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Pääkirjoitus
Kansanlähetyksen tarkoituksena on edistää 
Jumalan valtakunnan leviämistä johdat-
tamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen  ja 
ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa. Hie-
noja sanoja ja kauniita lauseita, mutta mitä 
tämä on käytännössä sinun elämässä? Oletko 
sinä löytänyt omat lahjasi ja paikkasi Jumalan 
valtakunnassa? Jumala on antanut jokaiselle 
kristitylle kutsun. Itse kysyn enenevässä 
määrin tätä itseltäni. Mitä minä olen tehnyt? 
Purkaakseni omaa turhautumistani aloin 
jakamaan koiralenkillä ihmisten postilaa-
tikoihin evankelioivaa materiaalia. Vaimoni 
aloitteesta laitoimme kalan auton taka-
konttiin. Autokauppiaalle toivotin Taivaan 
Isän siunausta. Pieniä asioita, mutta kaikki 
suuri alkaa aina jostain pienestä.

Oman paikkansa löytäminen vaatii myös 
rohkeutta ja nöyryyttä. Kaikki alkaa itse-
tuntemuksesta – kuka minä olen. Ensim-
mäinen asia on ymmärtää oma identiteetti 
Jumalan lapsena ja Jeesuksen seuraajana. 
Kristitty on vapaa suorittamisesta, koska 
Jeesus antaa ilon ja rauhan, mutta onko tämä 
todellista arjessa? Elämä ei ole suoritus tai 
pelkotila, vaan seikkailu Jumalan seurassa. Ilo 
Herrassa on meidän väkevyytemme, todetaan 
Raamatussakin. Onko sinulla iloa?

Identiteettiin liittyy myös käsitys omista 
vahvuuksista ja heikkouksista. Missä 
asioissa koen onnistumista ja kehittymistä? 
Missä tilanteissa sydämeni roihahtaa tuleen ja 
silmäni loistaa? Tässä kohtaa kannattaa kysyä 
apua kaverilta. Tänä syksynä olin tilanteessa, 
missä ystäväni koko olemus alkoi säkenöi-
mään intoa hänen reflektoidessaan omia 
tuntojaan. Hän alkoi pohtimaan omaa unel-
maansa ääneen ja koko huone kirkastui. 
Nämä ovat niitä pieniä suuria viitteitä siitä, 
mihin sinua kutsutaan. Olet saanut Jumalalta 
arvokkaan elämän, älä vähättele tai heitä sitä 
hukkaan.
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Itse uskon entistä vahvemmin siihen, että 
Jumalan valtakunnan rakentamiseen tarvi-
taan kaikkia. Uskon myös siihen, että jälki on 
hyvää vain silloin, kun rakentajat iloitsevat 
omista lahjoistaan ja uskaltavat tehdä niillä 
jotain. Siksi jokaisen tulee uskaltaa löytää 
omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Jokaiselta 
löytyy näitä molempia. Sen jälkeen on 
kohdattava realismi ja kehitettävä vahvuuk-
siaan.

Oma vahvuuteni ei ole organisointi, vaan ne 
ovat toisenlaiset. Tammikuun lopulla per-
heemme palaa takaisin Kittilään. Kiitän 
runsaista rukouksista ja tuesta lyhyen matkan 
aikana. Kulunut vuosi on kaikilla mittareilla 
ollut täysin poikkeuksellinen sekä Uuden-
maan Ev.lut. Kansanähetyksen työssä että 
koko maailmassa. Kriisi on aina joko uhka tai 
mahdollisuus. Miten haluamme kohdata 
korona-pandemian tuoman kriisin? Yhtälailla 
nopea työntekijöiden vaihtuminen voidaan 
kokea kriisinä. Onko se uhka vai mahdol-
lisuus? Kyse on näkökulman valinnasta. Kan-
sanlähetys ei ole yhtä kuin työntekijä, vaan 
yhdessä me kaikki.

