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KOTIMAANTYÖN

KUMPPANUUSLEHTI 2019

TILAUSPALVELU JA
OSOITTEENMUUTOKSET
Puhelin 019 77 920 sekl@sekl.fi

TOIMITUS
toimitus@uusitie.com
Opistotie 1, 23410 Ryttylä

PÄÄTOIMITTAJA
Mika Tuovinen
044 550 5899
mika.tuovinen@sekl.fi

TOIMITUSSIHTEERI
Sanna Myllärinen
041 546 3046
sanna.myllarinen@uusitie.com

TOIMITUS
Mika Tuovinen, Jukka Repo,
Mirkka Lammi, Salla Kurppa-Silva,
Anne Lepikko, Sanna Myllärinen

KANNEN KUVA
Matti Korhonen

TAITTO
Lari Kemiläinen

KUSTANTAJA
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys Ry
FI83 2070 1800 0283 25

PAINOPAIKKA
Botnia Print Oy
KokkolaSuomen 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 18 piirijärjestön kautta yhteistyössä
paikallisseurakuntien 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:
kansanlähetys.fi/maksuinfo

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

KOTIMAANTYÖN TUKI:
SUOMEN EV.LUT.
KANSANLÄHETYS

FI83 2070 1800 0283 25
SUOMI SYDÄMELLÄ

VIITE 56009

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

”Suomi, sinun pelastuksesi on Minun
Poikani veressä!” Näin kaikui yli
puoli vuosisataa sitten Oulun pro‐

fetian sana kansallemme: Jos maasta ei nouse
800 000 esirukoilijaa, Jumalan tuomio koh‐
taa kansaa. 1960-luvulla nousi rukous Suo‐
men puolesta sekä herätyksen aalto, jossa
syntyi myös Kansanlähetys.

Herätykset ovat olleet Jumalan suuria siu‐
nauksia Suomelle. Suurin siunaus maassa ei
ole leivän runsaus vaan Jumalan sanan run‐
saus ja se, että moni löytää tien Jumalan yh‐

teyteen. Kuten Herra sanoi: ”Mitä se hyödyt‐
tää ihmistä, vaikka hän voittaisi itselleen
koko maailman, mutta saisi sielulleen vahin‐
gon?” (Matt. 16:26). Jeesus puhui hyvin suo‐
raan: Mitä lopulta hyödyttää hyvä ja turvalli‐
nen elämä nyt tässä ajassa, jos kohtalona on
kadotus.

Minulle tärkeä raamatunjae kertoo Juma‐
lan halusta siunata ja pelastaa: ”Usko Her‐
raan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun
perhekuntasi” (Ap.t. 16:31). Moni rukoilee lä‐
heisten pelastumisen puolesta. Kansanlähe‐
tyksessä haluamme olla mukana rukousrin‐

tamassa, mutta myös tekemässä voitavam‐
me meille ja sinulle läheisten ihmisten ta‐
voittamiseksi evankeliumilla.

Uskon, että Suomi – me ja läheisemme – on
Jumalan sydämellä. Vain Jumala voi uudistaa
Suomen: ”Kun lähetät henkesi, se luo uutta,
näin uudistat maan kasvot” (Ps. 104:30). Tä‐
män vuoksi haluamme säilyttää kirkkaan
näyn Raamatusta, sen mukaisesta elämisestä
ja uskomisesta. Pidämme keskipisteenä Jee‐
suksen. Kutsumme rohkeasti uskoon.

Sanon työnäkymme näin: Emme vain

ikään kuin esittele kaunista kakkua, kerro sen
koostumuksesta ja kuvaile sen ulkonäköä. Me
pyydämme ihmisiä syömään sitä. Olemme it‐
sekin maistaneet sitä ja tiedämme, miten hy‐
vää se on.

Mika Tuovinen
lähetysjohtaja
Suomen Ev.lut.
Kansanlähetys

“Tiedämme, miten hyvää se on.”

KANSANLÄHETYS –LÄHETYSHERÄTYSLIIKE

KANSANLÄHETYSKOULU STARTTAA
2020-HAKUAIKANYT SYKSYLLÄ

Kansanlähetysopistossa alkaa vuo‐
den 2020 alussa uusi koulutusoh‐
jelma, josta käytetään nimeä Kan‐

sanlähetyskoulu. Hakuaika koulutukseen
on syksyllä 2019.

