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KATSO, UUTTA KASVAA  

Oletko ajatellut, että Jumala oli valmistanut 
Jeesuksen tulolle otollisen ajan. Rooman 
valtakunta oli riittävän suuri, ja sillä 

oli kehittynyt tieverkosto – ja kuten tiedämme, 
kaikki tiet veivät silloin Roomaan. Yhtenäisen 
laajan valtakunnan väestöllä oli riittävästi yhte-
näistä kielipohjaa ja kauppareitit pitivät huolen, 
että tavarat ja ajatukset liikkuivat. Kaikki tämä 
mahdollisti evankeliumin etenemisen nopeasti. 
Ei siis ollut sattumaa, milloin Vapahtajamme tuli 
maan päälle, vaan tilanne oli valmistettu hänen 
tuloaan varten. 

Nyt olemme saaneet koronan. Jumalamme 
on sallinut sen tulla. Aika, jolloin korona tuli on 
kuitenkin sellainen, että se mahdollistaa evanke-
liumin etenemisen verkossa täysin koronaturval-
lisesti.  

En osaa sanoa, miksi Jumala salli pandemian 
tulla, mutta kiitän häntä siitä, että se ei tullut 
aikaisemmin. Nyt nykytekniikka mahdollistaa 
evankeliumin etenemisen liikkumis- ja kokoon-
tumisrajoituksista huolimatta. Se saattaa jopa 
helpottaa evankeliumin etenemistä, sillä nyt aikaa 
voi olla enemmän, ja toisaalta virtuaalitapahtu-
maan voi olla matalampi kynnys tulla mukaan.  

Koronasta huolimatta tai juuri koronan takia 
Kansanlähetyksen sydän palaa entistä enemmän 
evankeliumin eteenpäin viemiselle. Elämän ainoa 
kestävä toivo voi kirkastua myös kriisin keskellä. 
Moni miettii elämän tarkoitusta, etsii tietoa kris-

tinuskosta, kaipaa yhteyttä, toivoa ja rohkaisua.   
Tarvitaan uusia väyliä tavoittaa ihmisiä. Ja 

koska olemme luodut toistemme yhteyteen ja 
yhteisöllisiksi, niin haluamme olla edelleen yh-
teisö ja opetella, mitä se tarkoittaa etäyhteyksien 
kautta.  

Jumala pitää huolen, että koronasta huoli-
matta evankeliumi voi edetä. Jumala pitää myös 
meistä huolen. Käykäämme siis rukoillen yhtei-
seen evankeliumin työhön Hänen valtakuntansa 
tulemiseksi. Kerran taivaassa ei ole nälkää, 
vilua eikä kyyneleitä – ei 
myöskään koronaa, 
koska sairauksia ei ole. 
Olkaamme siis innok-
kaita Herran työssä, 
että saisimme taivaan 
täyteen.  
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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 Ruotsissa 18 piirijärjestön 
kautta yhteistyössä paikallisseurakuntien 
kanssa. Kansanlähetyksen 56 lähetys-
työntekijää palvelevat Aasiassa, Afrikassa, 
Euroopassa ja Oseaniassa.

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

"Koronasta huolima�a tai juuri koronan takia  
Kansanlähetyksen sydän palaa entistä enemmän 

evankeliumin eteenpäin viemise�e."

vilua eikä kyyneleitä – ei 
myöskään koronaa, 
koska sairauksia ei ole. 
Olkaamme siis innok-
kaita Herran työssä, 
että saisimme taivaan 

Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetys
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Teksti ja kuva: Anne Lepikko 

Kansanlähetyksen ohjelmat ja 
verkkotapahtumat tavoit-
tavat yhä uusia ihmisiä niin 

radion, Spotifyn, Applen podcas-
tien kuin kotisivujenkin kautta. 
Radio Deillä olevien ohjelmiemme 
kautta tavoitamme viikoittain kes-
kimäärin noin 85 000 kuuntelijaa. 
Avai  mia.net-sivujen kävijämäärä 
nousi vuonna 2020 edellisvuoteen 
verrattuna noin 15 prosenttia. Kan-
sanlähetyksen näkyvyys sosiaalises-
sa mediassa ja verkkosivuilla kasvoi 
myös. Järjestön nettisivujen käyttä-
jämäärä nousi noin 60 prosenttia, 
joista uusia kävijöitä oli 57 prosent-
tia. Sivujen katselumäärät nousivat 
68 prosenttia edellisvuodesta.  

– Olemme hankkineet uutta 
kalustoa parempien audiovisuaalis-
ten tuotantojen toteuttamiseksi. Ne 
auttavat nostamaan näkyvyyttäm-
me sosiaalisessa mediassa, kertoo 
mediakoordinaattori Marianna 

Mäkiniemi.  
Vielä vuonna 2018 Kansanlä-

hetyksen sisällöt tavoittivat netti-

mainonnan avulla verkossa satoja 
ihmisiä. Viime vuonna saavutetta-
vuus kymmenkertaistui.  

– Tietoisuus ohjelmista on 
tavoittanut tuhansia ihmisiä. 
Suosituimpia ovat olleet Ryttylän 
jumalanpalvelukset ja kesän 2020 
Kansanlähetyspäivien ohjelmat, 
joista yksittäisiä striimauksia on 
Youtubessa katsottu parhaimmil-
laan yli neljä tuhatta kertaa, kertoo 
viestintäjohtaja Sanna Mylläri-

nen. 
Jatkossa uudet toimintamuodot 

ovat käytössä vanhojen tuttujen 
työtapojen rinnalla. Kesän 2021 
Kansanlähetyspävät järjestetään 
sekä etänä että paikan päällä Ryt-
tylässä. Jos rajoitukset sallivat, Lä-
hetyskeskuksessa voi tapahtumaan 
osallistua 500 ilmoittautunutta hen-
kilöä. Ohjelmaa voi seurata netissä 
Kansanlähetyksen YouTube-kana-
van kautta kisa- ja kotikatsomoissa 
ympäri Suomea. Osia ohjelmasta 
voi kuunnella Radio Dein taajuuk-
silla perjantaina ja lauantaina. 

HENGELLISTÄ YHTEYTTÄ  
ETÄYHTEYKSIEN KAUTTA

Teksti: Mika Järvinen, Anne Lepikko

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on alkanut julkaista uusia 
podcasteja. Podcastit ovat ohjelmia, joita voi kuunnella älypuhelimella 

tai tietokoneella haluamanaan aikana.
Lähetysjohtaja Daniel Nummela keskustelee mielenkiintoisten vierai-

den kanssa uskosta, teologiasta ja elämästä.
Radiosta tuttu Mika Järvinen johdattaa asiantuntijoiden kanssa kuu-

lijan lähetystyön teemoihin. Ohjelma tarjoaa avauksen kahvipöytäkeskus-
telulle ja henkilökohtaiselle pohdinnalle lähetystyöstä.

