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Luet juuri uudistettua Kymenlaakson Kansanl-
hähetyksen ystävälehteä, joka on saanut 
uuden ilmeen ja nimen Yhdessä. Tällä lehdellä 
ja uusillä nettisivuilla haluamme korostaa yh-
dessä tekemisen tärkeyttä, niin kansanlähetys-
väen kesken kuin muidenkin kristillisten, eri-
tyisesti luterilaisten, toimijoiden kanssa. 

Yksin olemme aika vähän, yhdessä val-
tavasti enemmän. Tavoitteenani on pastorina 
ja piirijohtajana vastata osaltani Jeesuksen niin 
kutsuttuun ylimmäispapilliseen rukoukseen, 
joka löytyy Johanneksen evankeliumin 17. lu-
vusta. Siinä Jeesus rukoilee Isää pyhittämään 
omansa totuudellaan ja rakkaudellaan, jotta 
he olisivat hänessä yksi.  Jeesuksen totuuden 
ja rakkauden kautta he erottuvat maailmasta 
ja maailmassa heidät tunnistetaan hänen 
omikseen, ja tällöin heillä voi olla yksi sydän ja 
yksi mieli.

Tämä ykseys tarkoitti jo apostolisella 
ajalla monia kompromisseja kunkin omista int-
resseistä ja eriävistä mielipiteistä. Apostolien 
teoista löytyvä Jerusalemin kokous on oiva 
esimerkki tästä (Apt. 15). Sen päätöksenä an-
nettiin yksilönvapaus kysymykseen ympärileik-
kauksesta, ruokasäädöksistä ja muista Moo-
seksen lain mukaisista vaatimuksista. Niitä 
kiellettiin toki pitämästä pelastuskysymykse-
nä, kuten Paavali myöhemmin kirjeteksteis-
sään korostaa, mutta nämä kysymykset eivät 
myöskään saaneet olla rikkomassa keskinäistä 
yhteyttä ja rakkautta. 

Kuinka meidän tulisi työskennellä yhdessä 
tänä päivänä? Kysymys ei ole helppo. Yhteinen 
tunnustuspohja helpottaa, mutta sekään ei 
takaa samaa uskonymmärrystä. Meillä 
jokaisella on oma taustamme niin hen-
gellisesti kuin muutenkin. Eri asiat toisten ih-
misten toimintatavoissa, uskonharjoituksessa 
ja uskonymmärryksessä särähtävät eri ihmis-
ten korviin eri tavoin. Siksi ajattelenkin, että 
avoin ja rakkaudellinen keskustelu erilaisuuk-
sistamme on ainoa tie yhteiseen työhön. Minkä 
verran voimme tehdä kompromisseja ja tulla 
toisiamme puoliväliin vastaan? Mitkä asiat ovat 
luovuttamattomia kullekin ja miksi? Olem-
meko valmiit kysymään näitä kysymyksiä mui-
den lisäksi myös itseltämme?

Yhteisessä työssä ei ole koskaan ihan-
teellisinta vaihtoehtoa minun mieltymysteni ja 
tarpeideni kannalta. Jotta kaikki voisivat tulla 
nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi, jokainen 
joutuu tinkimään omastaan. Kokonaisuuden 
kannalta tämä ei loppujen lopuksi ole kenel-
täkään pois, jos haluamme olle toistemme 
kanssa yksi ruumis Kristuksessa. Näin toisten 
tarpeista tulee omiamme, rikastumme tois-
temme kautta ja opimme toisiltamme.

Miten tehdä töitä yhdessä?
Teksti: Markus Korri
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Lyhyet uutiset 
Kymenlaakson Kansanlähetyksestä

KOUVOLAAN VALMISTUU 
KOHTAAMISPAIKKA-TOIMINTAKESKUS
Kansanlähetys osti helmikuussa Kouvolan kes-
kustasta, Kouvolankatu 26:ssa sijaitsevan lii-
kehuoneiston, yli 300 neliötä. Tilaa on katu-
tasossa ja kellarikerroksessa. Tilaan sijoittuu 
Kansanlähetyksen toimisto, mutta pääosin 
tilojen käyttäjinä KL:n lisäksi vuokralaisina 
ovat Kouvolan Kohtaamispaikka ry sekä Suo-
men Raamattuopisto ja Evankeliumiyhdistys, 
SLEY.