Kansanlähetyskoulu on tarkoitettu jo‐
kaiselle, joka haluaa löytää lahjojaan ja
kutsumustaan toimiakseen Jumalan valta‐
kunnan palveluksessa. Linjalla pyritään
vahvistamaan Kansanlähetyspiirien paik‐
kakuntien hengellistä elämää. Sinne voi
hakea jokainen, joka haluaa palvella lah‐
joillaan omalla paikkakunnallaan tai Kan‐
sanlähetyksen yhteydessä.

Vuoden 2020 aikana Kansanlähetyskou‐

lu kokoontuu neljänä viikonloppuna hel‐
mikuussa, huhtikuussa, elokuussa ja joulu‐
kuussa Ryttylään, Kansanlähetysopistolle.
Keväällä 2021 alkavat erikoistumisopinnot
ja linjalta valmistutaan heinäkuussa 2021.

Kansanlähetyskoulu tarjoaa koulutuk‐
seen valitulle opiskelijalle koulutusviikon‐
loput, tukee opiskelijaa oppimisprosessis‐
sa, koulutukseen sisältyvissä palvelutehtä‐
vissä ja itsenäisessä opiskelussa sekä
siunaa ja valtuuttaa Kansanlähetyskoulus‐
ta valmistuvat opiskelijat Kansanlähetys‐
piirien tehtäviin.

Lisätietoja: kansanlähetysopisto.fi

Kansanlähetysopistolla Ryttylässä alkaa vuonna
2020 Kansanlähetyskoulu. Koulutusohjelma on
tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa löytää lahjojaan
ja kutsumustaan toimiakseen Jumalan valtakunnan
palveluksessa. Kuva: Anne Lepikko

PETTERI
RANTAMÄKI
Nuorten Maailma
vs. juniorityöntekijä

ISMO
VETTENRANTA
Nuorten Maailma
nuorisotyön tapahtu‐
makoordinaattori

SALLA
PULLIAINEN
Kansanlähetyspäivät
tapahtumakoordinaat‐
tori

MARKO
MITRONEN
Keski-Pohjanmaan
Kansanlähetys
apulaispiirijohtaja

NIMITYSUUTISET

KANSANLÄHETYS SAI UUDET NETTISIVUT

Kansanlähetys on avannut uudet
nettisivut uudessa osoitteessa
kansanlähetys.fi. Uudelle sivustol‐

le on yhdistetty entiset sekl.fi- ja suuressa‐
mukana.fi-sivustot. Myös Kansanlähetys‐
päivien sivusto uudistettiin juuri.
–Olemme hakeneet uudistuksella käyttä‐
jäystävällistä, selkeää ja vuorovaikutteis‐
ta linjaa, kertoo viestintäjohtaja Salla
Kurppa-Silva.

–Uudistus ei koske pelkästään näitä si‐

vustoja, vaan mukana on koko Kansanlä‐
hetysliikkeen kaikki sivustot. Nuorten
maailman, Kansanlähetysopiston, junio‐
rityön, kansanlähetyspiirien sekä radio-
ja mediatyön sivustot uudistuvat asteit‐
tain kaikki. Yhtenäistämme ilmettä ja
helpotamme sivustojen päivittämistä.

TUTUSTU:
Kansanlähetys.fi
Kansanlähetyspäivät.fi
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Etelä-Pohjanmaan Kansanlähetys
Vaasa, Seinäjoki
044 595 7351, 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, 050 470 7448,
pohjois-karjala.kansanlahetys.fi

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, satakunnankl.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

Teksti: Koonnut Salla Kurppa-Silva

Tutustu Kansanlähetyksen tekemään tavoittavaan työhön Suomessa ja tule mukaan! VÄLÄHDYKSIÄ
TOIMINNASTA

