

Kuulostaa helpolta ja yksinkertaiselta. 
Jännitys on silti huipussaan. On tullut aika 

KADULLE!

EVANKELIUMIN ÄÄNI  
EI SAA VAIETA       

1. Jumala rakastaa sinua.
Jumala loi sinut elämään yhteydessään. 
Hän iloitsee sinusta ja rakastaa sinua! Jos 
olet kokenut sisimpäsi kaipausta johonkin 
suurempaan, se johtuu siitä, että olet luotu 
elämään Jumalan yhteydessä.

2. Synti erottaa Jumalasta.
Synnin vuoksi olet ehkä paennut Jumalaa ja 
välttelet hänen kohtaamistaan. Synti rikkoo 
suhteitamme ihmisiin ja Jumalaan. Lopulta 
synti johtaa ikuiseen eroon Jumalasta ja 
kaikesta hyvästä.

 3. Jumala lähetti Jeesuksen 
auttajaksi.
Jeesus kertoi Jumalan rakkaudesta, kuoli 
ristillä ja kantoi syntiesi rangaistuksen. Lasku 
synneistäsi on maksettu.

4. Jeesus voidaan oppia 
tuntemaan!
Jeesus hankki meille täydellisen pelastuksen. 
Ota vastaan valmis paketti ja iloitse siitä. Voit 
ottaa uskon lahjan vastaan rukoilemalla. 
Voit sanoa vaikka näin: Jumala, tunnustan 
sinulle, että olen tehnyt syntiä (voit kertoa 
kaiken Jumalalle). Kiitos, että lähetit Jeesuk-
sen kuolemaan puolestani. Minä haluan nyt 
uskoa Jeesukseen. Haluan antaa itseni sinun 
käsiisi. Aamen.

4 ASIAA AVUKSI 
USKON LÖYTÄMISEEN

"Oli tosi siistiä olla mukana kaduilla ru-
koilemassa ihmisten puolesta. Se oli tosi 
jännittävää ja minua ainakin aluksi pe-

lotti tosi paljon, mutta sitten jossain vaiheessa 
muutuin ihan pelottomaksi ja jälkeenpäin oli 
hyvä fiilis. En päässyt oikeastaan rukoilemaan 
kuin muutaman ihmisen puolesta, mutta 
erityisesti jäi mieleeni yksi mies, jonka luo 
menin ihan yksin ja joka tuntui siltä, että hän 
kaipasi Jumalaa tosi paljon, vaikka sanoi, että 
ei ole uskossa enää. Lähtisin ehdottomasti 
mukaan uudestaan, vaikka vähän tulee pe-
lottava olo jo kun ajatteleekaan asiaa. Kyllä 
Jumala antaisi minulle siihen rohkeutta taas, 
kun vaan lähtee mukaan ja antaa Jumalan 
toimia meidän kautta." Teresa, 15 v

lähteä kadulle. Nuoret jakaantuvat kahden 
ja kolmen hengen ryhmiin ja katsotaan, 
että jokaisessa ryhmässä on joku sellainen, 
joka on aiemminkin ollut kadulla. Yksi 
porukka jää rukoilemaan Puskikselle siksi 
aikaa, kun muut lähtevät kohtaamaan 
ihmisiä. Keskusta on aivan vieressä ja on 
sovittu, että reilun puolen tunnin päästä 
tullaan takaisin. 

Kun ensimmäiset saapuvat alkaa kuhi-
na: ”No miten siellä meni?!” Takaisin tuli-
jat kertovat rukoilemaan jääneille ja toisil-
leen erilaisista kohtaamisista, joita heillä oli 
ollut. Monet olivat päässeet rukoilemaan. 
Yleensä vastaanotto oli myönteinen. Jotkut 
olivat kiirehtineet askeleitaan ja todenneet, 
että on liian kiire. Kukaan ei ollut ilkeä. 
Moni oli kiinnostunut tietämään, miksi 
tätä tehtiin ja mistä seurakunnasta oltiin. 
Kaikista hiljaisimmat ja arimmatkin pala-
sivat innosta puhkuen takaisin ja totesivat, 
että koska vaan uusiksi. Jeesuksen asioilla 
kulkeminen sytyttää. Taas huomattiin, että 
satoa on todellakin paljon ja se odottaa vain 
leikkaajaansa.