Kirjoitusten pauloissa -podcastissa käydään ensimmäisellä tuotantokau-
della läpi pastori Mikon kanssa Markuksen evankeliumia. 

Itse ajattelijat -podcastia juontaa Kansanlähetyksen hallintojohtaja Sa-

muli Virtanen. Ohjelmassa ajankohtaisista yhteiskunnallisista teemoista 
keskustelevat Leif Nummela ja Timo Soini. Lue lisää: avaimia.net/pod-
castit.

Lisäksi Kansanlähetyksen piirijärjestöt julkaisevat muun muassa seu-
raavia podcasteja:
Jeesus tulee – oletko valmis: Kari Teikari ja Sakari Kalliomaa keskustele-
vat siitä, mitä maailmassa tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa. Podcast tarjoaa 
raamatunopetusta, saarnoja sekä keskustelua Jeesuksesta Kristuksesta ja 
Jumalan pelastussuunnitelmasta.

Pastorit Pohjanmaalta: Keski-Pohjanmaan Kansanlähetyksen työnteki-
jöiden tekemä podcast, jossa käsitellään hengellisiä asioita laidasta laitaan.

PODCASTIT TARJOAVAT  
VIRKISTYSTÄ JA RAKENTUMISTA  
ARJEN KESKELLE

TUE KANSANLÄHETYKSEN  
TYÖTÄ SOITTAMALLA

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

Marianna Mäkiniemi (vas.) ja Sanna Myllärinen harjoittelevat uuden, säädet-
tävän rengasvalon käyttöä.  

Daniel Nummela:  
Pieni ihminen suuressa mukana

Pastori Mikko:  
Kirjoitusten pauloissa

Leif Nummela ja Timo Soini:  
Itse ajattelijat

Mika Järvinen:  
Lähetystyön takahuone
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Teksti: Anne Lepikko
Kuva: Petraliina Kaitainen

Kun Mattias Kaitainen syntyi 
vuonna 1993 Itä-Lontoossa 
Redbridgen kaupunginosassa 
Tapani ja Anita Kaitaisen 

nuorimmaiseksi, maailmasta oli tulossa 
kaikkiallinen: kuka tahansa voi tavoit-
taa kenet tahansa verkon välityksellä. 
Samana vuonna internet oli juuri 
muuttunut nykyisen oloiseksi. Paria 
vuotta aiemmin oli avautunut graafi-
nen käyttöliittymä, World Wide Web. 
Mattiaksen syntymävuonna julkistet-
tiin Mosaic-selain, joka mahdollisti sen, 
että tavalliset ihmiset pystyivät alkaa 
käyttämään nettiä. 

– Sähköpostit olivat jo meillä käy-
tössä, vaikka telefax oli vielä yleisempi 
kirjeenvaihdon muoto. Osasin lähet-
tää faksin suoraan tietokoneelta ja se 
tulostui puhelinlinjoja myöten Kan-
sanlähetyksen keskustoimiston aulassa 
sijaitsevasta laitteesta, Tapani Kaitai-
nen muistelee.

Mattiaksen ollessa parivuotias perhe 
siirtyi maahanmuuttajatyöstä Englan-
nista lähetystyöhön Etiopiaan. Sai-
raanhoitajaäiti työskenteli paikallisella 
klinikalla terveydenhoitotehtävissä sekä 
vierastalon emäntänä. Pastori-isä toimi 
Mekane Yesus -kirkon Teologisen se-
minaarin koulutusohjelmassa teologien 
etäkoulutuksen opettajana. 

– Etäkoulutus tarkoitti sitä, että 

Isänsä  
     poika

OPISKELE ETÄNÄ  
KANSANLÄHETYSOPISTOLLA

Kansanlähetysopiston etäkoulu-
tuksessa työtavat vaihtelevat laa-
jasti kuunneltavista podcasteista 
itsenäiseen lukemiseen, tehtäviin 
ja keskusteluun. Opiskelu ei 
edellytä sitoutumista tiettyihin 
ajankohtiin. Kaikki podcastit 
tai luennot ovat kuunneltavissa 
Moodle-alustalta oman aikatau-
lusi mukaan. Opiskelu on pyritty 
ajoittamaan siten, että kurssit 
eivät ole liian raskaita suorittaa 
työelämän ohessa. Koska vuoro-
vaikutteisuus on olennainen osa 
kurssia, tulisi opiskeluun pystyä 
käyttämään pari kertaa viikossa 
noin 1–2 tuntia kerrallaan.

Lue lisää: kansanlahetysopisto.fi/
opiskelu/verkkokurssit

Tapani ja Mattias Kai-
taista yhdistää myös 
kiinnostus koneisiin. 
Kuvan Honda CB 500 
Four vuodelta 1974 
on Mattiaksen, hänen 
veljensä Markuksen 
sekä Tapanin yhteinen 
projekti.  

”Kurssi on tuonut valoa koronan ja 
talven pimeyteen. Innostavat, sopivan 

haastavat ja omaan ajatteluun kannus-
tavat tehtävät ovat hyvä virike.” 

Verkkokurssin osallistujan palaute

”Hyvää perusopetusta, joka laajentaa 
käsitystä Raamatusta.”

Verkkokurssin osallistujan palaute

opiskelijat kokoontuivat lähiopetuk-
seen Addis Abebaan parin viikon välein 
keskustelemaan opitusta ja jakamaan 
kuulumisia. Väliajat he lukivat kirjalli-
suutta ja tekivät tehtäviä oman työnsä 
ohella. Näin he pystyivät suorittamaan 
perustutkintonsa ilman, että heidän 

toimeentulonsa romahti. 
Isänsä tavoin Mattias Kai-

tainen on myös valinnut 
tieteenalakseen teologian. 
Valmistuttuaan Helsingin 
yliopistosta maisteriksi 
keväällä 2020 hän hakeu-
tui Kansanlähetysopiston 
palvelukseen. Mattiaksen 
tehtävänä on erityisesti 

etäkoulutuksen järjestäminen 
internetiä hyödyntäen. 

– Kansanlähetysopisto nosti 
verkkokurssitarjontaa niin verkko-

raamattukoulun puolella kuin strii-
mattujen periodien kautta. Nyt netti-
tarjonta on suurinta koskaan ja myös 
periodiosallistuminen kasvaa. Tähän 
mennessä suurin osallistujamäärä on 
ollut Paavalin kirjeiden verkkolukupii-
rissä, jossa oli yhteensä 80 osallistujaa. 
Tällöin ryhmä jaettiin kuuteen osaan, 
Mattias Kaitainen kertoo.   

Hän pyrkii järjestämään kursse-
ja monipuolisesti opiston tarjonnan 
paletin mukaisesti. Tavoitteena on, 
että kristityt voivat kasvaa hengelli-
sesti kohtaamaan elämän tuomia iloja 
ja vastoinkäymisiä. Kurssit antavat 
myös valmiuksia kertoa uskosta sekä 
henkilökohtaisesti että digitalisaation 
antamia mahdollisuuksia hyödyntäen.  

