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SINNE, MISSÄ TARVE ON SUURIN 

Sanoma syntien anteeksiantamuksesta ja 
iankaikkisen elämän toivosta viedään 
kaikille kansoille. Ylösnousseen Jeesuksen 

seurakunnalleen antama lähetystehtävä on kes-
ken. ”Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan 
kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistuk-
seksi, ja sitten tulee loppu.” (Matt. 24:14) Lähetys 
on elävän kristillisyyden sydänkäyrä ja toiminnan 
punainen lanka. 

Jumala on sitoutunut evankeliumin viemiseen 
kaikille kansoille seurakuntansa kautta. Inhimil-
listen resurssien vähäisyys ei koskaan ole ollut 
Jumalalle ongelma. Viisi leipää ja kaksi kalaa 
on tuttu Raamatun kertomus. Siinä Jeesus 
ruokkii yli 5000 ihmistä. Kertomuksessa 
Jeesus otti leivät, kiitti, mursi ja antoi 
opetuslapsille kansalle tarjottavaksi. 
Kaikki tapahtui hyvässä järjestyksessä ja 
suunnitelmallisesti. Jeesus tiesi 
mitä teki. Kansa organisoi-
tiin ryhmiin, Jeesus johti ja 
opetuslapset palvelivat. 
Kaikki söivät kyllikseen, 
ja tähteeksi jääneitä 
palojakin kerättiin 
”kaksitoista korillis-
ta”. (Luuk. 9:12–17) 

Lähetystyössä 
elämme Jeesuksen 
antaman siunauksen 
varassa. Tahdomme toimia 
suunnitelmallisesti, johtaa 
työtämme strategisesti ja 
keskittyä sinne missä tarve 
on suurin.

Saavuttamattomat kansat saavutetaan 
kerran. Saavuttamattomalla kansanryhmällä 
ymmärrämme kansanryhmiä, joissa ei ole maas-
sa syntynyttä seurakuntaa, jolla olisi riittävästi 
henkilö- ja muita resursseja oman kansansa 
voittamiseksi Kristukselle. Maantieteellisesti 
tällainen alue on rajattavissa erityisesti niin sa-
notun 10/40-ikkunan alueelle. Alue saa nimen-
sä pohjoisten leveyspiirien mukaan ja sulkee 
sisäänsä pohjoisen Afrikan lisäksi eteläisen Eu-
roopan sekä koko Lähi-idän ja Aasian Tyynelle 
valtamerelle asti.

Saavuttamattomien kansojen parissa on 
myös paljon Jeesuksen seuraajia, joita vaino-

taan uskonsa tähden. Kuljemme vainotun 
seurakunnan rinnalla. Meille on välttä-
mätöntä myös oman hengellisen tilamme 
tähden olla mukana siellä missä evankeliu-

mi Jeesuksesta Kristuksesta voittaa alaa.
Tässä lehdessä avaamme näkymiä 

siihen maailmaan, jossa tarve evan-
keliumista on kaikkein suurin. Sinne, 
missä Jeesusta Kristusta ei vielä tai 
enää tunneta. 

Kun Jeesus palaa takaisin, alkaa 
juhlat, jotka eivät koskaan pääty. 
Siihen iloon kutsumme mahdolli-
simman monia!

Teijo Peltola 
apulaislähetysjohtaja
Suomen Ev.lut.  
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KANSANLÄHETYS – LÄHETYSHERÄTYSLIIKE
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlä-
hetys (SEKL) on luterilainen herätysliike 
ja lähetysjärjestö. Uskollisena Jumalan 
sanan totuudelle ja ylösnousseen Jeesuk-
sen Kristuksen seurakunnalleen antamalle 
lähetystehtävälle toteutamme kutsumus-
tamme viedä evankeliumi kaikille ihmisille 
ja kansoille.

Näkymme on Raamattu rakkaaksi  
– evankeliumi kaikille.

Kansanlähetys toimii Suomessa ja Ruot-
sissa 18 piirijärjestön kautta yhteistyössä 
paikallisseurakuntien kanssa. Kansanlähe-
tyksen 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 uskol-
lisuus, perheystävällisyys, palvelualttius, 
laadukkuus ja läpinäkyvyys.

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

PÄÄKIRJOITUS

SUURESSA
mukana
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Toim: Marja Neuvonen 
Kuva: Mikael Halleen

– Olemme sitoutuneet tekemään työtä 
siellä, missä on kaikkein vähiten 
kristittyjä, lähetysjohtaja Daniel 

Nummela sanoo.  
Kansanlähetys julkaisi uuden lähetysstrategi-

ansa vuoden 2020 lopulla. Järjestö pitää lähetys-
työssään ensisijaisena Jeesusta Kristusta ja hänen 
evankeliumiaan. 

– Kertoessamme evankeliumia annamme pa-
rasta, mitä meillä on, apulaislähetysjohtaja Teijo 

Peltola painottaa. 
Kansanlähetys tahtoo tehdä työtä erityisesti 

heidän kanssaan, jotka ovat:

1. ILMAN MESSIASTA 
Jumala valitsi juutalaisen kansan pelastussuunni-
telmansa välikappaleeksi. Jeesus ja apostolit saar-
nasivat evankeliumia juutalaisille ja kutsuivat 
heitä kääntymykseen. Iloitsemme messiaanisten 
juutalaisten määrän kasvusta, rakennamme 
yhteyttä heihin ja julistamme heidän kanssaan 
evankeliumia.

2. ILMAN EVANKELIUMIA 
Maailmassa on alueita, joissa on vähän kristittyjä 
ja seurakuntia. Huomattavin tällainen alue on 
niin sanottu 10/40-ikkuna. Saavutamme tältä 
alueelta kotoisin olevia ja muita tavoittamatto-

mia ihmisryhmiä myös Euroopassa. Teemme 
työtä 40/70-ikkunan alueella, joka tarkoittaa 
40. ja 70. leveyspiirin välistä aluetta. Aluee-
seen kuuluvat Eurooppa ja Venäjä. Alueella on 
vanha kristillinen kulttuuri sekä olemassa olevia 
kirkkoja. Tuemme seurakuntia ja julistamme 
evankeliumia niiden parissa, joita se ei ole kos-
kettanut. 

3. ILMAN RAAMATTUA 
Maailmassa on kolme miljardia ihmistä, joilla ei 
ole äidinkielistä koko Raamattua ja noin miljar-
dilla ei ole mahdollisuutta kuulla Jumalan sanaa 
omalla äidinkielellään. Raamatunkäännöstyöm-
me tukee paikallista evankelioimis- ja seurakun-
tatyötä.

4. ILMAN VAPAUTTA 
Maailmassa on 200 miljoonaa kristittyä, joilla 
ei ole vapautta elää avoimesti uskonsa mukaan. 
Kuljemme vainottujen sisartemme ja veljiemme 
rinnalla, sillä olemme yksi Kristuksen seurakun-
taruumis: ”Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki 
muutkin jäsenet” (1. Kor. 12:26).