Teksti: Mikko Kaartama
Kuva: Sanna Myllärinen
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Miltä maailma
näy�ää tänään 

ja huomenna
Meneekö kaikki oikeasti 
aina vain huonompaan 

suuntaan?
Minusta on ihan mukava olla vanha. Nyt 
joku voi ajatella, ettei se ole totta, etten ole 
vanhus, enkä sitä väitäkään. En ole vanhus, 
mutta olen vanha. Olenhan jo 61-vuotias ja 
lastenlapsia on 8 kappaletta. Minusta vanhana 
oleminen on ihan kivaa. On ihan kiva, että 
ammatti ja aviopuoliso on valittu, lapset on 
saatu ja kasvatettu, ja asuntolaina on 
maksettu. Voi ottaa rauhallisesti. Olkaamme 
iloisia iän tuomasta kokemuksesta ja viisau-
desta.

Joskus tuntuu siltä, että meillä kristityillä 
on selkäytimessä sellainen ajatus, että 
kaikki on menossa huonompaan suuntaan, 
eikä mitään hyvää ole odotettavissa. Ehkä 
tämä johtuu siitä, että uskomme elävämme 
lopun aikaa, johon kuuluu lisääntyvä ahdistus. 
Olen kuitenkin sitä mieltä, että Jumala haluaa 
vapauttaa meidät tällaisesta kielteisestä asen-
teesta. Nykyajassa ja tulevaisuudessa on myös 
paljon hyvää. 

Pohditaanpa ensin vaikka teknologian 
kehitystä. Teknologiasta yksi hyvä esimerkki 
on internet. Me emme voisi johtaa kään-
nöstyötä etänä Indonesiassa ilman internetiä. 
Internetin avulla käännöstiimin jäsenet tallen-
tavat työnsä pilveen ja me täällä Suomessa 
saamme ladattua sen omille koneillemme 
pilvestä ja voimme antaa palautetta.



Myös täällä Suomessa olemme nähneet, että 
monet tänne sotaa paenneet muslimit ovat 
pettyneet Islamiin. Siksi noin 5% tänne 
tulleista afgaaneista on kääntynyt kristityiksi. 
Ajatelkaa tätä! Olemme tehneet 
vuosikymmeniä työtä Vuorimaassa aika 
laihoin tuloksin, mutta nyt saamme korjata 
hedelmää. Tämä on suuri ilon aihe. Koskaan 
maailmassa ei niin paljon muslimeja ole 
kääntynyt kristityiksi kuin nyt. Joten islamin 
suhteen voimme ajatella, että tilanne on 
parempi kuin koskaan aikaisemmin. 

Vaikka Suomessa maallistuminen etenee, on 
todettava, ettei minään aikana historiassa 
maailmassa ole ollut niin paljon kristittyjä 
kuin nyt. Ja jos verrataan tilannetta Suomen 
ja alkukirkon välillä, voidaan todeta, että 
tilanteemme on parempi kuin esim. 1. 
vuosisadan Kreikassa. Ja alkukirkkohan 
menestyi silloin aika hyvin. Siksi nykyäänkin 
sanomalla Jeesuksesta on mahdollisuus 
menestyä. 

Lopuksi, kun kerran Suomessa tilanne on 
menossa huonompaan suuntaan, miten 
voisimme tavoittaa nykyihmisiä, kun heidät 
on rokotettu uskoa vastaan?

Jatkuu seuraavalla aukeamalla.

Mitä tulee tauteihin ja terveyteen, niin 
voimme todeta, että tauteja ja kuolemaa on 
aina ollut. Influenssaan nimeltä espanjantauti 
kuoli 1900-luvun alussa ehkä jopa 100 
miljoonaa ihmistä. 1300-luvulla musta surma 
tappoi noin puolet Euroopan väestöstä. 
Korona-virus on pientä sen rinnalla. 