USKO SYTTYY KIRKKOPUISTOSSA
Porin Kirkkopuistossa soi -tapahtuman konsertit keräävät vuosittain tuhansia kuulijoita. Satakunnan Kansanlä‐
hetyksen vapaaehtoisjoukko oli tapahtumaviikon viimeisenä iltana jo purkamassa telttoja, kun eräs nainen pyy‐
si rukousta. Tilanteessa mukana ollut Sakari Kalliomaa kertoo: “Hetkenä, jolloin olin väsynyt, haluton ja aja‐
tukset jo ihan muualla, jätin kuitenkin hommani kesken ja lähdimme yhdessä kirkon sisälle. Kerroin vahtimes‐
tarille, että tämä henkilö haluaisi antaa elämänsä Jeesukselle ja hän haluaisi rukoilla kirkossa. Niin menimme
kirkkosaliin ja saimme ystäväni kanssa olla mukana Jumalan suunnitelmissa johdattamassa naista uskon tielle.”

RAAMATTUPERIODIT LEVITTÄVÄT SANOMAA JEESUKSESTA
Kansanlähetyksen arkiperiodit antavat kenelle tahansa mahdollisuuden sukeltaa Raamatun rikkauksiin kolmen
päivän ajan. Kansanlähetysopiston kurssivastaava Markus Korri kertoo periodien usein herättävän opiskelijoissa
janon lukea Raamattua ja uuden ymmärryksen lukemastaan: “Kun Raamattu ja rukous alkavat elämään, niitä al‐
kaa elämään omassa arjessa todeksi ja niistä haluaa kertoa muillekin. Erään periodeilla käyneen miehen vaimo
kertoi äskettäin huomanneensa miehessään muutoksen, mies oli alkanut tutkia Raamattua aivan uudella tavalla
ja uudella innolla.”

ROHKAISUA VAUVA-ARJEN KESKELLE
Esikoistaan odottava Eveliina Ebeling sai sydämelleen ideoida toimintaa, joka rohkaisisi vauva-arjen keskellä
eläviä äitejä ja isejä sekä antaisi heille mahdollisuuden kasvaa uskossa. Muutama muukin innostui ideasta ja
porukalla suunniteltiin Helsingin Kansanlähetyksen tiloissa kokoontuva aamupäiväkerho 0-3 vuotiaille lapsille
ja heidän vanhemmilleen. Eveliina kertoo: “Haluamme kokoontua lasten temmellyksen lomassa, hiljentyä har‐
tauteen, keskustella sekä jakaa ilojamme ja haasteitamme. Monet lapsiperheet eivät ehdi osallistua seurakun‐
tien toimintaan, tämän myötä haluamme mahdollistaa hengellistä toimintaa vauva-arjen tarpeet huomioiden.
Mukaan ovat tervetulleet kaikki tässä elämäntilanteessa olevat vanhemmat lapsineen.”

YHTEYS JEESUKSEEN MEDIAN KAUTTA
Evankeliumi leviää suomalaisille yhä useammin luettuna, katseltuna ja kuunneltuna omassa kodissa, koneella
tai kännykässä. Uusi Tie -lehden toimittajat, radiotyön koordinaattori ja mediatuottajat ovat itse syttyneitä Raa‐
matusta ja haluavat viestiä evankeliumia mahdollisimman monille. Mediatyötä tehdään, jotta ihmiset saisivat
kuulla evankeliumin ja ottaa Jeesuksen vastaan vapahtaja‐
naan. Kansanlähetysopiston medialinja varustaa käyttämään
audiovisuaalista mediaa evankeliumin levittämisessä. “Jeesus kehottaa meitä

pysymään hänessä
ja muistuttaa: ‘Ilman minua te ette saa aikaan

mitään.’ Miten voisinkaan ajatella tekeväni
hengellistä työtä ilman Jeesusta?”

–Veijo Olli, radiotyön koordinaattori
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Kansanlähetys.tv
katso ja kuuntele

Aloin seurata Jeesusta kaksi ja
puoli vuotta sitten. Tutustuin
myös uskoviin ystäviin, jotka

kertoivat MyFriends-valmennuksesta
ja käyttivät Discovery Bible Study -
menetelmää (DBS) Raamatun lukemi‐
sen apuna.