KANSANLÄHETYKSEN LÄHETYSTYÖLLÄ  
ON NELJÄ PAINOPISTETTÄ  

Teksti: Marja Neuvonen
Kuva: SEKL  

10/40-ikkuna on aina välillä esillä 
kun puhutaan lähetystyöstä. Se tar-
koittaa itäisen pallonpuoliskon 10. 

ja 40. leveyspiirin välistä aluetta, joka ulottuu 
Länsi-Afrikasta Itä-Aasiaan. 

Alueella elää erityisen paljon ihmisryhmiä, 
jotka eivät ole vielä kuulleet evankeliumia. 

Lähetystyö näiden tavoittamattomien kan-
sojen parissa on haastavaa ja alueella on vain 
vähän kristittyjä lähetystyöntekijöitä. Alueella 
on myös paljon köyhyyttä. Valtauskontoina 
ovat islam, hindulaisuus ja buddhalaisuus.

Kansanlähetyksen työ tavoittaa 10/40-ik-
kunan alueen ihmisiä maahanmuuttajina ja 
pakolaisina Kreikassa, Saksassa ja Suomessa.   

MIKÄ ON 10/40-IKKUNA?

"Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet?  
Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? " 

Room. 10:14

TUE MAAHANMUUTTAJA- 
TYÖTÄMME SOITTAMALLA 

0600 190 90 
(HINTA: 20,45 € + PVM/MPM)

Toim: Sanna Myllärinen

Järjestössämme halutaan viedä evankeliu-
mia sinne missä sitä ei ole vielä kuultu. Sadat 
ihmisryhmät ja alueet erityisesti niin sanotulla 
10/40-ikkunan alueella ovat ilman evanke-
liumia. Alueella on paljon rauhattomuutta, 
ja ihmiset pakenevat usein henkensä uhalla 
Eurooppaan. 

Kolehtipyhänä kerätään varoja Suomen 
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta 
tehtävään maahanmuuttajatyöhön ulkomailla. 

Kansanlähetys tekee maahanmuuttajatyötä 
ulkomailla erityisesti Saksassa ja Kreikassa, mut-
ta maahanmuuttajatyöhön liittyviä kysymyksen-
asetteluja on myös muilla työalueillamme. 

Kohtaamme maahanmuuttajatyössä ihmis-
ten arkisia haasteita ja hengellisiä kysymyksiä. 
Kuljemme rinnalla ja olemme läsnä. Suuri 
osa maahanmuuttajatyössä kohtaamistam-
me ihmisistä ei ole koskaan aiemmin kuullut 
evankeliumia. Monet evankeliumille suljetuis-
ta maista tulevat pakolaiset tapaavat kristittyjä 
ensimmäistä kertaa Euroopassa.  

Kolehtipyhänä sinulla on lahjasi kautta 
mahdollisuus osallistua kristittyjen verkos-
toon, joka auttaa maahanmuuttajia rakenta-
maan elämää uusissa olosuhteissa Euroopassa. 
Kiitos kun olet mukana. 

Kansanlähetyksen  
kolehtipyhää vietetään 
sunnuntaina 21.2.2021
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Teksti: Heidi ja Markus, Marja Neuvonen
Kuva: Sanna Myllärinen

Jos Jumala suo, Heidi ja Markus* 
lähtevät kesällä 2021 pakolais-
työhön Kreikkaan. He tulevat 

työskentelemään erityisesti persiankie-
listen pakolaisten parissa. Pariskunta 
oli lastensa kanssa yhdeksän kuukautta 
kielikoulussa Keski-Aasiassa ja loka-
kuusta 2020 lähtien he ovat jatkaneet 
persian kielen opiskelua Suomessa. 

– Haluamme olla viemässä evanke-
liumia ihmisille, jotka eivät ole vielä 
kuulleet Jeesuksesta. Jokaisella on 
oikeus kuulla sanoma pelastuksesta ja 
päättää itse, mitä haluaa tehdä Jeesuk-
sen kanssa, Heidi ja Markus korostavat.

Korona-aika on tuonut haasteita läh-
tövalmisteluihin, mutta Heidi ja Markus 
odottavat lähtöä luottavaisin mielin. 

– Välillä on hyvä pysähtyä ja muis-
tella, kuinka Jumala on johdattanut 
meitä tähän asti. Kyllä hän johdattaa 
meitä ja avaa oikeat ovet tulevaisuudes-
sakin, Heidi painottaa.

JATKOJOHDON PALAUTTA-
MINENKIN ONNISTUI
Markus kertoo, että kielen opiskelu on 

kovaa työtä ja vaatii kärsivällisyyttä. 
– Uutta kieltä opetellessa olemme 

tulleet lapsiksi jälleen. Aluksi emme 
osanneet edes sanoa kaikkia äänteitä, 
joita persian kielessä on. Tällä hetkellä 
olemme siinä vaiheessa, että ymmär-
rämme aika hyvin muita, mutta itse 
kielen tuottaminen on hidasta. Teem-
me paljon virheitä ja käytämme vääriä 
sanoja, mutta itselle pitäisi olla armol-
linen ja antaa aikaa. Ei lapsikaan opi 
puhumaan hetkessä.

Keski-Aasiassa kaduilla, kaupoissa ja 
kodin pihapiirissä piti pärjätä paikalli-
sella kielellä. 

– Tuntui hienolta, kun osasin käydä 
kaupassa palauttamassa jatkojohdon ja 
selittää, ettei se toimi. Ei siinä mon-
taa sanaa tarvittu, mutta muistan sen 
onnistumisen tunteen, että olen tullut 
ymmärretyksi tällä uudella kielellä, 
Heidi kertoo.

– Kun palasimme Keski-Aasiasta 
Suomeen, oli hienoa huomata, kuinka 
ymmärsimme persiankielisiä ystäviäm-
me täällä. 

Heidin ja Markuksen kielen opiskelu 
ei jää vain persian kieleen, vaan Krei-
kassa odottaa aivan uusi kieli ja omat 
aakkosensa.

ERILAINEN ARKI  
VIERAASSA MAASSA 
Keski-Aasiassa Heidi, Markus ja lapset 
saivat kokea suurta vieraanvaraisuutta 
ja tunsivat olevansa tervetulleita.

– Opimme, että ihmisten kohtaami-
nen on kaikkein tärkeintä. Jos pihaan 
tuli vieras, niin hänelle annettiin aikaa 
ja muut tehtävät saivat odottaa. Ihmis-
läheisestä ajattelusta me suomalaiset 
voisimme ottaa oppia, Heidi korostaa.

Uudessa kulttuurissa pieniinkin 
asioihin meni paljon aikaa. Esimerkiksi 
yhdestä kaupasta ei saanut kaikkia ruo-
katarvikkeita, vaan ostoksia piti tehdä 
monessa eri paikassa. Hanasta tuleva 
vesi oli likaista ja se piti suodattaa. 
Hedelmät ja vihannekset piti puhdistaa 
jodioidulla vedellä ennen syömistä.