Tilojen käyttö kokoontumistilana vaatii 
mittavia muutostöitä, joiden suunnittelu, ra-
kennusluvan hakeminen ja urakkatarjousten 
saaminen on vienyt aikaa. Urakkasopimus hy-
väksytään pian, ja rakennustyöt käynnistyvät 
lokakuun alussa. Tilojen toivotaan valmistuvan 
vuoden loppuun mennessä. Toivottavasti ra-
kennusalan ylikuumeneminen ei aiheuta viiväs-
tymistä. Juuri tästä syystä remontin hinta on 
noussut niin, että olemme joutuneet neuvot-
telemaan liikkeen sisäisestä lainajärjestelystä, 
mikäli varaamamme rahat eivät riitä.

TULE RAKENTAMAAN KOHTAAMISPAIKKAA!
Tilojen muutostyöt vaativat ammattitaitoisia 
tekijöitä, joten toivomaamme talkooapua 
voimme hyödyntää lähinnä huoneiston sisus-
tamisessa ja siivoamisessa. Sen sijaan kaikki 
voivat olla mukana rakentamassa yhteistä 
Kohtaamispaikkaa osallistumalla keräykseen 
piirimme työn tukemiseksi. Tähän kohteeseen 
ohjautuvat lahjoitukset pankkitilille FI59 5750 
0140 1569 03, viitenumero 98135.

PIIRIJOHTAJAN KANNATUSRENGAS
Myös maakunnassa työmme jatkuu korona-
rajoitusten jälkeen. Olemme kesän aikana 
saaneet piirijohtajaksi pastori Markus Korrin. 
Hänen taitonsa näkyvät jo tässä uudistetussa 
ystävälehdessä ja internet-sivuillamme, jotka 
hän on uudistanut. Piirijohtajan palkkaukseen 
olemme tehneet varauksen, jolla hänen palk-
kansa on turvattu noin kolmeksi vuodeksi. 
Mielestäni kuitenkin työntekijän palkkakulut 
tulisi kattaa normaalin varainhankinnan avulla. 
Siksi piirijohtajalle muodostetaan tukiryhmä, 
johon itsekin olen jo ilmoittautunut. Toivot-
tavasti myös moni tämän ystävälehden saaja 
lähtee tähän tukiryhmään mukaan. Mikäli ren-
gas vahvistuu nopeasti, edellä mainittu varaus 
vapautuu käytettäväksi huoneistoremonttiin.

Haastetta siis riittää piirimme työssä! 
Ennen kaikkea nyt tarvitsemme heräämistä ru-
koukseen. Tästähän muistuttaa myös KL-liik-
keen kuluvan vuoden vuositeema Rukous 
kannattaa. Saamme uskoa ja toivoa, että 
edelleen Herra tarvitsee meitä evankeliumin 
levittäjinä Jumalan rakkauden välittäjinä. 
Saamme myös turvallisesti luottaa Jumalan 
siunaukseen ja hyvään johdatukseen, kun 
teemme työtä rukoillen.

Siis, rakkaat ystävät, rohkeasti Jumalaan 
turvaten eteenpäin!

Teksti: Timo Rämä

PIIRIJOHTAJA MARKUS KORRIN 
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• Seuraavan linkin kautta: 
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• Soittamalla: 0442597898
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Innovatiivinen ihmisten
  tavoi�aminen
    Jeesukse�e
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Kesäloman eräänä iltana keskustelu kääntyi 
lasteni kanssa uskon asioihin. 10-vuotias tyttä-
reni oli juuri palannut Kansanlähetyksen kesä-
leiriltä ja siellä oli puhuttu paljon Jeesuksesta. 
Tyttäreni kysyi minulta: “kuka sinulle kertoi 
ensimmäisen kerran Jeesuksesta?”. Vastasin, 
että varmaan äitini. Tein vastakysymyksen hä-
nelle: “kuka sinulle kertoi ensimmäisen kerran 
Jeesuksesta?”. “Sinä”, kuului tyttäreni vastaus.

Tämä oli pysäyttävä ja minua erittäin 
paljon rohkaissut keskustelu. Kansanlähetyk-
sen työntekijänä, erityisesti tällaisessa Ryttylän 
hallintovirassa, ei usein tunne pääsevänsä ker-
tomaan Jeesuksesta uusille. Niille, jotka Jee-
suksen jo tuntevat, pääsen minäkin Jeesuk-
sesta puhumaan ja he kertovat Jeesuksesta 
minulle. Tämä on tietenkin tosi arvokas asia 
itsessään. Evankeliumin kertominen uusille jää 
kuitenkin kansanlähetysläistä pohdituttamaan, 
se asia ei oikein anna rauhaa.