Niiden kautta opin, että Jeesus halu‐

aa lähettää minut maailmaan niin kuin
hän lähetti apostolit. Jumala on anta‐
nut meille Raamatun, että voisimme
oppia elämään niin kuin Jeesus eli. Jee‐
suksen seuraaminen ei ole vain sun‐
nuntain jumalanpalvelus ja maallisen
elämän siivompi versio, vaan täyttä
elämää Jumalan missiota varten ta‐
voitteena tehdä opetuslapsia kaikista
kansoista. Olemme maailmassa, että
elämässämme olevista ihmisistä voisi
tulla Jeesuksen seuraajia. Koin DBS:n
parhaaksi tavaksi mallintaa Jumalan
mielen mukaista elämää ei-uskoville

ystävilleni.
MyFriends-valmennuksessa käytet‐

tävä DBS-menetelmä antaa mallin, mi‐
ten Raamattuun tutustuminen myös
johtaa Jumalalle kuuliaiseen elämänta‐
paan. DBS:ssä opetellaan ja rohkais‐
taan myös toisia elämään niin kuin Ju‐
mala opettaa. Rukouksessa koettu rau‐

ha ja Raamatun neuvot antavat
vastauksia mieltä painaviin asioihin.
DBS:ssä mallinnetaan, että Jumala on
elävä ja läsnä, hän puhuu meille ja aut‐
taa meitä kasvamaan.

DBS havainnollistaa, että Raamatun
ääressä oleminen ei ole vain tiedon
saamista Jumalasta, vaan Jumalan tah‐
don toteuttamista omassa ja toisten
elämässä. DBS ja MyFriends ovat tuo‐
neet konkretiaa siihen, kuinka Jumala
haluaa meidän olevan mukana hänen
työssään, että hänen valtakuntansa tu‐
lisi nähdyksi maan päällä.

Olemme maailmassa, että
elämässämme olevista ihmisistä voisi

tulla Jeesuksen seuraajia.

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ
Teksti: Aki Heikkonen/AL

Kuva: Pyry Winter

Lisätietoja Kipinä-koulutusviikonlopuista ja MyFriends-valmennuksesta löydät
facebookin Myfriends Suomi -ryhmästä ja myfriends.fi-kotisivuilta

DBS ON ERÄS MALLI RAAMATUN
TUTKIMISEEN RYHMÄSSÄ. DBS-ASKELEET:
• Keskity raamatunkohtaan ilman viitteitä
muihin kohtiin.

• Salli muiden mielipiteet.
• Mene Jeesuksen luo avointen kysymysten
kanssa.

• Rohkaise jokaista osallistumaan
keskusteluun

• Ole avoin Jumalan puheelle, kun tutkitte
Raamattua.

• Ole altis sen mukaisiin muutoksiin
elämässäsi.

ENNEN JANYT
Onko Kansanlähetys herätys- vai lähetysliike? Vai lähetysherätysliike?

Vastaus riippuu varmasti pitkälti siitä, keneltä kysytään. Yhtä kaik‐
ki, DNA:hamme kuuluu sekä herätys että lähetys. Kansanlähetys on

syntynyt herätyksen seurauksena ja lähetys on ollut mukana alusta saakka.
Raamattu, Herätys ja Lähetys kuuluvat erottamattomina Kansanlähetyksen
perimään.

”Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja”, oli Kansanlähetyksen slo‐
ganina Per-Olof Malkin sanoittamana vuosina 1967-2017. Vuonna 2017 pe‐
rusteellisen strategiatyöskentelyn tuloksena visio sanoitettiin yhteisvoimin
muotoon ”Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille.” Evankelioiminen on
kuulunut Kansanlähetyksen identiteettiin alusta näihin päiviin asti.

Halu viedä evankeliumia kaikille on Herramme meille uskoman lähetys‐
käskyn mukaista. Työtä ei ole vielä saatu päätökseen, vaan työ on kesken.
Evankeliumi on saavuttanut maita ja kansoja, mutta monessa paikassa – ra‐
kas kotimaamme mukaan lukien – ensimmäinen rakkaus on päässyt kylme‐
nemään, ja siksi evankeliumin julistamista tarvitaan niin uusilla kuin van‐
hoilla alueilla.