Keski-Aasian maissa on paljon pa-
kolaisia, eikä heidän elämänsä ole help-
poa. Joissain maissa pakolaiset eivät 
voi omistaa mitään eikä käydä töissä. 
Valtio ei auta pakolaisia millään tavalla. 
Monet elävät niukasti ja yrittävät kerä-
tä rahaa, jotta he pääsisivät Eurooppaan 
rakentamaan parempaa tulevaisuutta. 

Heidin ja Markuksen molemmat 
kieliopettajat olivat pakolaisia. Toisen 
opettajan isä ja veljet olivat kristittyjä 
ja yksi veljistä tapettiin hänen uskon-

"Tämä on mieletön mahdollisuus 
HEIDI JA MARKUS VALMISTAUTUVAT PAKOLAISTYÖHÖN KREIKKAAN: 

HEIDI JA MARKUS

• Heidi on uskonnon  
ja psykologian opettaja.

• Markus on teologian 
maisteri. Suomessa hän 
on toiminut vuodesta 2016 
alkaen pastorina farsinkie-
lisessä jumalanpalvelusyh-
teisössä ja kiertänyt seu-
rakunnissa varustamassa 
kristittyjä kohtaamaan 
maahanmuuttajia.

• Heidi ja Markus olivat 
maahanmuuttajatyössä 
Englannissa 2011–2015.

• Perheessä on kolme lasta.

viedä evankeliumia eteenpäin"
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sa tähden. Loput perheestä pakenivat, kun 
isä näki unessa Jumalan osoittavan hänelle 
suunnan johon kulkea. Kaikki perheenjäsenet 
saivat virallisen pakolaisstatuksen, mutta vain 
isä ja yksi veljistä pääsivät pakolaisina Saksaan, 
muut jäivät asumaan pakolaisina Keski-Aasi-
aan.

SELKEÄ NÄKY  
VIE ETEENPÄIN 
Heidin ja Markuksen näkynä on aina ollut 
tehdä työtä vähiten tavoitettujen ihmisten 
keskuudessa. He ovat aiemmin toimineet 
muslimien parissa Englannissa ja viime vuo-
sina pakolaisten parissa Suomessa. Yhteisen 
kielen puuttuminen on välillä harmittanut.

– Ihmisten kohtaaminen jää vajaaksi, jos 
välissä on aina tulkki. Kansanlähetys antoi 
meille mahdollisuuden opiskella persian kieltä 
ja tutustua kulttuuriin Keski-Aasiassa, joten 
tartuimme haasteeseen innolla. Haluamme 
olla kertomassa ihmisille evankeliumia heidän 
omalla kielellään, Heidi ja Markus korostavat.

Suomessakin riittää työtä, mutta Heidi ja 
Markus kokevat, että täällä on enemmän 
myös työntekijöitä. Siksi he suuntaa-
vat Kreikkaan, missä on tuhansia 
pakolaisia odottamassa pääsyä 
pidemmälle Eurooppaan.

– Jumala on kutsunut 
meidät koko maailmaan. 
Pakolaisia kohdatessa mei-
dän tarvitsee mennä vain 
puoleen väliin. Pakolaiset 
ovat tulleet meitä vastaan, jot-
kut ihan Suomeen asti, Markus 
toteaa.

MIELETÖN  
MAHDOLLISUUS
Kreikassa Heidi ja Markus haluavat olla varus-
tamassa persiankielistä seurakuntaa ja kris-
tittyjä niin, että ne voivat viedä evankeliumia 
omiensa pariin niin Euroopassa kuin omassa 
kotimaassaan. Työ on ihmisten kohtaamista 
ja rinnalla kulkemista, Raamatun opettamista, 
opetuslapseuttamista ja johtajakoulutusta. 

Kansanlähetyksen näkynä on, että jonain 
päivänä Keski-Aasiaan voisi syntyä kristil-
linen kirkko, jota paikalliset ihmiset ovat 
itse perustamassa. Tätä näkyä kohti Heidi ja 
Markus haluavat kulkea.

Evankeliumi leviää muslimimaailmassa 
nopeammin kuin koskaan. Kristityksi kään-
tyneet pakolaiset väistämättä vievät sanoman 
omiin kyliinsä ja kaupunkeihinsa kotimaas-
saan. Herätys on alkanut pakolaisten parissa 
Euroopan mantereella, mutta näin suurena 
liikkeenä se ei voi olla vaikuttamatta myös 
ihmisten kotimaissa. Voimme vain odottaa, 
mitä ihmeellisiä asioita Jumala saa aikaan.

– Tämä on mieletön mahdollisuus vie-
dä evankeliumia eteenpäin! Ehkä 

me olemme olleet liian hitaita 
toimimaan, niin Jumalan piti 

lähettää lähetyskenttä mei-
dän kotiovellemme, Heidi 
toteaa.

Monet pakolaiset tu-
levat suljetuista muslimi-
maista, joissa evankeliu-

min levittäminen on lähes 
mahdotonta. Ihmisillä ei ole 

vapautta ottaa asioista selvää. 
Jo pelkkä kiinnostuksen osoitta-

minen Raamattua kohtaan voi koitua kuo-
lemaksi. Eurooppaan saapuessa ihmiset ovat 
vapaampia ja he ovat valmiita kuulemaan, 
mihin kristityt uskovat. Heidi ja Markus ovat 
työssään saaneet nähdä, kuinka ihmiset tulevat 
kirkosta kysymään, voisiko joku opettaa heille 
Raamattua. 

– Ei sanomaa Jeesuksesta tarvitse olla 
heille tuputtamassa, vaan ihmiset itse etsivät 
vastauksia. Heillä on kaipuu Jumalan puoleen, 
Markus muistuttaa.

*Heidin ja Markuksen sukunimeä  
ei mainita turvallisuussyistä.

Teksti: Vesa S.

Vallu* on iranilainen nuorimies, joka on mut-
kien kautta päätynyt Kreikkaan. Hänen isänsä 
oli väkivaltainen alkoholisti ja psyykkisesti 
sairas. Isä laittoi Vallun pois kotoa tämän ollessa 
12-vuotias. Vanhemmat erosivat samaan aikaan. 
Onneksi Vallu sai asua ja tehdä töitä sedällään.

Vuodet kuluivat ja Vallu lähti etsimään pa-
rempaa elämää. Hän päätyi Turkkiin, josta hän 
aikoi jatkaa salakuljettajien avulla Kreikkaan. 
Hän meni YK:n toimistolle ja päätti valehdella 

olevansa kristitty ja hakevansa turvapaikkaa 
englanninkielisestä maasta.

Prosessi lähti käyntiin ja Vallu meni kirk-
koon, jossa hän tutustui lähetystyöntekijään, 
joka otti hänet hoiviinsa. Vallu oli siitä ih-
meissään, mutta aikoi viedä jutun loppuun ja 
jatkaa siitä Yhdysvaltoihin. Lähetystyöntekijä 
antoi hänelle Raamatun ja sanoi, että lue tätä. 