– Nyt keväällä menee esimerkiksi 
valokuvauskurssia, apologiakurssia ja 
perinteistä raamattuopetusta. Samalla 
järjestetään myös kursseja hengellisen 
hyvinvoinnin ja hengellisen elämän 
hoitamisen näkökulmasta.
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– Vuosituhannen alussa olin 
isosena Kansanlähetyk-
sen riparilla ja sitä kautta 

päädyin opiskelijaksi Ryttylään. Jo 
ensimmäisenä opiskelupäivänä minulle 
nousi ajatus ja halu työskennellä Kan-
sanlähetykselle eläkeikään asti. Viimein, 
vuonna 2013 sain aloittaa vakituisessa 
työsuhteessa Ryttylässä. Ajatus eläke-
ikään asti jatkuvasta työsuhteesta kantaa 
edelleen ja koen kutsumusta työhöni. 

Näin kertoo Kansanlähetyksen 
tapahtuma- ja mediatuottaja Tomi 

”Tode” Jurvanen.
Tode on kantanut päävastuuta 

Kansanlähetyspäivistä kesästä 2014 
alkaen. Hän osallistuu myös muiden 
tapahtumien kehittämiseen ja hoitaa 
tapahtumatekniikkaa Ryttylässä. Me-
diatuottajana Tode vastaa striimeistä eli 
suoratoistolähetyksistä Kansanlähetyk-
sen YouTube-kanavalla sekä osallistuu 
radiotuotantoon.

– Suoratoiston merkitys on kasva-
nut valtavaksi korona-aikana. Yhdessä 
tiimimme kanssa haluamme tarjota 
mahdollisuuden osallistua laadukkaasti 
toteutettuihin jumalanpalveluksiin sekä 
tapahtumiin turvallisesti etänä. Meillä 
on hieno tiimi tekemässä hommia, 
Tode iloitsee.

Tode pääsee työssään kohtaamaan 
ja työskentelemään erilaisten ihmisten 
kanssa. 

– On palkitsevaa päästä näkemään 
oman työnsä tulosta niin eri produkti-
oissa kuin tapahtumissakin. Kansanlä-
hetyspäiviä on hienoa viettää ystävien 
sekä työn parissa, jäätelö kourassa ja 
meno päällä.

Toden haaveissa Kansanlähetys-
päivät kokoavat yhteen kaikenikäisiä 
ihmisiä, jotka saavat kokea yhteyttä 
toistensa kanssa sekä henkilökohtaisesti 
Jumalan kanssa. 

– Toivon, että voisimme kohdata 
juhlavieraamme heidän hengellisis-
sä tarpeissaan sekä varustaa uskovat 
toimimaan evankeliumin ja lähetystyön 
puolesta niin lähellä kuin kaukanakin.

SALLALLA ON  
MONTA LANKAA  
KÄSISSÄÄN 
– Iloitsen työssäni siitä, että saan olla 
käytännön järjestelyin mahdollistamas-
sa evankeliumin eteenpäin viemistä 
täällä Suomessa, kertoo Kansanlähetys-
päivien tapahtumakoordinaattori Salla 

Pulliainen. 
Salla vastaa Kansanlähetyspäivien 

talkoolaisista, myynti- ja esittely-
paikoista, nettisivuista, sosiaalisesta 
mediasta ja tapahtumaturvallisuudesta. 
Työtehtävät vaihtelevat rakenteiden 
pystytyksestä talkoolaisten kanssa 
työskentelyyn sekä varastojen siivoa-
misesta kokouksissa suunnittelemiseen. 
Työhön kuuluu myös yhteydenpitoa 
ohjelmasuorittajiin ja yhteistyökump-
paneihin. 

– Parasta työssäni on se, että saan 
tehdä sitä toisten ihmisten kanssa ja 
erityisesti juuri talkoolaisten kanssa, 
sillä he ovat meille korvaamaton apu. 

– Odotamme innolla ja luottavaisina tulevia Kansanlähetyspäi-
viä. Kiitos, jos muistatte rukouksin, että järjestelyt ja toteutus 
voisivat edetä Jumalan hyvässä johdatuksessa. Lämpimästi ter-
vetuloa päiville netin kautta tai paikan päälle, toivottavat Salla 
Pulliainen ja Tode Jurvanen.

Toivon, että he saisivat kokea olevansa 
meille tärkeitä, Salla kertoo.

Koronapandemia on tuonut Sallan 
työhön runsaasti haasteita. Työtehtäviä 
on pitänyt aikatauluttaa ja priorisoida 
uudelleen. Koska kesän pandemiatilan-
netta on vaikea ennustaa, suunnitel-
mia on täytynyt tehdä useampia, jotta 
tapahtuma voidaan toteuttaa vastuul-
lisesti.

– Sain ensimmäisen kosketuksen 
Kansanlähetykseen, kun tulin kok-
kikoulutukseni jälkeen Kansanlähe-
tysopiston nuorisotyölinjalle vuonna 
2014. Opintojen aikana kutsumukseni 
nuorisotyöhön sekä hengelliseen 
työhön vahvistui. Muistan jo tuolloin 
miettineeni, että Kansanlähetys voisi 
työnantajana olla mielekäs.

Salla kokee Jumalan johdatusta siinä, 
että hän tuli opiskelemaan Kansan-
lähetysopistolle sekä myös siinä, että 
työpaikka tapahtumakoordinaattorina 
avautui hänelle. Tällä hetkellä Salla 
viimeistelee työnsä ohella sosionomi- ja 
kirkon nuorisotyöopintojaan.

– Toivon, että voisin omalta osaltani 
olla kehittämässä Kansanlähetyspäiviä 
niin, että yhä useammat nuoret voisivat 
löytää tiensä päiville ja heille olisi siellä 
kiinnostavaa ohjelmaa.

EVANKELIUMI KAIKILLE
KANSANLÄHETYSPÄIVÄT  

2.–4.7.2021
TUTUSTU:

KANSANLÄHETYSPÄIVÄT.FI

Toim. Marja Neuvonen
Kuva: Sanna Myllärinen

TODE KANTAA  
SUURTA VASTUUTA 
LEVOLLISIN MIELIN

KANSANLÄHETYSPÄIVIENKANSANLÄHETYSPÄIVIEN

tehokaksikko

TUE KANSANLÄHETYKSEN TYÖTÄ MOBILEPAYN KAUTTA, 37850, KOMMENTTIKENTTÄÄN: UUTTA KASVAA
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Toim. Marja Neuvonen

– Tämä pandemia on kirkon 
aika. Se aika on annettu 
meille ennen kaikkea siksi, 

että voisimme julistaa evankeliumia 
sekä auttaa heitä, jotka ovat pelon val-
lassa ja tarvitsevat erityisesti apua tällä 
hetkellä.