Islam on nostamassa päätään ja tiuken-
tamassa otettaan muslimeista. Se näkyy eri-
tyisesti naisten pukeutumisessa ja vaati-
muksessa sharia-lain noudattamisesta. Mutta 
tässä on myös hyvä puoli. Sillä mitä tiu-
kempaa linjaa muslimeilta vaaditaan, sitä 
helpompi heidän on huomata, ettei Islam 
oikein sovi nykymaailmaan. Eräs indonesia-
lainen pappi sanoi, että jos Indonesiassa 
otettaisiin käyttöön sharia-laki, moni muslimi 
kääntyisi kristityksi.

Olen myös kuullut joiltakin iranilaisilta, 
että siellä ollaan lopen kyllästyneitä 
pappisvaltaan. Ennen valtaannousuaan 
Khomeini lupasi, että öljyrahat käytettäisiin 
kansan hyväksi. Sitten kun hän pääsi valtaan, 
hän käyttikin niitä uskonnon ja papiston 
hyväksi. Kun Khomeinilta kysyttiin, miksi hän 
oli valehdellut kansalle, hän vastasi, että kun 
Islam on uhattuna, silloin saa valehdella. 
Voidaan sanoa, että Khomeini on ollut paras 
evankelista Iranissa.

5



66



7

Jeesus sanoi, että olemme ihmisten 
kalastajia. Siksi voimme pohtia sitä, millä 
vieheellä tai syötillä saamme eniten saalista. 
Mielestäni paras viehe tai syötti on uskovien 
keskinäinen rakkaus. Raamattu sanoo, että 
siitä kaikki tuntevat meidät Jeesuksen 
opetuslapsiksi, että meillä on keskinäinen 
rakkaus. Tässä meillä on myös parannuksen 
paikka. Kirkkohistoriahan on täynnä erilaisia 
riitoja ja uusien kirkkojen muodostamisia. 

Uskovien toisilleen osoittama rakkaus on 
mielestäni paras houkutin maallistuneelle 
suomalaiselle tulla uskoon. Rakastaminen ei 
ole helppoa, koska me kaikki olemme erilaisia. 
On helppo muuntaa erot persoonallisuudessa, 
käyttäytymisessä ja toimintatavoissa syväl-
lisiksi teologisiksi eroiksi. Tässä tarvitaan 
viisautta ja itsetuntemusta sekä pitkän elä-
män tuomaa kokemusta. On helppo rakastaa 
samanmielisiä kristittyjä. Siksi meidän tulee 
oppia rakastamaan kristittyjä, jotka ovat 
erilaisia ja joilla on eri mielipiteet kuin meillä.
 
Toinen ehdotukseni koskee meidän elämän 
asennettamme. Kun uskovat tulevat yhteen, 
onko niin, että silloin alkaa valitus siitä, miten 
huonosti kaikki menee, ja miten syntisiä tai 
harhassa kaikki ovat? Keskitymmekö puhees-
samme muiden virheisiin? Olemmeko pahan-
ilmanlintuja? Tässäkin mielestäni meillä on 
aihetta parannukseen. 
 
Kilvoitelkaamme siis toistemme kunnioit-
tamisessa. Olkaamme maailman valo. 

Teksti: Kari Valkama
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Ennakko-
luulo�omuus
maan perii

Tavanomaisuudesta poikkeavaa 
strategiaa käyttävät menestyvät.

Kirkon penkit tyhjenevät, tilaisuuksien 
osallitujat vanhenevat - tätä on kristinusko 
Suomessa vuonna 2020. Mutta halutaanko 
tätä myöntää rehellisesti? Viime vuonna 68,6% 
kaikista suomalaisista kuului kirkkoon. Jäsen-
ennusteen mukaan vuonna 2040 eli vain 
kahdenkymmenen vuoden päästä kirkkoon 
kuuluu enää 51,4% kaikista suomalaisita. 
Huomaako tätä kukaan? Tehdäänkö asialle 
mitään?