Teksti ja kuva: Piia-Maria Matkoski
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Lappi

Pohjois-
Pohjanmaa

Kainuu

Keski-
Pohjanmaa

Etelä-
Pohjanmaa Keski-

Suomi

Pohjois-
Savo Pohjois-

Karjala

Etelä-Savo

Päijät-
Häme

Etelä-
Saimaa

Kymen-
laaksoUusimaa

Helsinki

Varsinais-
Suomi

Sata-
Kunta

Häme

Etelä-Pohjanmaan Kansanlähetys 
Vaasa, Seinäjoki, 06 414 7522, epkl.fi 

Etelä-Saimaan Kansanlähetys 
Lappeenranta 050 350 0936, 
etela-saimaa.sekl.fi 

Helsingin Kansanlähetys 
044 452 2239, sekl.fi/helsinki 

Hämeen Kansanlähetys 
Tampere, Hämeenlinna, 040 960 3690, 
hameenkl.fi 

Kainuun Kansanlähetys 
Kajaani, 044 277 4616, kainuu.sekl.fi 

Keski-Pohjanmaan Kansanlähetys 
Kokkola, 050 324 5954, kpkl.fi 

Keski-Suomen Kansanlähetys 
Jyväskylä,014620 801, 
keski-suomi.sekl.fi 

Kymenlaakson Kansanlähetys 
Kouvola, 044 259 7898, 
kymenlaaksonkl.fi

Lapin Kansanlähetys 
040 059 5678, lappi.sekl.fi 

Pohjois-Karjalan Kansanlähetys 
Joensuu, 013122 808, sekl.fi/pohjois-karjala 

Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetys 
Oulu, 044447 7847, 
sekl.fi/pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Savon Kansanlähetys 
Kuopio, 017262 2082, pskl.fi 

Päijät-Hämeen Kansanlähetys 
Lahti, 03782 4864, paijat-hame.sekl.fi 

Satakunnan Kansanlähetys 
Pori, 02633 3468, satakunta.sekl.fi 

Etelä-Savon Kansanlähetys 
Mikkeli, 015225 990, wp.sekl.fi/savo 

Uudenmaan Kansanlähetys 
Kerava, Tikkurila, Järvenpää
044975 1565, sekl.fi/uusimaa 

Varsinais-Suomen 
Kansanlähetys: 
Turku, 02251 9540, vskl.fi 

Lähetyskeskus, Kansanlähetysopisto 
Ryttylä, 019 77 920, sekl.fi

TAVOITTAVAA 
TYÖTÄ 

SUOMESSA:

Juniorityö 

Nuoret /nuoret aikuiset 

Kutsuva yhteisö 

Pienryhmät 

Alfa ja muut starttikurssit 

Aktiot / Missiot / 
muut evankelioimistapahtumat

Maahanmuuttajatyö 

Katuevankeliointi

Teksti: Koonnut Salla Kurppa-Silva

Tule mukaan tekemään, toimimaan ja ideoimaan!
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Pohjois-Karjalan Kansanlähetys 
Joensuu, 013122 808, sekl.fi/pohjois-karjala 

Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetys 
Oulu, 044447 7847, 
sekl.fi/pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Savon Kansanlähetys 
Kuopio, 017262 2082, pskl.fi 

Päijät-Hämeen Kansanlähetys 
Lahti, 03782 4864, paijat-hame.sekl.fi 

Satakunnan Kansanlähetys 
Pori, 02633 3468, satakunta.sekl.fi 

Etelä-Savon Kansanlähetys 
Mikkeli, 015225 990, wp.sekl.fi/savo 

Uudenmaan Kansanlähetys 
Kerava, Tikkurila, Järvenpää
044975 1565, sekl.fi/uusimaa 