Näin toteaa Inkerin kirkon piispa 
Ivan Laptev, joka on nyt toiminut 
vuoden verran virassaan. Hän on 
tarttunut tarmolla uuteen tehtävään-
sä. Koronan suljettua rajat työmatkat 
ulkomaille jäivät ja piispalle jäi enem-
män aikaa keskittyä kirkon johtamiseen 
Venäjällä. Hän on tehnyt kymmeniä 
matkoja seurakuntiin eri puolille maata 
sekä kouluttanut työntekijöitä eri 
rovastikunnissa. Yksinäisille seurakun-
nille on merkittävää, että nimenomaan 
kirkon johtaja tulee käymään ja kohtaa-
maan paitsi pappeja myös seurakunta-
laisia. 

Kansanlähetyksen Venäjän lähe-
tystyöntekijä Juha Saari kertoo, että 
korona-aika haastoi Inkerin kirkon 
katsomaan asioita erilaisesta näkökul-
masta. Internet avasi uusia mahdolli-
suuksia kertoa evankeliumia. 

– Pastorit tekivät hartausohjelmia, 
ja jumalanpalveluksia striimattiin 
viikoittain useilla eri aikavyöhykkeillä. 
Nyt tuhannet ihmiset seuraavat netin 
välityksellä hartauksia, raamattupiirejä, 
rippikoulutunteja, raamattuopetusta 
ja piispojen kyselytuntia, jossa myös 
piispa Aarre Kuukauppi on mukana. 
Tieto kirkosta ja sen seurakunnista 
leviää netin kautta aiempaa laajemmal-

INTERNET MADALSI 
INKERIN KIRKON 
KYNNYSTÄ

le. Kirkon työntekijöitä on ollut myös 
paikallisten televisio- ja radiokanavien 
haastateltavina.

Uudetkin ihmiset ovat päässeet 
netin kautta rauhassa tutustumaan eri 
seurakuntien toimintaan. Tämä vaikut-
ti Juha Saaren mukaan sen, että yhtäk-
kiä kirkon kynnykset madaltuivat. 

– Kun sitten seurakunnissa pystyt-
tiin taas kokoontumaan, jäivät uudet 
kanavat elämään perinteisemmän 
toiminnan rinnalle. 

Juha Saari iloitsee huomattuaan, 
miten hyvinkin luovin keinoin evan-
keliumia viedään eteenpäin Inkerin 
kirkossa. 

– Jos kokoontumisia kirkkosaleissa 
rajoitetaankin, voi seurakunta kokoon-
tua kirkon portailla ulkona. Keltossa 
joulun sanomaa on kerrottu elävien 
aasien, hevosien, hanhien ja muiden 
kotieläinten kera. 

UUTTA KASVAA

Inkerin kirkon tavoit-
teena on kouluttaa 
seurakuntiin sata uut-
ta paimenta vuoteen 
2025 mennessä. Opis-
kelijamäärät Inkerin 
kirkon Teologisessa 
Instituutissa Keltossa 
ovat viime vuosina 
kasvaneet hurjasti 
ja tilat ovat käyneet 
ahtaiksi. Uutta audito-
riorakennusta alet-
tiin rakentaa kesällä 
2020 ja ensimmäiset 
oppitunnit on tarkoi-
tus järjestää siellä jo 
toukokuussa 2021. 

KANSANLÄHETYKSEN TYÖ  
VENÄJÄLLÄ ENNEN JA NYT

• Kansanlähetys aloitti perustamisvuotenaan 1967 kirjalli-
suus- ja radiotyön Neuvostoliiton vainottujen kristittyjen 
tukemiseksi.

• Vuonna 1991 Neuvostoliitto hajosi ja Kansanlähetys 
lähetti ensimmäiset lähetystyöntekijät Venäjälle Inkerin 
kirkon työhön.

• Kansanlähetyksen tehtävä Venäjällä on palvella Inkerin 
kirkkoa evankeliumin levittämisessä.

• Työntekijämme kouluttavat ja tukevat Inkerin kirkon työn-
tekijöitä, tekevät seurakuntatyötä, lapsityötä ja diakonia-
työtä. Tuemme myös Siperian vankilatyötä. 

– Pietarissa Pyhän Annan seurakun-
nan sadat nuoret järjestivät kirkkoon 
upean pääsiäisnäyttelyn. Kirkkosaliin 
tuotiin tonneittain hiekkaa aavikoksi. 
Ilmestysmajalta ja uhrialttarilta vaelta-
jat siirtyivät Golgatalle ja tyhjän haudan 
äärelle. Kristinuskon ydinsanoma 
Jumalan rakkaudesta ja Hänen poikansa 
uhrista jokaisen ihmisen pelastumi-
seksi kerrottiin puhuttelevan selvästi. 
Tuhannet vieraat ovat maksaneet 
pääsylipun päästäkseen tutustumaan 
evankeliumiin.

Inkerin kirkko on dynaaminen ja 
Raamattuun sitoutunut luterilainen 
kirkko, jolla on katse vahvasti eteen-
päin. Juha Saari on kokenut, että sen 
yhteydessä on hyvä toimia. 

– Haluamme Kansanlähetyksessä 
olla tukemassa Inkerin kirkon itsenäis-
tymistä ja kasvua osana maailmanlaajaa 
kristittyjen perhettä.

Inkerin kirkon piispa Ivan Laptev.  
Kuva: Liliann Keskinen

Konfirmoidut Pyhän Marian kirkon portailla Pietarissa piispa Ivan Laptevin ja kirkko-
herra Mihail Ivanovin kanssa 21.6.2020. Kuva: Tatjana Andrievskaja

Piispat Aarre Kuukauppi ja Ivan Laptev pitävät piispojen kyselytuntia 
netin kautta. Kuva: Liliann Keskinen

Striimattua jumalanpalvelusta toimittaa kirkkoherra Igor Pokormjaho 
Aunuksen kappeliseurakunnassa Vitelessä. Kuva: Aleksei Jurjevitsh.
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TUE KANSANLÄHETYKSEN  
TYÖTÄ SOITTAMALLA

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

Teksti: Saara Mrčela
Kuva: Kristina Gajnova

Pietarilainen Jelena Tatti tekee pää-
työkseen opettajan töitä, mutta sen 

ohessa hän on mukana Inkerin kirkon 
lapsi- ja nuorisotyön vetäjätiimissä. Jele-

nan vastuisiin 
kuuluvat lap-
si- ja pyhä-
koulutyö. 

Pan-
demian 
alkaessa 
useita leirejä 
ja kursseja 
jouduttiin 
perumaan. 
Jelena ja 
hänen työka-
verinsa eivät 
tästä lan-

nistuneet, vaan saman tien he alkoivat 
tehdä lyhyitä videoita ja erilaisia mate-
riaaleja, joista perheet saivat iloa karan-
teenin aikana. Lisäksi Inkerin kirkko 
teki sosiaaliseen mediaan livevideoita, 
joista tuli hyvin suosittuja.