Kansanlähetys on kirkon virallinen lähetys-
järjestö. Teemme ja tuemme hyvää työtä 
ulkomailla. Mutta mitä me teemme Suo-
messa? Vaikka jäsenkirja ei aina takaa 
vakaumusta, niin kirkon jäsenmäärän kehitys 
kertoo tilanteen kokonaiskuvan. Vähintään 
joka kolmas vastaantulija ei ole kristitty. 
Suomi on nykyään lähetyskenttä. Historian 
haikailu ei myöskään nyt auta - historian 
tunteminen kyllä. Pitää uskaltaa tehdä rehel-
lisiä analyysejä menneestä, miksi nyt ollaan 
tässä tilanteessa. Kokemus itsessään ei auta. 
Pelkästään arvioitu kokemus tuottaa jotain 
uutta. 

Kansanlähetyksen pitkäaikainen lähetys-
työntekijä  ja nykyinen kotimaantyö johtaja, 
Jukka Repo, on todennut, että lähetys-
työntekijän tärkein ominaisuus on ennak-
koluulottomuus. Itse uskon myös tähän. 
Taaksepäin katsovat ovat aina jääneet 
jalkoihin. Maailman suurimmat menestys-
tarinat ovat täynnä vallitsevien olosuhteiden 
haastajia. 

Kuningas Daavid on loistava esimerkki 
ennakkoluulottomuudesta. Jo ennen antiikin 
aikaa sota saatettiin ratkaista kahden 
sotajoukon parhaimpien sotilaiden kaksin-
taistelulla. Tällä menetelmällä vältettiin runsas 
verenvuodatus. Goljat on tästä hyvä esimerk-
ki. Kaksintaistelu oli ajan tapa. Mutta Daavid 
ei taistellut Goljatia vastaan tavanomaisilla 
varusteilla eli miekalla, vaan takajoukkojen 
käyttämällä lingolla ja nopeudella. Tämä oli 
ennenkuulumatonta. 

Ennakkoluulottomuuden historiaa on 
tutkittu itseasiassa aika paljonkin sota-
historiassa. Tulokset osoittavat, että altavas-
taajien käyttäessä tavanomaisesta poikkeavaa 
strategiaa, altavastaajat ovat voittaneet 63,6% 
kaikista lasketuista taisteluista viimeisen 200 
vuoden aikana. Mutta miten tämä liittyy 
kristinuskoon vuonna 2020? Meidän täytyy 
hyväksyä, että ennen hyväksi havaitut 
toteutustavat eivät välttämättä toimi tänään. 
Eikä tämän päivän innovaatio ole enää 
huomisen paras tuote. Maailma muuttuu koko 
ajan ympärillämme. Pitääkö siis meidänkin 
muuttua? Kristinuskon sisältö ei muutu eikä 
pidä muuttua, mutta toimintatapojen tulee 
alituisesti uudistua ympäristötekijöiden muut-
tuessa.

Lähetystyötä pitää tehdä Suomessa tämän 
ajan menetelmillä. Jeesus on sama eilen, 
tänään ja huomenna - mutta maailma ei 
koskaan. On kuitenkin huomioitava ja 
elettävä todeksi kaikkein ratkaisevin tekijä eli 
rakkaus. Vaikka minä puhuisin tämän ajan 
kieltä, vaikka minä tietäisin kaikki tämän 
päivän menetelmät, mutta minulta puuttuisi 
rakkaus, en minä mitään voisi, enkä ketään 
Kristukselle voittaisi.

Teksti: Mikko Kaartama



9



10

Pyytäkää, niin tei�e annetaan.
Etsikää, niin te löydä�e.

Kolku�akaa, niin tei�e avataan.
Matt. 7:7
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Onko pakko 
löytää oma 
kutsumus?

Ensimmäinen askel oman kutsun 
löytämisessä on oma halu etsiä.