Varsinais-Suomen 
Kansanlähetys: 
Turku, 02251 9540, vskl.fi 

Lähetyskeskus, Kansanlähetysopisto 
Ryttylä, 019 77 920, sekl.fi

VÄLÄHDYKSIÄ 
TOIMINNASTA:

TEETUPA BEETEL (SATAKUNTA)
Porissa Teetupa Beetelissä kävijöitä tulee ja menee. Kahvia, teetä ja välipalaa on 
tarjolla koko illan. Työvuorossa olevat emännät Minna ja Riitta keskustelevat ihmisten 
kanssa. Minna ottaa kitaran käteen ja pyytää laulutoivomuksia. Toiset kuuntelevat, 
toiset laulavat sydämensä pohjasta. Ilmapiiri on välitön ja avoin. Leppoisan keskus-
telun aikana Riitta siirtyy pyynnöstä rukoilemaan salin takaosaan erään vierailijan 
kanssa. Raamatun tekstien yhdessä lukeminen herättää keskustelua. Mielipiteitä 
jaetaan. Yksi asia on kuitenkin ylitse muiden, Jeesus pelastaa, auttaa ja johdattaa. 
Jälleen toisia lähtee, toisia tulee. Raamattutietokilpailun kysymyksiä pohtiessa kello 
lähenee jo kymmentä. Viimeisten joukossa oleva kävijä halaa Minnan ja toteaa, että 
täällä oli vapaata olla, tulen tänne toistekin. Kävijät ovat tulleet kohdatuiksi ja kuul-
luiksi. Arkeen lähdetään taas keventynein mielin.

teksti ja kuvat Marja Mattila 

DONKKIS-KIRKKO (LAPPI)
Tervolan seurakunnan ja Kansanlähetyksen yhteistyössä järjestämiin Donkkis Big 
Night -iltoihin saattaa kerrallaan osallistua jopa 70 lasta. Päätimme hyödyntää Donk-
kis-toimintaa seurakunnan jumalanpalveluselämässä. Donkkis-kirkossa laulujen 
sanat heijastettiin videotykillä seinälle. Vauvaperheille oli rakennettu oma nurkkaus 
patjoineen. Saarnassa Saku ja Ruut keskustelivat kanssani koti- ja taivasikävästä. 
Raamatun tekstien ja esirukouksen lukijoina oli eri-ikäisiä seurakuntalaisia. Uskon-
tunnustuksen ja esirukouksen välissä oli mahdollista käydä alttarilla siunattavana, 
sytyttämässä rukouskynttilä lähetyskynttelikköön, työntämässä rukouspyyntölappu 
itkumuurin (=tiilen) koloon sekä pudottamassa kolehti Donkki-aasin pitelemään ko-
lehtihaaviin. Palautekeskustelussa olimme yksimielisiä siitä, että Donkkis-kirkkoja 
järjestetään Tervolassa jatkossakin. 

Markus Kallatsa, seurakuntapastori, Tervolan seurakunta  

Kuva: arkistosta Donkki-kuva

IHMISTEN KESKELLE (HÄME)
Hämeen Kansanlähetyksen työntekijät ja ystävät ovat jo useiden vuosien ajan osallis-
tuneet Tampereen vuosittaiseen noin 30.000 kävijää kokoavaan Puistofiesta-tapah-
tumaan oman telttakatoksen kanssa. Lasten toimintapisteelle on koko päivän ajan 
jatkuva jono. Telttakatoksella esiintyy myös Tampereen kristillisen työväenyhdistyksen 
puhallinorkesteri soittaen tuttuja virsiä ja hengellisiä lauluja. Vieressä sijaitsevalla 
lähetyskodilla pidetään avoimia ovia, jossa tarjolla on jäätelöä ja kahvia. Tunnin välein 
pidetään puheenvuoro siitä, kuinka on saanut kohdata Jeesuksen. Noin 500 ihmistä 
käy tutustumassa kotiimme ja toivottavasti kynnys madaltuu tulla seuraavankin 
kerran sisään