Viime kesänä pidettiin myös rippi-
koululeiri, joka onnistui hyvin. Jelena 
kertoo, että tästä rohkaistuneina he 
järjestivät myös nuorille leirin ja nuor-
ten tapahtuman. Tällä hetkellä ainakin 
Pietarissa seurakuntien toiminta on 
jatkunut jo normaalisti. Jelena pyytää 
rukousta sen puolesta, että löytyisi uusia 
vastuunkantajia lapsi- ja nuorisotyöhön, 
sillä eloa on paljon, mutta työmiehiä on 
vähän. 

Teksti ja kuva: Saara Mrčela

Sanoessani ”kyllä” lähe-
tystyölle heinäkuussa 2017 
en arvannut, että joudun 
odottamaan lähtöä jo kohta 
neljä vuotta. Myöskään valmis-
tuessani lähetyslinjalta joulukuussa 
2019, en osannut aavistaa, että en pääsekään 
heti lähtemään työalueelle, vaan lähtö venyy. 
Elämä on täynnä yllätyksiä, joita emme osaa 
ennakoida. Onneksi Jumalan kanssa odotta-
minen on helpompaa. 

Nuorempana rukoilin, että Jumala lähettäi-

si minut minne tahansa muualle, mutta 
ei Venäjälle. Jumala muutti sydämeni 
asennetta. Kun lähetyslinjan alussa 
neuvoteltiin kohdemaastani, Venäjä 
nousi selkeästi esiin. Samalla koin, 

että Jumala täytti sydämeni rakkaudel-
la venäläisiä kohtaan. 
Parhaillaan opiskelen venäjää netin 

kautta pietarilaisessa kielikoulussa pari kertaa 
viikossa. Samalla valmistaudun lähtöön, joka 
on suunniteltu tulevalle syksylle. Ensin menen 
Pietariin opiskelemaan kieltä kokopäiväisesti 
ja sen jälkeen suunnitelmissa on lapsi- ja nuo-
risotyö jossakin Inkerin kirkon seurakunnassa 

Siperiassa. Kielen opiskelu netin kautta on 
edistynyt hyvin. Odotan jo kovasti, että pääsen 
ylittämään itärajan ja voin puhua venäjää 
jatkuvasti arjessa, tutustua venäläisiin ja maan 
kulttuuriin sekä tehdä työtä lasten ja nuorten 
parissa. 

Tämä odottamisen aika on opettanut mi-
nulle myös kärsivällisyyttä, josta on varmasti 
hyötyä tulevassa työssä ja uusissa olosuhteissa. 
Odottamisen aika on ollut pitkä, mutta se on 
samalla vahvistanut lähetyskutsuani ja sydä-
meni paloa venäläisiä kohtaan. Haluan olla 
kertomassa venäläisille Jumalasta, joka rakas-
taa heitä äärettömän paljon.

Toim. Marja Neuvonen
Kuva: Miriam Keskinen 

Kansanlähetyksen lähe-
tystyöntekijä Liliann 

Keskinen toimii Inke-

rin Kirkko -lehden toimitta-
jana ja vastaa Inkerin kirkon 
suomenkielisistä sivuista 
Facebookissa. Lisäksi hän 
työskentelee ersänkielisen 
Vanhan testamentin kään-
nösprojektissa käännöstarkas-
tajana. Keskisten perhe palasi 
Viron ja Venäjän lähetys-
työvuosien jälkeen Suomeen 
vuonna 2019, ja Liliann jatkoi 
Inkerin kirkon palvelemista 
Suomesta käsin.

– Tein etätyötä jo ennen 
koronarajoituksia. Hyvät 
junayhteydet mahdollistivat 
myös pikaisia työmatkoja Pie-
tariin. Yhdenkin päivän aika-
na ehti tavata monta tärkeää 
ihmistä ja napsia pinon kuvia. 
Nyt kun kasvokkain kohtaa-
minen ei ole mahdollista, niin 
lehtijuttujen tekeminen ja 
hyvien kuvien saaminen on 
haastavampaa. Netin merkitys 
on kasvanut entisestään.

Liliann kokee, että Jumala 
on ihmeellisesti järjestänyt 
hänen työasiansa. Työvuo-
siensa aikana hänelle on 
syntynyt hyvät yhteydet 
Inkerin kirkon seurakuntiin 
ja työntekijöihin. 

– Suuri ilonaihe on myös 
se, kun yhteydenottoihini 
vastaavat minulle entuudes-
taan tuntemattomat ihmiset, 
jotka ovat valmiita kertomaan 
siitä, miten Jumala on toimi-
nut heidän elämässään. 

Kerran viikossa Liliann 
osallistuu Inkerin kirkon 
keskuskanslian työntekijä-
kokouksiin, joista hän saa 
tiedotusmateriaalia. Lisäksi 
hän on suoraan yhteydessä 
moniin seurakuntiin ympäri 
laajaa Venäjää.

– Olen kokenut, että saan 
samalla tukea seurakuntien 
vastuunkantajia, jotka mones-
ti toimivat yksin ja pitkien 
välimatkojen päässä muista 
seurakunnista. Välillä minulta 
kysytään kristinuskosta ja 
luterilaisuudesta, välillä saan 
palvella rukouksin. 

Vuoden ensimmäinen 
Inkerin kirkko -lehti on 
juuri ilmestynyt, ja Liliann on 
saanut hyvälle alulle seuraa-
van numeron materiaalit. Nyt 

hän voi hetkeksi paremmin 
keskittyä tiedotustehtävien 
rinnalla kulkevaan raama-
tunkäännöstyöhön. Liliann 
kokee suurena haasteena sen, 
miten saada aika ja voimat 
riittämään näihin molempiin 
tehtäviin. 

– Iloitsen siitä, että saan 
Jumalan työtoverina tehdä 
juuri sitä, mihin hän on mi-
nut valmistanut ja kutsunut. 
Lehden kautta olen saanut 
palautetta siitä, kuinka lukijat 
ovat saaneet innostusta ja 
rohkaisua lehdestä. Minulle 
on myös todella merkityksel-
listä olla mukana työssä, jonka 
tuloksena ersäläiset saavat 
lukea Raamattua omalla 
äidinkielellään.

ILONAIHEITA JA HAASTEITA  
INKERIN KIRKON TIEDOTUKSESSA

Liliann Keskinen esittelee Inkerin kirkko -lehteä, joka ilmestyy 
suomen- ja venäjänkielisenä. Suomenkielinen versio välittää tietoa 
kirkon elämästä Suomessa asuville inkeriläisille sekä suomalaisille 
seurakunnille, järjestöille ja yksityisille tukijoille. 