Nuorten suusta tulee helposti lause ”Onko 
pakko?” Kerran minulta kysyttiin, että onko 
kristityn pakko löytää oma kutsumus. Ainoa 
”pakko” elämässä on kuolema, mutta siitä 
huolimatta Jumalalla on sinulle kutsu – halusit 
tai et. Jumalalla on sinulle itseasiassa kaksi 
kutsua. Kutsu Isän valtakuntaan Pojan kautta 
ja kutsu rakentaa tätä valtakuntaa Pyhän 
Hengen ja toisten kristittyjen kanssa. Miten 
kristitty voi löytää tuon jälkimmäisen kutsun 
– eli oman paikkansa Jumalan valtakunnassa?

Ensimmäinen askel oman kutsun löy-
tämisessä on oma halu etsiä. Toki Jumala 
käyttää meitä ilman, että aina edes tiedos-
tamme sitä. Mutta merkityksellisyyden koke-
musta elämässämme auttaa paljon ymmärrys 
omasta paikasta Jumalan maailmassa. Jos ei 
koskaan halua etsiä, et koskaan tule myöskään 
löytämään mitään. Tämä lainalaisuus pätee 
kaikessa – Jumalan maailmassakin. Yksi lap-
sen hienoimpia ominaisuuksia on uteliaisuus. 
Platon on osuvasti todennut, että oppiminen 
alkaa ihmettelystä. Jos olet Jumalan lapsi 
Jeesuksessa, kuinka usein ihmettelet lapsen-
kaltaisesti Jumalan maailmaa?

Sinä olet äärettömän arvokas ja ihmeel-
linen. Sinä et ole sattumien tulos. Sinua 
rakastetaan. Vaikka Jumala ilmoittaakin 
itsensä ensisijaisesti Raamatussa, voi Hänen 
mielikuvistaan ja suuruttaan ihmetellä ja 
ihastella yksinkertaisesti avaamalla silmät ja 
korvat. Jumala on antanut sinulle kyvyn 
tutkia Hänen suunnittelemaa maailmaa. Sitä 
voi tutkia mikroskoopin kautta, teleskoopin 
kautta, käyttämällä sivellintä, soittamalla 
soinnun ja maistamalla makuja. 

Jumala on mielikuvituksen Jumala. Jos Hän 
on osannut suunnitella solut ja systeemit, 
eikö Hän osaisi suunnitella myös sinulle 
sopivan paikan ja kutsumuksen? Sinut on 
kutsuttu elämään Jumalan teot todeksi, eikä 
vain seuraamaan sivusta. 

"Armosta Jumala on teidät 
pelastanut antamalla teille uskon. 
Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan 
se on Jumalan lahja. Se ei perustu 
ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi 
ylpeillä. Mekin olemme Jumalan te-
koa, luotuja Kristuksen Jeesuksen 
yhtey-teen toteuttamaan niitä hyviä 
tekoja, joita tekemään Jumala on 
meidät tarkoittanut." Ef. 2:8–10

Jumala ei kuitenkaan kutsu meitä suorit-
tamaan, vaan elämään niitä tekoja todeksi, 
mitkä Hän on meille valmistanut. Kutsu-
muksessa eläminen ei ole lakihenkistä pakkoa, 
vaan Jumalalta saatujen luontaisten lahjojen ja 
armolahjojen käyttöä Hänen kunniaksi. Me 
emme voi palvella hyvin sellaisessa tehtävässä, 
mihin meillä ei ole lahjoja. Mutta tämä on 
vapauttava tieto. Jumalan suunnitelmiin 
kuuluukin juuri se, että yhdessä täydemmä 
toisiamme. Siksi on oleellista ymmärtää, että 
Jumala ei kutsu meitä sooloiluun, vaan 
rakentamaan yhdessä Jumalan valtakuntaa. 
Lahjasi eivät ole itseäsi varten, vaan suu-
rempaa tarkoitusta varten.