Herramme käskyn täyttämisessä ja toteuttamisessa haluamme olla mu‐
kana, kunnes hän palaa kirkkaudessaan. Yksi uusi mahdollisuus tähän on
vuonna 2020 aloittava ”Kansanlähetyskoulu”, jossa koulutamme ja varus‐
tamme kristittyjä toimimaan evankeliumin ja lähetystyön puolesta tässä
ajassa. Pyydän sulkemaan uuden koulutuksen esirukouksiinne. Jos Jumala
kehottaa sinua mukaan, ota yhteyttä oman alueesi Kansanlähetyspiirin pii‐
rijohtajaan ja kysele lisätietoja.

Siunauksin,

Jukka Repo, kotimaantyön johtaja

Kansanlähetys.tv:
Jumalanpalvelus
Kansanlähetysopistolta su 13.00,
radio-ohjelmat ja muuta sisältöä

TV 7: lauantaisin klo 19.30 Cafe
Raamattu. Cafe Raamattua vetää
Leif Nummela.

Radio Dei: Raamattuavain ma-pe
7.05 ja 17.15, Raamattuavain
Extra la 8.35, Lähetysavain joka
toinen la 14.35, Junioriavain su
8.30, Raamattubuffet su 12.05

Kutsu viedä hyvää sanomaa pysyy samana. Kansanlähetyspäivillä 2019 Japanin työalueelta
palaavat lähetystöntekijät Mari ja Daniel Nummela halasivat Japaniin lähteviä lähetystyöntekijöitä
Helena ja Jukka Kallioista. Kuva: Philippe Gueissaz

"Olen katsonut
Kansanlähetyspäivien

ohjelmaa netistä,

opetus on ollut
hyvää.

Haluan liittyä
Kansanlähetykseen."
–Nainen, Uusimaa



98

Tue työtämme:
kansanlähetys.fi

Vesa Ollilainen

AINUTLAATUINEN
JEESUS

Jeesus Nasaretilainen ehti vai‐
kuttaa vain vähän aikaa, pisim‐
milläänkin kolme vuotta, Roo‐

man imperiumin nurkassa. Tästä
huolimatta kristityt kautta maailman
ovat kohta kahden tuhannen vuoden
ajan kääntyneet Jeesuksen puoleen.
Häneltä on etsitty uskonoppia ja elä‐
mänohjeita. Kristillinen usko kohdis‐
tuu Jeesukseen Kristukseen. Siksi pu‐
humme kristinuskosta ja kutsumme
hänen seuraajiaan kristityiksi.

Mikä teki Jeesuksesta niin ainut‐
laatuisen? Uusi testamentti nostaa
esille kolme keskeistä asiaa:

SYNTYMÄ: Jeesuskin syntyi naises‐
ta. Hän syntyi maailmaan, jossa
kuollaan. Ainutlaatuisen hänen syn‐
tymästään teki se, että hän syntyi
ennustusten täyttymyksenä. On ole‐
massa Jumala, Luojamme, joka huo‐
lehtii luoduistaan myös silloin, kun
he kapinoivat häntä vastaan ja valit‐

sevat vääryyden. Läpi hänen anta‐
mansa sanan, Raamatun, kulkevat
rinnakkain ihmisten hätähuudot
keskeltä kärsimystä ja kuolemaa
sekä Jumalan vastaus. Hän pelastaa,
hän lähettää pelastajan. Tämä lu‐
pausten lapsi ei ollut vain ihminen.
Hänessä Jumala tuli keskuuteemme.
Jumala tuli kaltaiseksemme.

KUOLEMA: Jokainen meistä kuolee
kerran. Jeesuskin kuoli. Poikkeuksel‐
lisen hänen kuolemastaan tekee se,
että hänet tuomittiin kuolemaan
syyttömänä. Erityisen poikkeukselli‐
sen hänen ristiinnaulitsemisestaan
tekee kuitenkin sen merkitys. Hänen
kuolemansa on maksu, jolla kaikkien
syntivelka kuitataan maksetuksi.
Koska Jeesus oli ihminen ja Jumala,
pystyi hän sovittamaan meidän ikui‐
sen rangaistuksen ansainneiden syn‐
tivelan.