LÄHTÖÄ VAILLE VALMIS VENÄJÄLLE

ILOA LAPSILLE  
JA NUORILLE



9TUE KANSANLÄHETYKSEN TYÖTÄ SOITTAMALLA 0600 190 90 (HINTA: 20,45 € + PVM/MPM)

Teksti: Marja Neuvonen
Kuvat: Tiina Uimaluoto, Joanna  
Rantamäki

Uudet lähetystyöntekijät Joanna 
ja Petteri Rantamäki ovat 
valmiina lähtemään kielikou-

luun ja lähetystyöhön Japaniin heti kun 
koronatilanne sen sallii.

– Nyt vain odotamme, että saisimme 
lähtölaukauksen Japanin suurlähetys-
töltä, Petteri kertoo.

Joanna on pohtinut, mikä Jumalan 
tahto on heidän elämälleen nyt valmis-
tautumisaikana. Hän on tullut siihen 
tulokseen, että talenttien teroittaminen 
on hyvä asia. 

– Opiskelemme media-asioita 
omatoimisesti lisää, jotta meistä voisi 
olla paljon iloa Japanin seurakunnalle. 
Lähdön viivästyminen on opettanut 
minulle paljon nöyryyttä ja siirtänyt 
katsettani muiden ihmisten tarpeisiin. 
Tärkeämpää kuin se, että me pääsem-
me lähtemään nyt, on se, että Jumalan 
tahto toteutuu elämässämme, oli se 
mikä hyvänsä.

Lähtöään odottaessa Rantamäet 
ovat vierailleet lähettäjäseurakunnissa 
etäyhteyksien kautta sekä pitäneet yh-
teyttä lähettäjiinsä. Pariskunta on myös 
kokenut tärkeäksi keskittyä Raamatun 
lukemiseen ja muiden puolesta rukoi-
lemiseen.

– Olemme jo nyt lähetystyönteki-
jöitä, vaikka emme ole vielä Japanissa, 
Joanna iloitsee.

AHKERANA UUSIEN  
MERKKIEN ÄÄRELLÄ
Juuri nyt Joanna ja Petteri keskittyvät 
japanin kielen tavumerkistöjen opiske-
luun Helsingin kesäyliopistossa. Hiraga-

nat ja katakanat alkavat olla jo hallussa. 
– Kielen opiskelu on haastavaa, 

mutta samalla innostavaa. Aina kun 
näen oppikirjan tai kanji-kirjoitus-
merkkejä, koen intoa sydämessäni. 
Odotan kovasti sitä, että pikkuhiljaa 
opin muodostamaan järkeviä lauseita. 
Suurimpana ilonani on se, että olen 
ensimmäistä kertaa kiinnostunut kielen 
opiskelusta, Petteri kertoo.

JAPANI NOUSI SYDÄMELLE 
Japani alkoi kiehtoa Petteriä jo ala-as-
teella, kun hän kuuli maasta koulussa 
vierailleelta lähetystyöntekijältä. 

– Huomasin nopeasti, että Jumala 
oli asettanut tuon maan sydämelleni. 

Juoksin aina paikalle, kun kuulin jotain 
Japaniin liittyvää.  

Lähetyskutsun Petteri sai noin 
19-vuotiaana ja siitä lähtien hän on 
ollut valmis lähtöön. 

– Seurusteluaikoina aloimme miettiä 
mahdollisia maita omalle lähetysural-
lemme. Minulle Japani oli heti selkeä, 
mutta Joannan piti sitä hetken sulatella. 
Iloitsen kovasti, että maa on nyt nous-
sut myös hänen sydämelleen. 

– Me tiesimme jo seurustelles-
samme, että meidän paikkamme on 
lähetystyössä, Joanna vahvistaa. 

OMAT LAHJAT  
JUMALAN KÄYTTÖÖN
Joanna ja Petteri valmistuivat lähetys-
työntekijöiksi Kansanlähetysopiston lä-
hetyslinjalta helmikuussa 2021. Joanna 
on koulutukseltaan sosionomi ja kam-
paaja. Petteri on sosionomi-nuoriso-
työnohjaaja, ja ennen lähetyslinjaa hän 
toimi Kansanlähetyksen juniorityössä. 
Pariskunnalla on runsaasti lahjoja myös 
mediatyön ja musiikin alueella.

Japanissa Joannalla ja Petterillä on 
edessään kahden vuoden kielikoulu 
Kobessa. Japanin kirkon kanssa on 
käyty keskustelua siitä, että sen jälkeen 
Rantamäet tekisivät media- ja nuoriso-
työtä seurakunnassa. Joannaa kiin-
nostaa lisäksi nuorten tyttöjen parissa 
tehtävä työ sekä naistyö.  

– Meillä molemmilla on ollut vai-
heet, joissa olemme joutuneet selvittä-
mään itsellemme uskomme perusteet. 
Uskon, että meidän on helppo ym-
märtää niitä, jotka epäilevät Jumalan 
olemassaoloa ja vastata avoimesti hei-
dän vaikeisiin kysymyksiinsä, Joanna 
kertoo.

– Näkynämme on palvella Jumalaa 
ja hänen luomakuntaansa siellä mis-
sä olemme. Unelmoimme siitä, että 
tapaamamme ihmiset Japanissa voisivat 
oppia tuntemaan Jumalan ja hänen 
rakkautensa sekä antaa elämänsä Jee-
sukselle, Petteri tiivistää pariskunnan 
yhteisen näyn.

Rantamäet lähtökuopissa: 
”MEIDÄN PAIKKAMME  
ON LÄHETYSTYÖSSÄ”

Olemme jo 
nyt lähetys-
työntekijöitä, 
vaikka emme 

ole vielä  
Japanissa.

Joanna ja Petteri jättävät lukijoille muu-
taman rukousaiheen: kärsivällisyyttä 
odottaa lähtöä, ja että etätyö Suomessa 
kantaisi hedelmää. Rukoillaan myös, 
että korona rauhoittuisi ja Japanin rajat 
aukeaisivat ajallaan.

Petteri harjoittelee kirjoittamaan hiraga-
noja. Japanin kielen opinnoissa ensim-
mäisenä opetellaan hiraganat samaan 
tapaan kuin meillä opetellaan ensin 
aakkoset. Hiraganat ovat tavuja, joista 
muodostuu sanoja.   

SEURAA  
RANTAMÄKIÄ

Facebook:  
Beachill Family 

Instagram: 
beachillfamily

"

"
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Teksti: Marja Neuvonen 
Kuvat: Pauliina Hildén ja Alemayehu 
Kabbada

Kansanlähetyksen ja Etiopian 
Mekane Yesus -kirkon mittava 
yhteinen rakennushanke on 

käynnistynyt. Lounais-Etiopian Jim-
man kaupunkiin rakennetaan koulutus-
keskus, joka tuo helpotusta seurakun-
tien työntekijäpulaan.  

Mekane Yesus -kirkko on voimak-
kaasti, jopa räjähdysmäisesti kasvava, 
maailman suurin luterilainen kirkko.  