Jatkuu seuraavalla aukeamalla.
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Meiltä ei odoteta ensisijaisesti kyvykkyyttä 
tai taitoa. Meiltä odotetaan alttiutta vastata, 
kun Jumala kutsuu. Jews for Jesus orga-
nisaation Euroopan johtaja, Avi Snyder, on 
sanonut, että "Jumala ei kutsu meitä olemaan 
itsevarmoja. Hän kutsuu meitä olemaan käy-
tettävissä. Itseasiassa Jumala käyttää mie-
lellään epäpäteviä ja kunniattomia taatakseen, 
että kunnia menee yksinomaan Hänelle." Jos 
kristitty on täynnä itseään, jääkö silloin 
Jumalalle enää tilaa? Onko Pyhä Henki saanut 
sinut omakseen?

Kun Jeesukselta kysyttiin, että pitääkö 
keisarille maksaa veroja, hän vastasi 
seuraavasti: "Antakaa keisarille mikä keisarille 
kuuluu, ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu." 
Kolikossa oli keisarin kuva ja nimi. Sinä 
puolestaan olet Jumalan kuva ja sinulla on 
Jumalan lapsen nimi. Anna siis itsesi Jumalal-
le. Olen itse monesti sanonut, että lapsesta 
saakka olen uskonut Jumalaan, mutta aina en 
ole seurannut Jeesusta. Voi olla eri asia sanoa 
uskovansa Jeesukseen kuin antaa hänelle 
kuskin paikka omassa elämässä. Mutta 
edelleenkään kyse ei ole laki-henkisyydestä, 
vaan sen ymmärtämisestä, kuinka paljon 
Jumala meitä rakastaakaan.

Itsensä antamisessa Jumalalle on jotain 
todella vapauttavaa. Toki siihen kuuluu myös 
suurta taistelua ihmisen sielusta ja tunteista. 
Itse koen usein riittämättömyyttä suurien asi-
oiden edessä. Sielunvihollinen yrittää aina 
kylvää pelkoa, kun Jumala haluaisi valaa 
meihin luottamusta.

Epävarmuus on ihmisen mielelle yleensä 
vaikeinta sietää. Raamatussa kuitenkin asiat 
aukeaa vasta loppusuoralla ja usein yllätyk-
sellisesti. Kun Ísraelin kansa oli lähtenyt 
Egyptistä, se joutui viettämään yön meren ja 
armeijan välissä. Silti Jumala auttoi. Yhtälailla 
meidän ei tarvitse tietää koko suunnitelmaa 
elämällemme. Riittää, että tässä hetkessä 
Jeesus saisi johtaa. Monesti olen huomannut 
johdatuksen vasta jälkikäteen, vaikka itse 
tilanteissa oleminen on joskus ollut vaikeaa ja 
epäselvän tuntuista.

Ihmisen ei tarvitse itse olla suurta, jotta voi 
aloittaa. Mutta ihmisen täytyy itse aloittaa, 
jotta voi olla suuressa mukana. Jeesus antoi 
omilleen kaikkein suurimman haasteen ikinä: 
Opetuslapseuttakaa koko maailma. Mutta hän 
jatkoi, että "Katsokaa, minä olen teidän 
kanssanne joka päivä, maailman loppuun 
saakka." Tämä haaste on edelleen voimassa, 
sanoin myös Jeesuksen sanat hänen seuraa-
jilleen.
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"Laiva on turvassa satamasssa, mutta tätä 
vartenhan sitä ei rakennettu."
J. A. Shell

Jeesuksen ensimmäisiä seuraajia leimasi 
vahva yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. 
Yhdessä syötiin ja rukoiltiin. Yhdessä otettiin 
vastaan haukut temppelissä ja yhdessä men-
tiin vankilaan. Paavali kuvaa monessa kirjees-
sä sitä, kuinka lahjojen käyttö ja oma kut-
sumus toteutuu yhteisössä ja yhteisön kautta. 
Itse olen huomannut konkretian kautta mo-
nesti, että armolahjat on tarkoitettu yhteiseksi 
hyödyksi. Siksi oman kutsumuksen löytämi-
seenkin tarvitaan toisia kristittyjä.