Teksti ja kuvat Ilkka Päiväsaari 

 lue lisää 
Donkkis-toiminnasta: 

www.donkki.net

Tue työtämme, soita: 
0600 190 90 (hinta: 20,45 € +pvm)
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Talkoolaiset löysivät toisensa

Eeva-Maria ja Topias Koponen olivat jo 
lapsena kuulleet Jeesuksesta. Eeva-Marialle 
Raamattu ja rukous tulivat tutuksi pikkutyt-
tönä lastenleirillä, mutta unohtuivat vähitellen 
ala-asteen aikana. Vuonna 2014 uskonasiat 
kirkastuivat hänelle.  

 - Olin ystäväni pyynnöstä seurakunnan 
nuortenillassa kun ohjelman lopussa eräs 
nuorimies nousi yleisöstä ja puhui. Se puhe 
kolahti. Kaivoin illalla kotona esiin vanhan 
nahkakantisen Raamatun, rukoilin ja annoin 
elämäni Jeesukselle, Eeva-Maria kertoo.  

 Lasten Raamattu kuului myös Topiaksen 
lapsuuteen. 

ANNOIN ELÄMÄNI 
JEESUKSELLE

Lue pidemmät tarinat www.suuressamukana.fi

Eeva-Maria ja Topias Koponen ovat mukana muun muassa 
Kansanlähetyksen Kohtaamispaikkamessuissa Porissa.  

- Luulin, että olen uskossa, vaikka en ollut 
ottanut Jeesusta sydämeeni. Usko oli minulle 
kuin harrastus seurakunnassa, kertoo Topias.  

- Vuonna 2014 tulin nuorisotyön linjalle 
Ryttylään. Siellä Jumala ravisteli minut he-
reille. Tajusin, kuinka kaukana olin Hänestä. 
Olin rikki ja tahdoin tehdä parannuksen. Se oli 
aikaa, jolloin Jumala paransi haavoja ja kutsui 
lapsekseen. Vasta silloin todella otin Jeesuksen 
vastaan, Topias Koponen kertoo.  

Nyt pariskunta asuu Porissa, jossa Ee-
va-Maria opiskelee lähihoitajaksi ja Topias 
toivoo pääsevänsä opiskelemaan Diakiin.  

- Tulevaisuudesta ei vielä tiedä, mutta kyllä 
Kansanlähetys tuntuu kodilta. Ja voihan olla 
niin, että Kansanlähetys saa meitäkin jonain 
päivänä olla lähettämässä lähetystyöhön. 
Itselläni ei vielä suurta kutsua ole, mutta vai-
moltani se löytyy, joten miksei jonain päivänä 
minultakin, tuumaa Topias Koponen.  

Teksti ja kuvat: Marjaana Perttula  
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Täysin hyväksytty    

Olin kahdeksannella luokalla. Elämäni näytti ulospäin kaikin puolin 
hyvältä: koulussa kokeista tuli kymppejä, harrastin laulua ja pia-
nonsoittoa ja treenasin päivittäin tanssin SM-kilpailuihin. Olin aina 
iloinen ja hymyileväinen. Tein kaikkeni, että olisin paras koulussa 
ja harrastuksissa, jotta saisin ihmisten hyväksynnän. En ollenkaan 
tajunnut, kuinka pahasti olin uuvuttanut itseni.  

Monena iltana itkin itseni uneen ja aamuisin tuntui, että en jaksa 
nousta sängystä ylös. Elämäniloni katosi kokonaan, ja mielessäni alkoi 
pyöriä ajatuksia kuolemasta. "Jospa sitten tää tuska helpottais", ajat-
telin. Mieleeni heräsi kuitenkin myös kysymys: "Onkohan olemassa 
hyvä Jumala?"  