Lopulta kolmen vuoden kuluttua Vallu 
tajusi, että lähetystyöntekijä oli koko ajan 
tiennyt hänen valehtelevan, mutta oli antanut 
kaiken tapahtua. Tämä valtava rakkaus häntä 

kohtaan oli käsittämätöntä ja hän halusi tietää 
lisää Jeesuksesta. Hän meni mukaan jumalan-
palvelukseen ja antoi elämänsä Jeesukselle. 

Vallu kasvoi uskossa ja hänet kastettiin. 
Hän palasi YK:n toimistoon ja kertoi valeh-
delleensa. Seurauksena oli kuukausi vankeut-
ta. Vankilasta päästyään Vallu koki oikeaksi 
lähteä Kreikkaan ja koettaa virallisia keinoja 
käyttäen, totuuteen nojaten, kysellä omaa 
paikkaansa Jumalan valtakunnassa.

*Nimi on muutettu turvallisuussyistä.

VALLUN PITKÄ TIE VALHEESTA TOTUUTEEN

Keski-Aasiassa retket vuorille toivat Heidille ja 
Markukselle kaivattua taukoa kielen opiskelusta 
ja koronan takia kotona olosta. Kuva: SEKL/HA

TILAA HEIDIN  
JA MARKUKSEN  

UUTISKIRJE: 

kansanlahetys.fi/tyon-

tekijat-ja-kohteet/mar-

kus-ja-heidi-pakolais-
tyohon 

Välimeren pakolaisvirta tai siirtolaisvirta on 
pakolaisten ja siirtolaisten yrityksiä siirtyä 
Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä Välimeren 
yli Euroopan unionin alueelle. Vuonna 2015 
virta kiihtyi Syyrian sisällissodan seurauksena 
erityisesti Turkin-Kreikan reitillä. Tuona vuonna 
Välimeren ylitti arviolta yli miljoona pakolais-
ta. Vuonna 2016 noin 350 000 pakolaista ylitti 
Välimeren. 

Kansanlähetys auttaa pakolaisia lähinnä Krei-
kassa ja Saksassa. 2020-luvulla pakolaisvirta 
on siirtynyt Välimereltä Atlantilla sijaitseville 
Kanariansaarille, sillä Euroopan unioni on tiu-
kentanut rajapolitiikkaansa Välimerellä.

VÄLIMEREN PAKOLAISVIRTA 
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MIKSI JUURI SAKSA?
Teksti: Marja Neuvonen

Historiaa:

• Saksassa oli valtaisa työvoiman 
tarve toisen maailmansodan 
jälkeen. Muslimimaista tuli 
runsaasti vierastyöläisiä, joista 
monet jäivät asumaan Saksaan.   

• Suomessa oli 1960-luvulla 
nuorisoherätystä ja lähetys-
innostusta, mikä sai nuoria 
lähtemään evankelioimaan 
Eurooppaan. 

• Nuorten aktiotyön tuloksena 
Kansanlähetys aloitti työn 
siirtolaisten parissa Saksassa 
vuonna 1972. 

• Kansanlähetys aloitti siirtolais-
työn Euroopassa ensimmäisenä 
kirkkomme lähetysjärjestöistä.

Tänään:

• Saksassa on 83 miljoonaa 
asukasta, joista runsaat 20 
miljoonaa on maahanmuuttaja-
taustaisia.

• Saksan suurin vähemmistöus-
konto on islam. Maassa asuu 
arvion mukaan 4-4,5 miljoonaa 
muslimia.

• Moskeijoita on Saksassa noin 
2 800. Kölnissä sijaitsee yksi 
Euroopan suurimmista moskei-
joista.

Tilastotiedot: bamf.de,  
de.statista.com.

TURVALLISUUSSYISTÄ EMME JULKAISE ARTIKKELIA  
LEHDEN SÄHKÖISESSÄ VERSIOSSA.
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Teksti: Hanna

Sunnuntaina puoliltapäivin päät-
tyy saksankielinen jumalanpalve-
lus, jossa palvelemme kanttorina ja 

suntiona. Pakkaamme alttaritarvikkeet isoon 
muovilaatikkoon, virsikirjat toiseen ja val-
mistelemme seuraintalon kokoontumissalin 
seuraavia tulijoita varten. Ulko-ovella seisoo 
jo muutama nuori ja perhe odottelemassa; 
huutelemme heitä heidän äidinkielellään 
sisään lämmittelemään. 

Pian tämän turkinkielisen seurakunnan 
pastoritiimikin saapuu paikalle ja vaihdamme 
pikaisesti päällimmäiset kuulumiset ja ohjeis-
tamme, mitä uusia koronasääntöjä kokoon-

tumisiin on tullut. Normaalina aikana heillä 
sali täyttyy helposti 50:llä tulijalla, mutta nyt 
rajoituksien vuoksi paikalle voi kerralla tulla 
vain noin 10–15 henkilöä. Onneksi suoran 
striimauksen välityksellä kotona olijatkin 
voivat kuunnella opetusta.

Tämä seurakunta on yksi monista Saksas-
sa olevista maahanmuuttajien seurakunnista. 
Tutustuimme heihin täysin Jumalan johda-
tuksesta. Kun itse muutimme viitisen vuotta 
sitten tänne Länsi-Saksaan Rein-joen varrelle 
levittäytyvien väkirikkaiden teollisuus-
kaupunkien alueelle, kävimme ihan aluksi 

kielikoulun, jossa Saksan 
maahanmuuttajien 

kirjo tuli tutuksi. 
Opimme, että 

Saksassa asu-
vista lähes joka 
neljännellä on 
maahanmuut-
tajatausta. Ja 
että viimeisen 

viiden vuoden 
aikana Saksaan on 

tullut yhteensä noin 
kaksi miljoonaa pako-

laista. Nämä ovat antaneet 
painavan syyn, miksi tehdä työtä 

täällä.
Koska osaamme yhtä maahanmuuttajien 

äidinkieltä, työmme pääpaino on ollut koh-
data juuri näitä Etu-Aasiasta ja Bulgarian 
vähemmistöstä tulleita ihmisiä. Muutamien 
verkostojen pohjalta aloitimme kotikäynnit ja 
raamattupiirien pitämisen. Löysimme myös 
seurakunnan, jossa itse käydä.

Jos emme olisi löytäneet vuokrakotia juuri 
tietystä pikkukaupungista, emme olisi pääty-
neet Düsseldorfin seurakuntaan, jossa tapa-
simme eläkkeellä olevan saksalaisen pastorin. 
Hän oli rukoillut ja haaveillut pidempään, että 
voisi perustaa kotikaupunkiinsa seurakunnan, 
joka aktiivisesti pyrkisi tavoittamaan maahan-
muuttajia. Menimme vastuutiimiin mukaan, 
ja pian jumalanpalvelukset aloitettiin vanhassa 
seuraintalossa.