Länsimainen yksilöä korostava kulttuuri on 
ominut myös meidät Pohjolan maan 
hiljaiset. Itse joudun myöntämään, että liian 
helposti ajattelen ensin omaa napaa, sitten 
vasta kaverin. Kolmanneksi tulee vasta isompi 
kokonaisuus. Mutta yhteisöllisyyden koke-
muksessa ja vahvassa läsnäolevassa seurakun-
tayhteydessä ihmistä riisutaan jatkuvasti vää-
ristä motiiveista ja hiljalleen alkaa syntymään 
tervettä riippuvutta toisista ja toisten lahjois-
ta. Kristuksen ruumis koostuu ihan oikeista 
ihmisistä oikeilla lahjoilla ja taidoilla. Mutta 
mitä jos lahjamme eivät ole käytössä? Mitä jos 
emme vastaa siihen kutsuun, mikä meille on 
tarkoitettu? Kristuksen ruumis kärsii.

Mutta kaiken motiivi tulee kuitenkin olla 
rakkaus. Tätä Paavali korosti erityisesti 
korinttilaisille, joilla oli paljonkin erilaisia 
lahjoja. Vaikka joku olisi paras opettaja, 
suurin rohkaisija, tehokkain evankelista, 
viisain johtaja, mutta häneltä puuttuisi 
rakkaus, ei näillä taidoilla ja lahjoilla mitään 
tekisi. Siksi oman kutsumuksen löytäminen 
alkaa lapsenlailla ihmettelystä toisten Jumalan 
lasten kanssa. Usein se on pidempi prosessi 
kuin arvata saattaa. Mutta kuljetaan näitä 
prosesseja yhdessä. Etsi toisten uskovien 
seuraa, tutki kirjoituksia ja tutki itseäsi. Missä 
sinä olet hyvä? Mitkä ovat vahvuutesi? Jos ja 
kun et ole jossain asiassa hyvä, jätä sen teke-
minen niille, joille se on suunniteltukin. Tätä 
on Jumalan valtakunnan rakentaminen yhdes-
sä.

Kun Jumala kutsuu, se pelottaa ja innostaa. 
Mutta niin sen kuuluukin mennä. Itse kadun 
elämässä eniten niitä asioita ja hetkiä, kun en 
ole osannut tarttua Jumalan konkrettisiin 
kutsuihin. Mutta onneksi Jumalan rakkaus 
kestää. Armo on ansaitsematonsa rakkautta 
minun ja sinun osaksesi. Tässä armossa 
eläminen on tärkein kutsu.

Teksti: Mikko Kaartama
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Majoitus kahden hengen huoneissa Ylläsjärven Siltalassa.
Hinta 550 € sisältää kuljetukset, majoituksen, ruokailut,

retki-eväät, opastukset ja ohjelman.
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eero.ahonen@sekl.fi  //  040 528 7238
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Ohjelmaa ja
Tapahtumia
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HYVINKÄÄ
Ajassa liikkuu tapahtuma 19.-21.3.2021
Katso erillinen ohjelma
 
JÄRVENPÄÄ 
Raamattupiiri parillisten viikkojen maanantai 
klo 18, Hannu Väliaho 
Kirkonkulman Violet 
 
KERAVA 
Keskusteleva raamattupiiri parittomien 
viikkojen maanantai klo 18, Arto Teppo 
Rukouspiiri parillisten viikkojen torstai klo 11, 
Mikko Kaartama 
 
LAPINJÄRVI 
Raamattupiiri,  
Ma 11.1. klo 12.30, Jari Araneva 
Ma 8.2. klo 12.30, Jari Araneva 
Ma 8.3. klo 12.30, Jari Araneva 
Ma 12.4. klo 12.30, Jari Araneva 
Ma 10.5. klo 12.30, Jari Araneva 
 
Luennot Aamoksen kirjasta, Jari Araneva 
Ke 7.4. klo 18 
Ti 27.4. klo 18 
Ke 5.5. klo 18