– Samalla se on kirkko, joka suh-
tautuu hyvin nöyrällä asenteella siihen, 
mikä on sen tehtävä Jumalan lähe-
tyksessä. Kirkko haluaa nähdä itsensä 
lähetystyön toimijana ja se etsii uusia 
kumppanuuksia, kertoo Kansanlä-
hetyksen apulaislähetysjohtaja Teijo 

Peltola. Hän vieraili Jimmassa helmi-
kuussa 2020. 

Etiopian luterilainen kirkko elää 
voimakkaasti herätyksen sekä sen tuo-
mien haasteiden keskellä. Huomattava 
osa paikallisseurakuntien jäsenistä ja 
työntekijöistä on ensimmäisen suku-
polven kristittyjä.  

Jimman hiippakunta on ollut 
Kansanlähetyksen työalueena jo yli 50 
vuoden ajan. Hiippakunnan 250 seura-
kunnasta ja saarnapaikasta yli puolet on 
vailla pappia. Koulutettuja työntekijöitä 
tarvitaan myös diakonia-, musiikki- 
sekä lapsi- ja nuorisotyöhön. Pulaa on 
lisäksi Raamatun sanaa hyvin tuntevis-
ta evankelistoista sekä raamattuopetta-
jista, ja seurakuntien vapaaehtoisetkin 
tarvitsevat koulutusta.  

– Haluamme olla mukana tukemassa 
Mekane Yesus –kirkkoa niin, että ne 
seurakunnat, jotka Jumala on antanut 
tämän herätyksen hedelmänä syntyä, 
voisivat edelleen kasvaa, vahvistua sekä 
juurtua vahvemmin Kristukseen ja 
Jumalan sanaan, Teijo kiteyttää. 

KOULUTUSTA JA TURVAA  
Jimman rakennushanketta koordinoi 
Raimo ”Aki” Tuppurainen, joka on 
aiemmin toiminut yli 20 vuoden ajan 
Kansanlähetyksen lähetystyöntekijänä 
Etiopiassa. 

– Jos kirkon työhön kouluttaudu-
taan esimerkiksi pääkaupunki Addis 
Abebassa, niin opiskelijat saattavat jää-
dä sinne valmistumisensa jälkeen. Mitä 
lähempänä omaa kotiseutua ja seura-
kuntaa on mahdollista opiskella, sitä 
todennäköisemmin valmistuneet jäävät 
samalle seudulle töihin. Tästä syystä 
Jimman koulutuskeskus voi merkittä-
västi vahvistaa alueen seurakuntia. 

RAKENNETAAN YHDESSÄ  
KOULUTUSKESKUS JIMMAAN  

Aki kertoo, että koulutuskeskus voisi 
tulevaisuudessa myös tarjota turvapaikan 
heille, jotka ovat kääntyneet kristityiksi 
ja ovat joutuneet vainotuiksi omassa 
yhteisössään. Myös perheväkivallan 
uhrit tarvitsevat paikan, jonne tulla. 
Kirkolta ovat apua pyytäneet myös 
monet ulkomaille töihin lähteneet noin 
15–16-vuotiaat tytöt, jotka ovat joutu-
neet hyvin rankkojenkin kokemusten 
takia palaamaan takaisin, mutta eivät 
häpeän vuoksi uskalla palata perheensä 
luokse.  

RAKENTAMINEN  
ON KÄYNNISTYMÄSSÄ 
Koulutuskeskus sai tammikuussa 2021 
laillisen rakennusluvan. Luvan saami-
nen kesti kaikkiaan vuoden, sillä ensiksi 
saatu lupa osoittautui virheelliseksi.  

– Tontille on tuotu sepeliä ja maa-ai-
nesta, että se saadaan kantavaksi ja kuor-
ma-autot voivat tuoda kiviä, hiekkaa, 
puutavaraa ja tiiliä. Tontin ympärille on 
rakennettu raja-aita, joka tekee alueesta 
turvallisemman. Pikkuhiljaa aletaan kai-

vaa perus-
tuksia, Aki 
kertoo.  

Tontin 
ulkolaidalle 
on juuri nyt 
rakenteilla 
myös pieniä 
myymäläti-
loja, joita vuokrataan ja näin saadaan tuloja 
rakennushankkeelle. 

– Korona on valitettavasti nostanut 
kuljetuskustannuksia Etiopiassa. Kaikkien 
ulkomailta tulleiden tavaroiden hinnat ovat 
nousseet noin 40 prosenttia siitä, kun raken-
nusbudjetti laadittiin. Sementin ja harjate-
räksen hinta on noussut jopa 60 prosenttia.  

Koulutuskeskuksen on määrä valmis-
tua vuoteen 2025 mennessä ja rahallinen 
tarve on 60 000 euroa vuodessa. Aki valvoo 
hankkeen edistymistä ja on säännöllisesti 
yhteydessä Jimmaan.  

– Odotan jo kovasti, että pääsen paikan 
päälle Jimmaan edistämään projektia. Kiitos, 
jos muistatte meitä ja hanketta rukouksin, 
hän pyytää.

Ylhäällä vasemmalla: Jimman kou-
lutuskeskuksen tonttiin tutustumas-
sa rakennushankkeen projektikoor-
dinaattori Aki Tuppurainen (vas.), 
Etiopian lähetystyöntekijä Mirjami 
Uusitalo, apulaislähetysjohtaja Teijo 
Peltola ja Kansanlähetyksen Etio-
pian työalan asiainhoitaja Getasew 
Andualem helmikuussa 2020.

Tontille on nyt tuotu kiviä, hiekkaa ja sepeliä.

LAHJOITA RAKENNUSHANKKEESEEN: SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYS  
FI83 2070 1800 0283 25, VIITENUMERO 77020

Tule mukaan rakennustalkoisiin! 

10 eurolla saa säkin sementtiä. 
30 eurolla saa kuution hiekkaa. 
100 eurolla saa ikkunan tai oven luokkahuoneeseen. 
125 eurolla saa yhden tiiliseinän luokkahuoneeseen. 
650 eurolla saa yhden materiaa lien kuorma-autokuljetuksen Addis Abe-basta Jimmaan. 
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”KORONASTA HUOLIMATTA tai juuri koronan takia Kansanlähetyksen sydän palaa entistä 
enemmän evankeliumin eteenpäin viemiselle. Ihmiselämän ainoa kestävä toivo voi kirkastua 
myös kriisin keskellä. Moni miettii elämän tarkoitusta, etsii tietoa kristinuskosta, kaipaa yhteyt-
tä, toivoa ja rohkaisua.” Jukka Repo, kotimaantyön johtaja   

RUKOUKSIESI JA TALOUDELLISEN TUKESI avulla jatkamme tärkeää työtämme siellä missä 
sille on eniten tarvetta. Valtakunnallinen keräyksemme "Katso, uutta kasvaa" kestää kesäkuun 
loppuun saakka.  
 