Samaan aikaan erään maahanmuuttaja-
perheen olohuoneessa muutaman ihmisen 
yhteisistä rukoushetkistä alkunsa saanut 
kotiseurakunta huokaili rukouksin Jumalan 
puoleen tilan puutteen vuoksi. Koska heillä ei 
kuitenkaan ollut mitään kontakteja eikä tietoa, 
mistä tai keneltä kysellä vuokratiloja, kokoon-
tumistilan saaminen vaikutti mahdottomalta 
haaveelta. Jos Toni ei olisi tässä vaiheessa saa-
nut tämän kotiseurakunnasta vastuussa olevan 
henkilön yhteystietoja ja soittanut ja kutsunut 
tapaamiseen, tämän päivän sunnuntait olisivat 
seuraintalolla toisenlaisia.

Näin Jumala on johdattanut meitä maahan-
muuttajatyössä Saksassa samaan tapaan kuin 
elämässä yleensäkin: kuin palapelin palanen 
kerrallaan. Henkilökohtaisten tapaamisten 
rinnalle mielekkääksi palvelutehtäväksi on 
noussut maahanmuuttajien seurakuntien 
tukeminen. Taaksepäin katsoessa koemme 
kiitollisuutta ja iloa, miten kaikki pienetkin 
asiat ovat olleet Jumalan hallinnassa ja suunni-
telmassa.

Hanna ja Toni työskentelevät Kansanlähetyksen 
maahanmuuttajatyössä Saksassa. Sukunimeä ei 
mainita turvallisuussyistä.

MAAHANMUUTTAJIA 
KOHTAAMASSA

TILAA HANNAN  
JA TONIN UUTISKIRJE:  

kansanlahetys.fi/tyon tekijat-
ja-kohteet/perhe-saksassa

TUE MAAHANMUUTTAJA- 
TYÖTÄMME SOITTAMALLA

0600 190 90 
(HINTA: 20,45 € + PVM/MPM)

”Kun lähdin kotimaastani, olin muslimi. 

En ollut mitenkään uskonnollinen, mutta 

jos olisin jäänyt kotimaahani, kuolisin 

varmaankin muslimina. Nyt Euroopassa 

olen oppinut tuntemaan Jeesuksen hen-

kilökohtaisena Vapahtajanani. Minulla 

on iankaikkisen elämän toivo. Jos kuo-

len tähän sairauteeni, niin minä pääsen 

Taivaan kotiin Jeesuksen luo. Siellä ei ole 

itkua, tuskaa eikä kuolemaa ja siellä kaikki 

entinen on mennyttä. Tämä pitkä mat-

kani ei ole ollut turha, vaan osa Jumalan 

suurta suunnitelmaa.”

Pakolaisnainen Saksassa

TURVALLISUUSSYISTÄ EMME JULKAISE 
ARTIKKELIN KUVIA LEHDEN SÄHKÖI-
SESSÄ VERSIOSSA.
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Teksti ja kuva: Pakolaistyöntekijä

Hukumme evankeliumin kerska-
kulutukseen täällä jälkikristilli-
sessä maailmassa. Tuskin enää 

edes ymmärrämme sen merkitystä. 
Samalla maailmassa on miljardeittain 
niitä, jotka eivät ole saaneet kuulla ilo-
sanomaa. Heillä on oikeus kuulla sama 
vapauttava viesti, jonka itse olemme 
kuulleet ja joka ympäristössämme 
vaikuttaa.

Näiden mietteiden kanssa lähdin 
Keski-Aasiaan 30 vuotta sitten. Me-
nin viemään toivoa toivottomille. Elin 
osattomien ongelmiin samaistuen. 
Näin, että heitä pidetään pimeydessä 
vailla todellista toivoa. Kostamisen 
kierre vallitsi. Yli viisi vuotta sitten 

palasin Suomeen. Samaan aikaan siel-
tä lähti yli 150 000 epätoivoista toivon 
perään. Moni heistä löysi sen, mitä ei 
odottanut löytävänsä. Iankaikkinen 
toivo Kristuksen Jeesuksen ristissä 
ilmestyi heille. Kielitaitoni on aut-
tanut minua heidän uuden elämänsä 
tukemisessa. 

Sodan, väkivallan, levottomuuden 
ja korruption keskellä elävillä ja sieltä 
tulevilla on toive elää turvallista ja 
elämisen arvoista elämää. Kansanlähe-
tys pyrkii auttamaan kolmella tasolla: 
ehkäisemään pakolaisuuteen johtavaa 
kehitystä esim. tukemalla Keski-Aa-
siassa toteutettavaa mielenterveystyö-
tä, kohtaamaan pakolaisia heidän vielä 
ollessaan matkalla ja viimein heidän 
määränpäässään. Matkalla olevia 

autetaan löytämään toivo elämäänsä 
auttamalla heitä maallisten elämän 
tarpeiden kanssa. Toivon löytäneille 
pyrimme antamaan hengellistä ravin-
toa ja opettamaan, miten Jumalan an-
tamia rikkauksia voi jakaa eteenpäin.

Jeesus tuli julistamaan rauhaa sekä 
lähellä, että kaukana oleville (Ef. 2:17). 
Viha ei lopu vihalla, vain rakkaus 
voi lopettaa sen. Ainoa mahdollisuus 
pysyvän rauhan aikaansaamiseen on 
antaa vihamiehille anteeksi ja rakas-
taa heitä. Olemme Rauhanruhtinaan 
asialla viemällä valon pimeyteen. 
Kristillinen seurakunta syntyy ainoas-
taan ristin juurelle. Millaiset muodot 
Keski-Aasian kirkko saa, sitä emme 
vielä tiedä, mutta sen puolesta voim-
me rukoilla.

JOKAINEN KAIPAA TURVALLISTA 
JA ELÄMISEN ARVOISTA ELÄMÄÄ 

Teksti: Maahanmuuttajatyöntekijä
Kuva: SEKL arkisto

Koronan toinen aalto pysäytti 
kaikki lähitapaamiset, niinpä 
päätimme aloittaa darinkielisen 

raamattupiirin netin kautta. Materi-
aalina käytämme Mailis Janatuisen 
tekemää Ilosanomapiiri-materiaalia 
Markuksen evankeliumista. 

Ensimmäiseen kokoontumiseen tuli 
kymmenen henkeä ja toiseen neljä-
toista. Kukaan heistä ei ollut aiemmin 
osallistunut raamattupiiriin, mutta 
siitä huolimatta keskustelu oli vilkasta 
ja ihmiset vastasivat kysymyksiin ja 
esittivät itse lisäkysymyksiä. Oli hienoa 
huomata, miten syvällisesti he pohtivat 
ja osasivat vastata kysymyksiin. 

Esimerkiksi Markus 2:1–12 
kohdassa yhtenä kysymyksenä oli: 

”Ketkä olivat nämä neljä miestä, jotka 
toivat halvaantuneen Jeesuksen luo?” 
ja “Miksi Jeesus antoi ensin synnin 
anteeksi miehelle?” Yksi osallistuja 
sanoi, että hän näkee nämä neljä 
miestä neljäksi evankeliumiksi, jotka 
kantavat meidät Jeesuksen luo. Ja se, 
että Jeesus antoi synnit anteeksi, kan-
toi miehen iankaikkiseen elämään, 
kun vain sairaudesta paraneminen 
olisi ollut vain tämän elämän aikaan 
sidottu ratkaisu. 