LOHJA 
UUDEVUODEN SEURAT 1.1.2021 
Mäntynummen seurakuntatalossa. klo 14, 
Mikko Kaartama, Tenho Tiilikainen 
Kahvitarjoilu 
 
LÄHETYSPYHÄ 28.3.2021                        
Mäntynummen seurakuntatalo,
Tenho Tiilikainen 
Klo 13 Raamattuluento, Jarkko Haapanen 
Klo 14 Kahvitarjoilu ja Lähetysjuhla,
Saara Mrcela 
Klo 15 Messu, Saarna, Jarkko Haapanen 
 
Sanan ja lähetyksen ilta, seurakuntakeskus, 
Tenho Tiilikainen 
Ti 26.01.  klo 18.30, Ilkka Rytilahti 
To 18.02. klo 18.30, Ilkka Rytilahti 
Ti 02.03.  klo 18.30 Ilkka Rytilahti 
Ti 13.04.  klo 18.30  
Ti 11.05.  klo 18.30 Ilkka Rytilahti

KESÄPÄIVÄT 16.-18.06.2021 (ke – pe)  
Mäntynummen seurakuntatalo,
Tenho Tiilikainen 
Tilaisuudet klo 18 ja 19. Väliajalla kahvit.

MATKOJA MAAILMALLE
Israel – Kypros – Japani
Tutustu Kansanlähetyksen matkoihin 
internetissä: www.kansalähetys.fi/uusimaa

LOVIISA 
Sanan äärellä ilta, Itäinen tullikatu 6,
Veikko ja Ritva Saari.
Luennot Paavalin kirjeestä kolossalaisille
Ke 20.1. klo 18, Jari Araneva  
Ke 3.2. klo 18, Jari Araneva 
Ke 17.2. klo 18, Jari Araneva 
Ke 3.3. klo 18, Jari Araneva 
Ke 17.3. klo 18, Jari Araneva 
Ke 31.3. klo 18, Jari Araneva 
Ke 14.4 klo 18, Jari Araneva 
Ke 28.4. klo 18,  Jari Araneva 
Ke 12.5. klo 18
 
MYRSKYLÄ 
Raamattuluennot, Myrskylän seurakuntakoti, 
Helka Fabritius 
Ke 27.1. klo 18, Jari Araneva 
Ke 24.2. klo 18, Jari Araneva 
Ke 24.3. klo 18 Jari Araneva 
Ke 21.4. klo 18 Jari Araneva 
Ke 19.5. klo 18 Jari Araneva 

NUMMELA
Ilosanoman ilta kerran kuukaudessa. Seuraa 
Uusi Tie-lehden ja seurakunnan ilmoituksia.

Su 21.2. klo 12 Jumalanpalvelus, Nummelan 
kirkko, saarna Eero Ahonen 

NURMIJÄRVI  
Hyvän sanan iltapäivät, Nurmijärven 
seurakuntakeskus, Vastuuryhmä 
Su 24.1. klo 15 Seppo Palonen 
Su 14.2. klo 15 Seppo Palonen 
Su 14.3. klo 15 Seppo Palonen 
 
Koko perheen vappuaaton juhla 30.4. klo 18 
 
Röykän raamattupiiri joka toinen viikko, Timo 
Gummerus. Seuraa Uusi tie -lehden 
ilmoituksia.

PUKKILA 
Raamattupiiri pappilassa 
Su 10.1. klo 15, Jari Araneva 
Su 14.3. klo 15, Jari Araneva 
Su 11.4. klo 15, Jari Araneva 
Su 16.5. klo 15, Jari Araneva

TUUSULA
Tämän tahtoisin tietää luentosarja Tuusulassa.
Seuraa Uusi Tie -lehden ilmoituksia.

SOSIAALINEN MEDIA
Seuraa internetissä julkaisitavia sanoja, kuvia, 
ajatuksia ja puheita:
www.kansanlähetys.fi/uusimaa
facebook: Kansanlähetys Uusimaa
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