Muistan vieläkin, kun menin huoneeseeni ja rukoilin, että "Jumala, 
jos olet olemassa, tuu mun elämään." Itkin, mutta tällä kertaa valta-
vasta helpotuksesta. En ollut koskaan aiemmin kokenut niin suurta 
rauhaa. Sydämeni valtasi varmuus siitä, että asiat tulevat kääntymään 
hyväksi. Ja niin ne kääntyivätkin.  

Jumala johdatti ympärilleni uskovia ystäviä tukemaan minua. 
Masennus helpotti, ja pikkuhiljaa elämäniloni alkoi palata. 

Jeesus on minulle koko elämä. En tiedä mitään parempaa, kuin 
että saan olla Jumalan lapsi ja matkalla pelastukseen. Tälle matkalle 
on mahtunut vastoinkäymisiä, mutta Jumala on lähelläni joka hetki.  

Riitän juuri tällaisena kuin olen. Jeesus tuli maailmaan heikkoja, 
epäonnistuneita ja syntisiä ihmisiä varten. Jumala katsoo minuun ja 
sanoo: "Olet rakas lapseni ja täysin hyväksytty." Voin siis hymyillä ja 
todeta: minä riitän.   

Teksti ja kuva: Heini Torvinen, Tampere

Jeesus nosti pohjalta     

”Olin hankalan tyypin ja tappelijan maineessa. Ihmiset vaihtoivat 
kadulla puolta kohdatessaan minut humalassa, ja istuin kolmesti 
vankilassa”, tuupovaaralainen Hannu Soikkeli aloittaa tarinansa.  

Kevättalvella 1978 asiat kärjistyivät. Takana oli kolmen kuukauden 
ryyppyputki. Tuntui, että elämältä ei ollut vain pohja pois, vaan oli 
menty pohjan läpi. Haulikkoon tarttuminen houkutti.  

Jumalalla oli toisenlaiset suunnitelmat. Eräänä maaliskuisena 
sunnuntaina 27-vuotias Soikkeli suostuteltiin mukaan seuroihin. 
Hengelliset asiat alkoivat puhutella ja mies kääntyi Jeesuksen puoleen. 
”Jos olet olemassa, auta. En jaksa enää.”  

Jeesus kuuli. Rasavilli sopi riitansa ja sai velkansa maksettua. Lähtö 
raamattukurssille Ryttylään mahdollistui samana syksynä. Kurssilla 
hän tapasi vaimonsa Päivin, ja nyt elämää ilostuttavat viisi lasta ja 
kahdeksan lastenlasta.

”Minulla on ollut todella ihana elämä Jeesuksen seurassa. Olen 
saanut kokea monenlaista Jumalan johdatusta. Vaikeuksiakin on 
matkalla, mutta niiden keskellä Jumala on läsnä ja auttaa”, Soikkeli 
hymyilee. Raamatun lupaus Jumalan varjeluksesta on toteutunut 
kirjaimellisesti: Hän on selvinnyt elävänä muun muassa kuudesta 
kolarista ja telineiltä putoamisesta kuuden metrin korkeudesta.  

”Toivottomankin tapauksen Jumala voi pelastaa ja nostaa uuteen 
elämään”, Soikkeli hymyilee.  
 

Teksti: Tanja Heiskanen  
Kuva: Hannu Soikkelin albumi  
   

- Tulevaisuudesta ei vielä tiedä, mutta kyllä 
Kansanlähetys tuntuu kodilta. Ja voihan olla 
niin, että Kansanlähetys saa meitäkin jonain 
päivänä olla lähettämässä lähetystyöhön. 
Itselläni ei vielä suurta kutsua ole, mutta vai-
moltani se löytyy, joten miksei jonain päivänä 
minultakin, tuumaa Topias Koponen.  