Illan ”helmeksi” jäi minulle erään 
osallistujan rukous siitä, että piirimme 
voisi kokoontua jatkossakin ja olla 
siunauksena monelle osallistujalle. 
Uusi tilanne ja sen tuomat haasteet 
ovat myös avanneet uusia ovia ja 
mahdollisuuksia evankeliumin leviä-
miselle netin kautta. 

Ilosanomapiiri 

Darinkielinen Uusi testamentti, joka on 
auki Markuksen evankeliumin kohdalta. 

darin kielellä alkoi
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Teksti: Sanna Suutari, SAT-7 
Kuvat: SAT-7 arkisto

Satelliittitelevisio SAT-7 tekee kristillisiä 
ohjelmia Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, 
Keski-Aasiassa ja Euroopassa asuville 

ihmisille, ja internetin välityksellä ohjelmat 
ovat katsottavissa missä päin maailmaa tahan-
sa. Neljä Kansanlähetyksen työntekijää toimii 
SAT-7:n työyhteydessä Kyprokselta käsin. Eri 
maista lähteneet pakolaiset ovat kotiseudul-
laan, matkansa varrella, pakolaisleireillä tai tu-
lomaassaan saaneet tukea SAT-7:n ohjelmista. 

Lähi-idässä satelliittitelevisio on edelleen 
tärkeä kommunikaatioväline, sillä esimerkik-
si Syyriassa, Irakissa ja Jemenissä vain noin 
puolella väestöstä on mahdollisuus internetin 
käyttöön. Pakolaisleireillä on usein vanhoja 
televisioita ja satelliittilautasia, joiden kautta 
pakolaiset voivat seurata maailman tapahtu-
mia ilmaiseksi. Lisäksi SAT-7 palvelee inter-
netin kautta niitä pakolaisia, joilla on välineet 
seurata sitä. 

Monissa Lähi-idän maissa vähemmistöinä 
eläviä pakolaisia pidetään usein toisen luokan 
kansalaisina. SAT-7 haluaa huolehtia ihmisistä 
kokonaisvaltaisesti – ensisijaisesti toki pitää 

esillä evankeliumia, 
joka voi muuttaa 
elämän olosuh-
teista riippumatta, 
mutta myös opettaa 
luku- ja kirjoitustai-
toa, edistää ihmisoi-
keuksia, purkaa erot-
tavia asenteita ja tuoda 
esiin yhteiskunnan epäkohtia. 
SAT-7 levittää sanomaa siitä, että 
Jumala on rakkaudessaan luonut jokai-
sen meistä omaksi kuvakseen ja sen vuoksi 
olemme kaikki samanarvoisia taustastamme 
riippumatta. 

SAT-7 ARABIC:n ohjelmassa haastateltiin 
pakolaisisä Abdul-Razakia, joka on paennut 
kotoaan Syyriasta jo vuonna 2012. Hän kertoi, 
kuinka vaikeaa elämä leireillä on ja kuinka hän 
pelkää lastensa sairastuvan koronaan. Leireillä 
on vaikea huolehtia turvaväleistä ja henkilö-
kohtaisesta hygieniasta, testejä ei useinkaan 
järjestetä ja sairaanhoito on alkeellista. 

Rafik George, yksi SAT-7:n ohjelmatuot-
tajista kertoo:  

– Haluamme SAT-7:llä näyttää, kuinka 
paljon paikalliset kirkot tekevät pakolaisten 

hyväksi Lä-
hi-idässä ja 
Pohjois-Af-
rikassa. Kir-
koista kutsu-
mamme vieraat kertovat 
ohjelmissamme alueen kristillisestä 
perinnöstä ja elämästään kristittyinä. Jaamme 
heidän kokemuksiaan, jotta arabiankieliset 
katsojamme tällä alueella ja ympäri maailmaa 
voivat nähdä, kuinka kristityt elävät ja aut-
tavat toisinaan. Toivomme, että katsojamme 
innostuvat itsekin auttamaan lähimmäisiään. 

Kirjoittaja työskentelee SAT-7:n hanke-
hallinnollisissa tehtävissä Kyproksella.

PAKOLAISET  
SAAVAT TUKEA  
SAT-7:N TELEVISIO-
OHJELMISTA  

”Herralle kiitos teistä kaikista! Kerroin 

Jumalasta kahdelle serkulleni, ja nyt 

molemmat ovat antaneet sydämensä 

Jeesukselle ja tulleet uskoon. Toinen 

heistä on juuri muuttanut Saksaan kah-

den lapsensa kanssa. Tiedättekö mitään 

kirkkoa, johon voisin ohjata heidät? 

Kiitos avusta jo etukäteen.” 

Siunauksin,  
Iman, Iran

KATSOJIEN PALAUTTEISSA NÄKYY KIITOLLISUUS

TILAA SANNAN  
UUTISKIRJE:  

kansanlahetys.fi/tyonte-
kijat-ja-kohteet/suuta-

ri-sanna

TUE MAAHANMUUTTAJATYÖTÄMME SOITTAMALLA 0600 190 90 (HINTA: 20,45 € + PVM/MPM)

Hany on syyrialainen 
opettaja, joka asuu tällä 
hetkellä Turkissa. Hän 
opettaa arabiaa syyrialaisille 
pakolaisille tilapäisin järjestelyin 
perustetuissa kouluissa. Hany 
on oppinut SAT-7 AKATE-
MIA:n ohjelmista uusia opetus-
menetelmiä. Hän seuraa Minun 
Kouluni -ohjelman oppitunteja 
ja erityisesti arabian kielen 
tunteja saadakseen uusia ideoita 
työhönsä.  

”Olemme kiitollisia kirkostam-
me täällä Libanonissa. Teidän 
ansiostanne meistä pakolaisina 
tuntuu, että olemme perheen 
parissa täälläkin, ja teidän 
rakkautenne meitä kohtaan on 
antanut meille kiintopisteen 
elämään. Olemme kiitollisia 
teistä kaikista.” 

Nader

”Tervehdys SAT-7 PARSin henkilö-kunnalle. Olen juuri saapunut Sak-saan. Haluan kertoa teille, että kun elin painostuksen ja vainon alla, kun minun piti piilottaa uskoni – mikä oli kovin masentavaa – eikä minulla ollut kirkkoa, teidän kanavanne oli ainoa tukeni ja siunaukseni. Asun nyt täällä Saksassa, mutta rakastan kanavaanne koko sydämestäni. Katson edelleen ohjelmianne ja tulen siunatuksi niiden kautta.”

 Bardia, Iran
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Teksti: Sanna Myllärinen
Kuvat: SEKL arkisto ja Unsplash

Uskoontulon myötä Arin kiinnos-
tus matkustamiseen ja vieraisiin 
kulttuureihin vaihtui kiinnos-

tukseksi lähetystyöhön.  Vuonna 1996 
hän matkusti perheineen Etu-Aasiaan. 