YLÖSNOUSEMUS: Kuolleista herää‐
minen on näkyvä todiste siitä, että
Jumala on Jeesuksen puolella. Hauta
oli tyhjä. Jeesus ilmestyi seuraajil‐
leen. Jeesus todellakin täytti Jumalan
antamat lupaukset Messiaasta, joka
kärsii, kuolee ja nousee ylös kuolleis‐
ta. Velka on maksettu, synti on sovi‐
tettu.

Jeesus antoi seuraajilleen ainut‐
laatuisen tehtävän: heidän on
vietävä sanoma Jeesuksen ai‐
nutlaatuisuudesta kaikkialle.
Jokaisen on saatava kuulla evan‐
keliumi. Yksin evankeliumi ristiin‐
naulitusta Kristuksesta tuo hänet
meille. Evankeliumi jakaa meille tie‐
toa Jeesuksesta ja Jeesuksen. Raama‐
tun sanaa käyttäen Pyhä Henki syn‐
nyttää uudesti hengellisesti kuolleen,
luo häneen uuden elämän ja siirtää
pimeydestä valoon. Siksi sanaa on
kylvettävä.

Teksti perustuu kirjoittajan teokseen Mistä on kysymys? Ainutlaatuinen Jeesus (Ryttylä: Uusi Tie, 2018).

KANSANLÄHETYKSEN
VETOVOIMA PERUSTUU

Jeesukseen
Kansanlähetysnäky on syy siihen, että nuorena jäin juuri Kansanlähetykseen. Toinen syy on

johdatus, sillä maassamme on useita hyviä hengellisiä liikkeitä, joissa voisin toimia.Kansanlä‐
hetyksessä minua puhutteli ja innosti näky sielujen pelastumisesta, lähetystyön ja evankelioi‐

misen tarpeellisuudesta. Halusintehdä jotain muuta kuin vetäytyä uskovien keskelle suremaan yh‐
dessä maailman pahuutta tai kirkon luopumusta.

Lähetystyöntekijämme Jorma Pihkala kirjoitti vuonna 1970: ”Raamatun mukaan on kaiken todelli‐
sen Jumalan valtakunnan työn varsinaisena tekijänä kolmiyhteinen Jumala. Isän olemukseen kuului se, että
Hän lähetti oman ainokaisen Poikansa maailmaan koko ihmiskunnan ja jokaisen ihmisyksilön syntien sovi‐
tukseksi. Jeesus puolestaan sanoi omillensa: ’Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät.’
Lähetystyön eli maailman evankelioimisen perusvaikuttimena on siis Jumalan rakkaus, joka ilmestyi Kristuk‐
sessa ja joka Pyhän Hengen kautta vuodatettuna Jumalan seurakunnan jäsenten sydämiin panee yksityiset
uskovat ihmiset liikkeelle todistamaan koko maailman Vapahtajasta.” (Kolme vuotta Kansanlähetystä,
Kustannus Oy Uusi Tie, Helsinki. Sivu s. 137.)

USKO JEESUKSEEN AVAA TAIVAAN
Apostoli Paavalin radikaali väite roomalaiskirjeessä on, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman
uskon kautta Jeesukseen: ”Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaajumalatto‐
man,sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi.” (Room. 4:5)

Jos sinulla ei ole uskoa Jeesukseen, sinulla ei ole hengellisesti Jumalan edessä mitään. Jos sinulla
on Jeesus, sinulla on kaikki pelastuksen aarteet. Usko Jeesukseen avaa taivaan.

Vanhurskaaksi lukeminen on oikeustermi. Tärkein tapahtuu taivaassa. Kun tulemme uskoon, Ju‐
mala julistaa ja lukee meidät vanhurskaiksi, syyttömiksi ja hänelle kelpaavaksi. Tämä tapahtuu, vaik‐
ka elämässäni ei tapahtuisi mitään muutosta. Pyhä Henki kyllä synnyttää uskovassa muutosta eli py‐
hitystä, mutta se ei ole vanhurskauttamisen syy vaan seuraus.

Meidät vanhurskautetaan eli tehdään Jumalalle kelvollisiksi, kun uskomme Jeesukseen. Mikään us‐
konto, uskonnon perustaja tai maailmankatsomus ei auta Jumalan edessä. Jeesus pelastaa jokaisen,
joka uskoo.