Teksti ja kuvat: Marjaana Perttula  

Lue pidemmät tarinat www.suuressamukana.fi

Tue työtämme: 
 suuressamukana.fi
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Ihmiset keskustelevat. Joku hörppää kah-
via. Poika ja Maria –duo soittaa. Lapsi 
taapertaa. On helluntaijuhla. Helluntai-

viikonloppuna Järvenpään seurakuntatalolle 
kokoontuu perheitä, eläkeläisiä, lapsia ja 
aikuisia. Lauantaina muskaritädit Tanja ja 
Nina järjestävät perhemuskarin samaan ai-
kaan, kun me muut ylistämme ja pohdimme, 
mitä tarkoittaa olla Jumalan lapsi. Juhla on 
pienimuotoinen, mutta lämmintunnelmai-
nen. Tutustumme toisiimme ja laulamme 
Jeesuksen kunniaksi. Minulla oli koko ajan 
mielessä ajatus lunastuksen syvyydestä. 
Jumala on ostanut minut täydestä hinnasta 
itselleen. Sunnuntaina syvennytään Pyhä 
Henki –teemaiseen raamattuopetukseen.

Piirimme työ on muotoutumassa. Muuta-
mat uudet ja vanhatkin ystävät ovat saaneet 
sydämelleen yhteisön rakentamisen Uudel-
lamaalla. Kansanlähetyksen lähetysnäky 
”Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille” 
palaa tässä yhteisössä kirkkaana. Haluamme 
panostaa siihen, että me tavalliset kristityt 
osaisimme ja uskaltaisimme arjen keskellä 
olla rohkeasti kristittyjä. Miten ymmärtäi-
simme ilosanoman niin syvällisesti, ettemme 
enää pystyisi olemaan paikoillamme? 

Helluntaijuhla on omalla tavallaan osa 
tätä prosessia. Se on osa meidän haluamme 
olla perhe, ei pelkkä tapahtuma. Meidät on 
kaikki asetettu Jumalan lapsiksi niille paikoil-
le, joissa nyt saamme olla. ”Ei kukaan sytytä 
lamppua ja sitten piilota sitä. Lampunjalkaan 
se pannaan, jotta sisään tulevat näkisivät 
valon.” Luuk. 11:33 

Vili Sarento
piiripastori, Uudenmaan 
Kansanlähetys

Vili Sarento aloitti Uudenmaan Kansan-
lähetyksen piiripastorina maaliskuun 
alussa.

- Olen aika tavallinen tyyppi, mikä onkin 
hyvien uutisten eli evankeliumin ytimessä. 
Pidän vaimostani, ystävistä, ihmisistä, jalka-
pallosta, tekniikasta, loppukeväästä ja mate-
matiikasta, Sarento esittelee itseään.

Hänen perheensä on uskossa, ja kotona val-
linnut rauha ohjasi aikoinaan nuorta miestä 
oikeaan suuntaan.

- Varsinaisesti olen oppinut tuntemaan 
Jumalan, kun huomasin, että elämäni ilman 
Jeesusta on aika säälittävää, ja annoin Juma-
lalle ohjat.

Näkynä yhteisö, jossa eletään 
arjessa Jeesuksen omina

Vili Sarento haluaa rakentaa Uudenmaan 
alueelle nuorekasta yhteisöä, jossa Jumalan 
läsnäolo ja sana rohkaisee etsimään joka 
päivä Jumalan valtakuntaa. Yhteisön raken-
tamisen ohella hän vastaa piirin nuoriso- ja 
juniorityöstä.

- Jeesus antaa elämälle maun ja mielek-
kyyden, joita me kipeästi etsimme. Yhteisön 
perimmäinen idea on oikeastaan maustaa 
maailma tuolla maulla. Siksi opettelemme 
yhdessä Jeesuksen opetuslasten elämää taval-
lisessa arkielämässä. 

Kun kysyn työn suurinta haastetta, vastaus 
tulee ytimekkäästi.

- Miten rakastaa ihmisiä hyvin ja kouluttaa 
muita tekemään samoin? 