– En ole mitään muuta vieras-
ta kieltä oppinut niin helposti kuin 
paikallisen kielen. Meillä oli etuoikeus 
saada opiskella kieltä useampaankin ot-
teeseen sen kahdeksan vuoden aikana, 
mitä Etu-Aasiassa olimme.

Vuonna 2006 perhe muutti Saksaan 
tekemään työtä siellä asuvien maahan-
muuttajien parissa. Sieltä he palasivat 
Suomeen vuonna 2015.

– Moni asia muuttuu matkan var-
rella, ja aina kutsumusta koetellaan. 
Suunta voi muuttua ja painotukset voi 
muuttua. Jumala siirtelee asioita toisella 
tavalla kuin mitä itse ajattelit ja ohjaa 
kohti oikeaa, Ari pohtii kerratessaan 
perheen historiaa. 

– Se on ainakin varmaa, että kun 
perheessä on lapsia niin se lapsiper-
heaika menee tuhatta ja sataa ohitse. 
Nyt olemme Suomessa kahden nuo-
rimman lapsen kanssa, mutta vanhin 
poikamme jäi Saksaan.

SURULLISIA TARINOITA  
SUOMESSA

Ari tekee tällä hetkellä työtään 
Turusta käsin.

– Lähipiirissä on äidinkie-
lenään turkkia puhuvia tai 
paremmin turkkia kuin suo-
mea puhuvia. Pidän heihin 
yhteyttä ja tapaamme silloin 
tällöin. 

VUOSIKYMMENET SAMANA

Viime aikoina Suomeen on muut-
tanut Etu-Aasiasta poliittisista syistä 
paenneita henkilöitä.

– He ovat poikkeuksellisia siinä, mi-
ten hyvin he ovat hitsautuneet yhteen 
ja tukevat toisiaan, Ari kertoo.

– He ovat usein hyvin sivistyneitä 
ja korkeasti kouluttautuneita tai olleet 
korkeassa asemassa kotimaassaan 
ennen kuin joutuivat näkökantojensa 
vuoksi pakenemaan. Heillä on todella 
surullisia tarinoita ja syviä haavoja. 
Yksikin mies on erossa vaimostaan, 
joka jäi jälkeen muttei uskalla lähteä 
kuolemanpelossa yksin. Miehensä taas 
ei uskalla lähteä takaisin.  

– Eräälle pienelle tytölle vanhem-
pansa olivat sanoneet maastamuuton 
olevan leikki, ja nyt kun he ovat  mo-
nien erittäinkin traumaattisten vai-
heiden jälkeen täällä, tyttö luulee yhä 
kaikkea seikkailuksi. 

AVOINTA KESKUSTELUA 
KRISTINUSKOSTA
Ari kertoo näiden Suomeen tulleiden 
maahanmuuttajien eroavan muutenkin 
maanmiehistään.

– He haluavat oppia tuntemaan sen 
uskonnon mikä täällä on. Heidän ver-
kostonsa ääneen lausuttuihin tavoittei-
siin kuuluu pyrkimys päästä dialogiin 
toisuskoisten kanssa. Kotimaassaan taas 
dialogi koetaan kielteiseksi.

– Tuleeko sitten tilanteita, joissa he 
avaavat sydäntään, se onkin haasteelli-
sempaa. Dialogia he harrastavat, mutta 
onko siellä etsimistä? Ari pohtii.

– Minulle riittää, että kylvää heihin 
Jumalan sanaa. Luemme Raamattua ja 
katekismusta. Jumala itse kyllä sitten 
vahvistaa Sanansa. Kyllä monina gril-

Käännöstyö
Ari on mukana myös kristillisen 
kirjallisuuden kääntämisessä 
turkin kielelle.

– Kaikille niille, jotka lukevat 
turkin kieltä, käännämme ja 
osittain teemme itse kristillistä 
kirjallisuutta.

Tarkistamme onko paikallinen 
kääntäjä ymmärtänyt teologiset 
ideat ja ajatukset, ja onko teksti 
tavalliselle ihmiselle luettavaa ja 
ymmärrettävää. 

– Paikalliset ihmiset ovat 
ennen kaikkea kerrotun tarinan 
ystäviä. Sen vuoksi on tärkeää, 
että teksti on helppolukuista. 

  

Käännettynä on: 
• Augsburgin tunnustus 
• Schmalkaldenin opinkohdat 
sekä 
• Paavin valta ja johtoasema 
• Vähä Katekismus 
• Iso Katekismus 
 
Vielä kesken: 
• Augsburgin tunnustuksen  

puolustus 
• Yksimielisyyden ohje 

li-iltoina hiilet ovat jo hiiltyneet, mutta 
keskustelu on jatkunut.

VIELÄ KERRAN 
MAAILMALLE 
Vuosikymmeniä kantanut näky saattaa 
vielä viedä miehen takaisin maailmalle, 
jos näin johdatetaan.

– Unelmoin, että voisin päästä takai-
sin islaminuskoisten keskelle, sinne 
missä evankeliumia ei ole pidetty esillä. 

– Kristittyinä todistamme islamin 
keskellä, ja se on hienoa. Vielä hie-
nompaa, jos saataisiin perustaa seura-
kunta ja kirkko sinne kaiken keskelle. 
Etu-Aasiassa lainsäädäntö ei tunne 
kristillistä kirkkoa, eikä oikein edes tie-
detä mitä lupia ja lakeja pitäisi soveltaa. 

– Olemme kuin pioneereja maape-
rällä, jossa kristillisyys on hautautunut, 
Ari toteaa.

*Sukunimeä ei mainita turvallisuussyistä.

"Näkyni on säilynyt
Lähes neljäkymmentä vuotta sitten Ari lähti Saksaan aktiomatkalle maahanmuut-
tajien pariin. 

– Ihmettelin miten he voivat niin kovasti olla evankeliumia vastaan. Kuin vastassa 
olisi ollut kiviseinä, hän muistelee.

Aktiomatkalla opeteltiin lauseita maahanmuuttajien äidinkielellä, ja kipinä paitsi 
kielen oppimiseen myös lähetystyöhön oli syttynyt.

– Mietin, että tässä työssä haluan olla mukana ja olla todistamassa, miten usko 
voi kivisessä sydämessä syntyä.

TILAA ARIN 
UUTISKIRJE:  
kansanlahetys.fi/
tyontekijat-ja-kohteet/
ari-maahanmuuttaja-
tyossa



11

MAAHANMUUTTAJA JA PAKOLAINEN kaipaa turvaa ja toivoa. Hän tarvitsee rinnallakulkijaa 
rikkoutuneen elämänsä uudelleenrakentamiseen. Todellinen pelastus Jeesuksen sovitustyön 
tähden on monille maahanmuuttajille ja pakolaisille vieras. Euroopassa he saavat kuulla evan-
keliumin vapauttavan sanoman.