Löysin Kansanlähetyksestä näyn,
joka innosti. Löysin paikan, jossa
Raamattua luettiin, opetettiin ja
arvostettiin. Tämän vuoksi tulin
Kansanlähetykseen, tämän näyn

vuoksi olen tänne jäänyt. On mentä‐
vä ja tehtävä jotain, koska maailma

hukkuu!

Mika Tuovinen

“Kansanlähetyksessä
sanoma on kohdallaan ja

Jeesus keskiössä.
Se vaikutti päätökseeni liittyä
piirin jäseneksi ja tukea työtä

myös taloudellisesti.”
–Mies, 87 v.

Omassa elämässäni haluan keskittyä Jeesukseen
ja Kansanlähetys vahvistaa tätä näkyä. Minulle on todella tärkeää ja ihanaa, että

Kansanlähetys hengellisenä kotinani pitää Jeesusta ytimessä.
–Saara Mrcela, lähetyslinjan opiskelija



Teksti ja kuvat: Mirkka Lammi

Kansanlähetyksen Pohjois-Karjalan ke‐
sän 2019 Donkkis Big Camp -juniori‐
leirin teemana oli ”Kuka Jumala on?”

Teema pohjautui ajatukseen siitä, miten Raa‐
matusta voi lukea monien nimien merkityk‐
sestä. Nimet kertovat kantajistaan tai sen‐
hetkisestä tilanteesta. Leiriläiset osasivat
kertoa monia nimiä ja niiden merkityksiä,
kuten Vapahtaja, Jeesus ja Karitsa. Lapset op‐
pivat, että Jumalan nimiä ovat myös Lääkäri,
Mestari ja Kulmakivi. Raamatun lupaus leiri‐
läisille on: ”sinuun luottavat ne, jotka sinun
nimesi tuntevat… Herra” (Ps. 9:11).

Leiriin mahtui useita koskettavia ja pu‐
huttelevia hetkiä. Aamuhartaudessa mietit‐
tiin kiitosaiheita ja kiinnitettiin ne kiitos‐
puuhun. Oli ihanaa lukea lasten kiitosaihei‐
ta, joissa oli mukana myös kiitos
Jeesuksesta, uskosta ja leiristä. On äärettö‐
män suuri aarre, että lapsi saa oppia tunte‐
maan Jumalaa jo pienenä ja että Hän saa
kantaa läpi koko elämän. Jumalan rakkau‐
den kokeminen muuttaa lapsia ja heijastuu
tekoihinkin. Kun paistoimme kodalla iltapa‐
laksi makkaraa ja tikkupullia, yllätyin iloi‐
sesti, kun pari tyttöä halusi auttaa tikkupul‐
lien tekemisessä. Toisten auttaminen saa
lähteä siitä ajatuksesta, että me rakastam‐
me, koska Jumala on rakastanut ensin meitä
(1. Joh. 4:19).

Leirin kaikki osa-alueet ja yhdessäolo ra‐

kentavat kokonaisuuden, jossa lapsi saa tu‐
tustua Jumalaan. Jumala helli lämpimällä
säällä, ja järvessä oli kiva uida yhdessä ka‐
vereiden kanssa. Toimintaradan aikana ih‐
meteltiin päärakennuksen aulan katossa
olevaa hämähäkkiä, Jumalan luomistyötä.
Pehmomiekat ovat leirien kestosuosikki, ja
väliajoilla miekkailtiinkin hyvässä henges‐
sä. Eräs tyttö rohkaisi toista sanomalla tä‐
män olevan Jumalan soturi. Saku ja Ruut -
käsinukkien kanssa pohdittiin syvällisiä ky‐
symyksiä liittyen Jumalaan. Lipunnostoissa
mietittiin sinisen ristin merkitystä. Saimme
keskustella leiriläisten kanssa monenlaisis‐
ta asioista.

Leirin hienoimpia hetkiä oli, kun lapset
käyttivät Jumalan heille antamia lahjoja. Il‐
moitimme, että iltaohjelmassa saa pitää
oman esityksen. Ohjelma koostui sketsistä,
kahdesta pianoesityksestä, kahdesta leikistä
ja tanssiesityksestä. Ne olivat kaikki lasten
itsensä miettimiä ja toteuttamia.