- Kaikkein eniten minua innostaa elämässä, 
Raamatussa sekä ihmisten kertomuksissa ja 
elämäntarinoissa Jumalan tunteminen. Sitä 
haluan kaikkein eniten. 

Vili Sarento mainitsee yhden kiehtovan 
kohdan Raamatusta: ”Minä kirjoitan teille, 
isät: te olette oppineet tuntemaan hänet, joka 
on ollut alusta asti.”(1. Joh. 2:13) 

- Miten tuollaiset ”isät” oikein elävät? Mi-
ten elävät ne, jotka tuntevat maailman tekijän, 
hänet, joka on ollut alusta asti? Se on jotain 
erityistä, voimakasta, jopa kummallista. Ha-
luan ymmärtää ja elää sen. Haluan rohkaista 
omalla esimerkilläni myös mahdollisimman 
monia muita elämään todella luottaen Jee-
sukseen. ”Yksikään, joka Häneen uskoo, ei 
joudu häpeään” (Room. 10:11) eli Jeesus on 
ihan oikeasti pelastaja.

Voimavaroja työhön ja arkeen Sarento etsii 
samasta suunnasta.

- Kyllä minua ylläpitää se, että saan olla 
Jumalan poika. Isä pitää minut ehjänä, haluaa 
rakastaa ihmisiä kauttani ja on aina hyvä. 
Olen myös kiitollinen vaimolle, perheelle ja 
ystäville, hän tiivistää.

JEESUS 
ANTAA   
ELÄMÄLLE MAUN

Teksti: Sanna Myllärinen, kuva: Vili Sarento

Tue työtäni: 
sekl.fi/uusimaa
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Rohkaistu
– joka viikko 

1€ 
/VIIKKO

Uusi Tie 
uusitie.com

ONKO SUOMI SINUNKIN SYDÄMELLÄ? 
Lahjoittamalla viet evankeliumia suomalaisille 

Lahjoita helposti 
netissä:  

suuressamukana.fi

LAHJOITA NYT:
-  Tilisiirtolomake keskiaukeamalla
-  Kuukausilahjoitus: 
 tämän sivun lomake tai suuressamukana.fi/kklahjoitus
-  Nettilahjoitus: www.suuressamukana.fi
-  Mobiililaitteella PIVO-sovelluksella numeroon 050 522 1313

Ryhdy 
kuukausi- 

lahjoittajaksi!

HALUAN LISÄTIETOA / UUTISKIRJEEN:

Piirin tai työntekijän nimi:

 Sähköpostilla  paperisena

HALUAN RYHTYÄ KOTIMAANTYÖN 
KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI:

Kansanlähetyspiirin tai työntekijän nimi:

Summa:

 Minulle saa lähettää Suuressa mukana 
 –sähköpostitiedotteen joka kuukausi

 Minulle saa lähettää tietoa Kansanlähetyksen 
 tapahtumista ja kampanjoista

Nimi:

Osoite:

Sähköposti:

KANSANLÄHETYS 
MAKSAA 

POSTIMAKSUN

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
Tunnus 5005582
12003 VASTAUSLÄHETYS

”Tule kanssani löytämään uu-
sia tapoja kohdata tämän ajan 
lähimmäisemme Suomessa!”

Anssi Savonen
Kansanlähetyksen kotimaantyön 
aluekoordinaattori

anssi.savonen@sekl.fi, 
044-4477822

TUE ANSSIN TYÖTÄ: 
FI83 2070 1800 0283 25, 

viite 6200 34155

HALUAISITKO kohdata suomalaisia ja kertoa hyviä uutisia? 
Kotimaantyöntekijän kuukausilahjoittajana tavoitat ihmisiä, 

annat mahdollisuuksia evankeliumin kuulemiseen ja uskon vahvistumiseen.

Tutustu työntekijöihin ja valitse oma kannatuskohteesi!
suuressamukana.fi/kotimaantyontekija/