KANSANLÄHETYS TEKEE TYÖTÄ maahanmuuttajien ja pakolaisten parissa erityisesti Saksassa, 
Kreikassa ja Suomessa. Työ on vierellä kulkemista, luottamuksen rakentamista, Raamatun ja 
kristinuskon perusteiden opettamista sekä koulutus- ja käännöstyötä. Työntekijämme kohtaavat 
maahanmuuttajia heidän omalla äidinkielellään. Rukouksiesi ja taloudellisen tukesi avulla voim-
me yhdessä sytyttää näihin lähimmäisiimme toivon uudesta alusta.

JEESUS TUO TURVAN -KERÄYKSEMME pakolaisten ja maahanmuuttajien hyväksi kestää maa-
liskuun loppuun saakka. Samaan tarkoitukseen kohdistuu myös valtakunnallinen kirkkokolehti 
sunnuntaina 21. helmikuuta 2021.

VOIT LAHJOITTAA tämän sivun alaosassa olevalla tilisiirtolomakkeella pankissasi tai verkko-
pankissasi viitteellä 70315 tilille Nordea: FI83 2070 1800 0283 25, OP: FI14 5043 1920 0034 52 
tai Danske Bank: FI 83 8000 1501 5451 08.

 
SOITA  

0600 180 10 
 (hinta 10,01 €  
+ pvm/mpm) 

tai 0600 190 90 
(hinta 20,45 €  
+ pvm/mpm) 

VERKKOPANKISSA  

Suomen Ev.lut.  
Kansanlähetys ry

FI83 2070 1800 0283 25
viite: 70315

Sinä voit  
olla mukana  
monella tapaa MOBILEPAY  

37850 
kommenttikenttään 

"Maahanmuuttajatyö"

Jeesus tuo turvan 
-KERÄYS MAAHANMUUTTAJATYÖLLE

kansanlähetys.fi 
/lahjoita

“Uskon, että kaikella kärsi-
mykselläni on ollut tarkoitus: 
se on vienyt minut Jeesuk-
sen syliin. Minua ympäröivät 
iankaikkiset käsivarret. Olen 
turvassa.”

Pakolaisnainen Saksassa

“Kaikki elämässäni on 
muuttunut. Kotimaassani 
asuin samassa kaupungissa 
kuin vanhempani, mutta en 
käynyt heidän luonaan edes 
joka vuosi. Kun käännyin 
kristityksi, aloin välittää 
heistä. Aikaisemmin en pys-
tynyt rakastamaan ketään, 
vaan ainoastaan ajattelin, 
kuinka voisin satuttaa ihmi-
siä. Nyt haluan rakastaa.”

Pakolaismies Ateenassa
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Kiitos lahjastasi!

Kirjailija Ann Voskamp näki 
neljävuotiaana, miten kissan 
perään juossut pikkusiskonsa 

musertui roska-auton alle. Tapahtuma 
mursi perheen ja sai heidät sanomaan ei 
Jumalalle. Huoli kuudesta lapsesta ajoi 
hänet aikuisena kysymään: ”Kertokaa 
minulle, joka uudestisyntyneenä kai-
paan uudistusta – miten eletään armon 
turvissa jo ennen kuin ikuisuus alkaa?”  

Keskellä suurperheen arkea Ann 
Voskamp etsi helpotusta Raamatusta. 
Hän kiinnitti huomiota siihen, miten 
paljon Jeesus kiitti – myös mahdotto-
milta tuntuvissa tilanteissa. 

”Ihmisen sisimmän tyhjyys täyttyy 
aina jollakin. Onko Jumala tarkoittanut, 
että kristityn sydän on täynnä pelkoa, 
ahdistusta ja katkeruutta?” hän joutui 
kysymään itseltään.  

Voskamp tajusi, että kiittäminen on 
mielentila, joka johtaa tavallisen ihmisen 
pyhään iloon – iloon, joka ei ole sidottu 
olosuhteisiin. Sisimmän täyttäminen 
kiitosaiheilla, vaikka ihan pienilläkin, 
raivaa tieltään ahdistusta ja pelkoa. 

Uudesta näköalastaan häkeltyneenä 
Voskamp päätti ryhtyä kirjoittamaan 

tuhannen kohdan listaa asioista, joista 
hän on kiitollinen. Tästä listasta syntyi 
lopulta kirja Tuhat lahjaa (Kustannus 
Oy Uusi Tie 2014). 

SAMAN SÄVELLYKSEN  
ERI OSAT 
Mutta voiko ihmistä vaatia kiittämään 
haavoittuneena? Istuessaan vakavasti 
kätensä loukanneen poikansa vuoteen 
vierellä Voskampin mielessä sinkoili 
tuhat miksi-kysymystä. Pyhän Ristin 
Johanneksen sanat koskettavat häntä: 
”Yksi kiitos, kun on vaikeaa, on yhtä 
arvokas kuin tuhat kiitosta silloin, kun 
asiat sujuvat niin kuin haluamme.” 

Kamppailunsa keskellä Voskamp 
ymmärtää, että kristinuskon ainoa vas-
taus ihmisen kärsimykseen on Jumalan 
kärsimys. ”Kaikki uusi elämä kasvaa 
työläästi pimeyden keskeltä. Kaikkein 
täysin elämä sarasti Golgatan synk-
kyydestä ja puhkesi täyteen loistoonsa 
pääsiäisaamun auringonnousussa. 
Ristin pimeys antaa maailmalle uuden 
elämän.” 

Jäämme aina häviölle taistelussa 
kärsimystä vastaan, mutta tapamme 

Kun kiittäminen
katsoa maailmaa on ratkaiseva. ”Tus-
ka ja ilo ovat saman sydämen sykettä 
– surumarssi ja ilontanssi ovat saman 
sävellyksen osia Jumalan vielä kesken-
eräisessä kauneuden sinfoniassa. Voin-
ko uskoa evankeliumiin, ilosanomaan 
siitä, että Jumala muuttaa kärsivällisesti 
kaikki elämäni sävelkulut Poikan-
sa lauluksi?” hän kirjoittaa ja jatkaa: 
”Kyllä, uskon, että minut on vapah-
dettu synneistäni, mutta minun tulee 
uskoa myös tämä: minut on vapautettu 
peloistani.” 

Näin kiitoksen salaisuuden muutta-
ma Voskamp kirjoittaa: ”Kaikki kiitol-
lisuus on lopulta kiitollisuutta Kris-
tuksesta, kaikki muistaminen lopulta 
Kristuksen muistamista. Sillä Hänessä 
kaikki on luotu, Hän pitää kaikkea yllä, 
Hän antaa kaikelle muodon. Täten ei 
ole muuta kiitosaihetta kuin Kristus; 
ei muuta muistettavaa kuin Kristus. 
Oppiaksemme luottamaan Jumalaan 
laskemme lahjoja, siunauksia, mutta 
loppujen lopuksi niitä on vain Yksi.” 

Artikkeli on aiemmin julkaistu  
Uusi Tie -lehdessä.

muutti kaiken
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”Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan.” 
Psalmi 91:2.