Leiri päättyi leirijumalanpalvelukseen ja
päätöskahveihin, joihin kutsuttiin myös
perheet. Oli mukava nähdä ja jutella lasten
läheisten kanssa. Loppupalaverissa saimme
vielä vetotiimin kesken jakaa ajatuksia ja
oppimaamme ennen kuin lähdimme koteja
kohti. Jumala todellakin siunasi leirimme,
ja siitä hänelle iso kiitos ja ylistys!
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On ihanaa saada olla Jumalan työtoverina ja kertoa lapsille siitä, kuka heitä rakastava Jumala on,
kertoo Mirkka Lammi.

DONKKIS BIG CAMP ANTAAMAHDOLLISUUDEN

TUTUSTUA JUMALAAN TUE TYÖTÄ SUOMESSA
KANSANLÄHETYSPIIRIEN
TEKEMÄN PAIKALLISEN
TYÖN KAUTTA:
ETELÄ-POHJANMAAN KL:
FI50 5670 1102 27, viite 51350
ETELÄ-SAIMAAN KL:
FI24 5620 0940 0400 65, viite 92089
ETELÄ-SAVON KL:
FI38 5271 0420 0493 23, viite 15082
HELSINGIN KL:
FI33 8000 1001 5582 47, viite 93088
HÄMEEN KL: FI71 5730 0820 0457
02, viite 9441
KAINUUN KL: FI58 5760 0310 0003
27, viite 95086
KESKI-POHJANMAAN KL: FI29 5237
4420 0112 45, viite 96085
KESKI-SUOMEN KL: FI19 1581 3000
0342 30, viite 8808
KYMENLAAKSON KL: FI59 5750
0140 1569 03, viite 4080
LAPIN KL: FI57 5131 2720 0399 13,
viite 61007
POHJOIS-KARJALAN KL: FI15 8000
1400 8193 98, viite 10087
POHJOIS-POHJANMAAN KL: FI21
8000 1600 5736 21, viite 100094
POHJOIS-SAVON KL: FI09 1078 3000
2019 38, viite 1999
PÄIJÄT-HÄMEEN KL: FI06 4212 1120
0344 87, viite 13084
SATAKUNNAN KL: FI10 5700 0220
0055 91, viite 14083
UUDENMAAN KL: FI48 8000 1501
4822 03, viite 4161
VARSINAIS-SUOMEN KL: FI39 4309
1520 0011 71, viite 17080

Rukoile
työn puolesta!

TUE TYÖTÄMME
SUOMESSA LAHJOITTAMALLA!

ANNA LAHJASI:
• Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry, FI83 2070 1800 0283 25, viite 56009

• Kuukausilahjoitus: tämän sivun lomake tai kansanlähetys.fi
• Nettilahjoitus: kansanlähetys.fi
• Puhelinlahjoitus (suurin tarve): 0600 190 90 (20,45€ + pvm) tai 0600 180 10 (10,01€ + pvm)

TUE TYÖTÄ SUOMESSA SEKL:N TYÖN KAUTTA:

Ryhdy
kuukausi-

lahjoittajaksi!

Leif Nummela
raamattukouluttaja
Tuki viitteellä: 32913

Juniorityö
Tuki viitteellä: 66154

Anssi Savonen
kotimaantyön
aluekoordinaattori,
Tuki viitteellä: 34157

Nuorten Maailma
Tuki viitteellä: 69009

Jukka Repo
kotimaantyön johtaja,
Tuki viitteellä: 33776

Ilkka Rytilahti
raamattukouluttaja
Tuki viitteellä: 33789

SINUN TUKEASI
TARVITAAN!
Kerro meille, kuinka haluat olla
mukana:
019 77 920
kansanlähetys.fi

Kansanlähetyspäivien Suomi
Sydämellä -pisteellä Eeva Laapas
(keskellä) kertoi alkaneensa tukea
taloudellisesti Etelä-Saimaan
Kansanlähetyksen piirijohtaja Antti
Nirosen (vasemmalla) työtä.
Lämminhenkistä tilannetta oli
todistamassa SEKL:n
viestintäosaston asiantuntija Mikael
Halleen