VOIT LAHJOITTAA tämän sivun alaosassa olevalla tilisiirtolomakkeella pankissasi tai verkko-
pankissasi viitteellä 70328 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: 70328

Sinä voit  
olla mukana  
monella tapaa

MOBILEPAY  
37850 

kommenttikenttään 
"Uutta kasvaa"

LIITY 
työntekijöiden  

lähettäjätiimeihin: 
Kansanlahetys.fi/ 
suuressa-mukana 

Kanna  
työtä  

rukouksin

Katso, uu�a kasvaa 
ERITYISKERÄYS SUURIMPAAN TARPEESEEN

kansanlähetys.fi 
/lahjoita

Jumalan matematiikka on erikoista: 
hän lupaa moninkertaistaa sen mitä 
annamme. Jos haluat rakkautta, anna 
rakkautta. Jos haluat tulla kohdel-
luksi hyvin, osoita arvostusta toisille. 
Jos haluat taloudellista turvaa, anna 
vähempiosaisille.  

”Muistakaa tämä: joka niukasti 
kylvää, se niukasti niittää, ja joka 
runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. 
Kukin antakoon sen mukaan kuin on 
mielessään päättänyt, ei vastahakoi-
sesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa 
Jumala rakastaa. Hänellä on teille 
annettavana runsaasti kaikkia lahjo-
ja, niin että teillä on aina kaikki mitä 
tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti 
kaikkea hyvää. Onhan kirjoitettu: Hän 
jakelee, hän antaa köyhille, hänen 
hyvyytensä kestää ikuisesti. Hän, 
joka antaa kylväjälle siemenen ja 
suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin 
siemenen ja moninkertaistaa sen, ja 
hän sallii teidän hyvyytenne sadon 
karttua.” 2. Kor. 9:6–10

1. Antamalla investoit Jumalan 
    valtakuntaan.  
2. Antaminen on hauskaa. 
3. Antaminen helpottaa omia 
    taloudellisia huolia. 
4. Antaminen rikastuttaa sinua. 
5. Antaminen muuttaa sinua. 
6. Antaminen innostaa muita.  
7. Antaminen täyttää ihmisten 
    tarpeet. 
8. Antaminen on uskon 
    tunnustamista. 
9. Antaminen vahvistaa jäsenyyttäsi 
     seurakunnassa. 
10. Antamalla osoitat kiitollisuutta Ju-

malan sinulle antamista lahjoista. 

Nicky Gumbel, vapaasti suomentaen 
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KYMMENEN  
HYVÄÄ SYYTÄ ANTAA



Teksti: Marja Neuvonen
Kuva: Milja Peuramäki

Helsinkiläinen Vilja Laxenius 
on opiskellut Kansanlähetys-
opistossa Ryttylässä raamattu-, 

palvelutyö- ja apologialinjoilla. 
− Opiskeluaikana näin, miten 

suurella sydämellä opistolla ja Kansan-
lähetyksessä tehdään työtä ja opetetaan. 
Sain tutustua ihaniin lähetyslinjalaisiin 
ja joistakin heistä tuli läheisiä ystäviä. 
Oli hyvin luonnollista ja etuoikeutettua 
liittyä heidän lähettäjätiiminsä sekä 
myös erään opettajani lähettäjäksi.

Lähettäjänä olo on Viljan mukaan 
upea mahdollisuus olla tärkeä osa lähe-
tystyötä. 

− Kun itse en voi lähteä lähetystyö-
hön, enkä myöskään ole hengellisen 
työn tekijä, voin tukea niitä, jotka 
siihen on kutsuttu. Saan tehdä lähetys-
työtä siunaamalla heidän työtään. 

Lähettäjänä Vilja on saanut val-
tavasti iloa ja ymmärrystä eri maissa 

tehtävästä lähetystyöstä sekä Kansanlä-
hetysopiston elämästä ja opetuksesta.

− Lähettäjien uutiskirjeet ovat iha-
nia ja tärkeitä. Oikeastaan ne ovat koko 
lähettäjänä olon suola, sillä sitä kautta 
tiedän, missä olen mukana. Parasta kir-
jeissä on niiden hengellinen anti, kuten  
raamatunkohdat ja lähetin hengelliset 
pohdiskelut. Niistä huomaa, miten 
Jumala kuljettaa meistä jokaista hyvin 
erilaisia polkuja, pysyen silti vahvasti 
rinnalla. 

KIITOLLISUUS  
KUTSUMUKSESTA 
Rukousta Vilja pitää oman elämänsä 
kutsumuksena numero yksi. 

− Se on lahja, josta olen Jumalalle 
valtavan kiitollinen. Luulenpa, että 
rukoilisimme vielä enemmän, jos 
näkisimme konkreettisesti, miten suuri 
vaikutus rukouksella on. 

Saamistaan rukousvastauksista Vilja 
voisi omien sanojensa mukaan kirjoit-
taa kokonaisen kirjan. 

"Lähe�äjänä olo 

− Parasta rukousvastauksissa on 
ollut se, että Jumala on suuressa vii-
saudessaan ymmärtänyt minua paljon 
paremmin sen, mikä milloinkin on 
ollut parasta minulle tai heille, joiden 
puolesta olen rukoillut. Nykyään osaan 
useammin lisätä rukousten loppuun 
“Tapahtukoon Sinun tahtosi, eikä 
minun”. 

Vilja näkee rukouksen tärkeimpänä 
tehtävänään myös lähettäjänä toimies-
saan.   

− Lähetit tarvitsevat rukousta ja 
taloudellista tukea, mutta eri ihmisillä 
on erilainen kutsu ja resurssit. Omasta 
antaminen voi yhdelle tarkoittaa rahaa, 
toiselle aikaa ja jollekin omien lahjojen 
käyttämistä toisten hyväksi.

Vilja suosittelee lämpimästi lähettä-
jäksi liittymistä. 

−Voikohan olla enää helpompaa 
tapaa olla mukana Jumalan antamassa 
lähetyskäskyssä? 

Lähe�äjänä olo 
ON UPEA MAHDOLLISUUS  
OLLA TÄRKEÄ OSA LÄHETYSTYÖTÄ”

– Lempiraamatunkohtani kiteyttää sen, 
mitä minulla on Jeesuksessa. Kaikki se, 
millä loppujen lopuksi on todellista mer-
kitystä. Se puhuttelee minua myös eri-
tyisesti siksi, että kamppailen kroonisen 
vaikeahkon sairauden kanssa jokapäiväi-
sessä elämässäni, Vilja kertoo. 

"Kuitenkin minä saan aina olla luonasi, 
sinä pidät kädestäni kiinni. Sinä johdatat 
minua tahtosi mukaan, ja viimein sinä 
nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla 
on sinut, sinä olet ainoa turvani maan 
päällä. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, 
Jumala on kallioni, minun osani iankaik-
kisesti." Psalmi 73:23-26