Tyttäreni kertoma vahvistaa, että to-
distettavasti siis ainakin yhdelle uudelle olen 
minäkin kertonut Jeesuksesta. Ja se johtuu 
ihan pelkästään Jumalan valtaisan hienosta 
innovaatiosta, kun hän on luomistyössään sää-
tänyt perheet ja sukupolvien ketjun. 

Kansanlähetyksen vastavalmistuneessa 
kotimaantyön strategiassa yhtenä painopiste-
alueena on “innovatiivinen ihmisten tavoitta-
minen Jeesukselle”. Olemme rukoillen ja 
laajalla uskovien joukolla työstäen saaneet 
muotoiltua ainakin seuraavanlaisia toimenpi-
teitä lähivuosien varalle: Evankelioivien tiimien 
perustaminen kansanlähetyspiireihin, evanke-
lioimisen valtakunnallisen johtotiimin perusta-
minen, kesäaktiotiimitoiminnan uudelleen 
käynnistäminen ja sosiaalisen median käytön 
vahvistaminen evankelioimistyössämme.

Keskeisenä tavoitteena on tällaisten toimien 
kautta vahvistaa evankelioimisnäkyä ja 
evankelistan identiteettiä vapaaehtoistemme ja 
työntekijöidemme keskuudessa. Yhteisenä 
unelmana on, että meille kaikille voitaisiin 
sanoa: “sinä kerroit minulle ensimmäisen 
kerran Jeesuksesta”.

Välillä ihmisten tavoittaminen Jeesuk-
selle tuntuu niin kaukaiselta ja vaikealta asial-
ta, että nousee tarvetta pitää palaveria pala-
verin perään ja silti emme löydä viisasten kiveä 
innovatiivisten työmuotojen synnyttämiseksi. 
Jeesuksesta kertominen, evankeliointi, ei ole 
kuitenkaan mikään ohjelmoitava robotin virka, 
vaan se on ihmisen virka. Tapoja tavoittaa 
ihmisiä innovatiivisesti on yhtä monta kuin 
Jumala on keksinyt ihmisiä luoda. Näin on 
Jeesus armossaan säätänyt. Siinä sitä “boksin 
ulkopuolella” ideoitua innovaatiota vasta on-
kin, että maailman kalleimman tehtävän Luoja 
tällaisille uskoi. Näyttää siis vahvasti siltä, että 
Jumalan armon maailmassa jopa Kansanlähe-
tyksenkin on ihan mahdollista olla mukana sii-
nä Herran työssä, jossa hän ihmisiä käyttäen 
tavoittaa uusia ihmisiä Jeesuksen yhteyteen.

Rohkaisu ja rukous. Nämä asiat nousi-
vat, kun piirijohtajien kanssa pohdimme en-
simmäisiä askelia ihmisten tavoittamisessa. 
Rukouksen kautta meidän on mahdollista liit-
tyä mukaan Jumalan innovaatioihin. Vierelläsi 
on myös monta potentiaalista evankelistaa – 
ainakin Jumalan mielestä he ovat ihan 
potentiaalisia. Rohkaise heitä! Ja rukoile, että 
joku tulisi ja rohkaisisi sinua kertomaan Jee-
suksesta.

Siunausta syksyysi!

Teksti: Anssi Savonen
SEKL:n aluekoordinaattori, kotimaantyö



Monenlaista
Mediaa

Korona-ajan myötä kirkot olivat kiinni, joten 
Helsingin Kansanlähetys otti askeleita kohti 

mediatyötä. Puolen vuoden aikana julkaistiin 
yli 30 tuntia uutta sisältöä. 
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Saavun pääsiäisen jälkeisenä tiistaina Alppi-
kodille, Helsingin Kansanlähetyksen toimiti-
loihin Alppilaan. Vanhaan normaaliin aikaan 
näissä tiloissa käy viikoittain eri tilaisuuksissa 
toistasataa ihmistä, mutta uudessa normaalis-
sa ne ovat lähes autiot.

Suuntaan kirkkosalin sivuhuoneeseen, johon 
on alkuvuodesta rakennettu podcast-studio. 
Pyöreän pöydän ääressä on neljä studiomikro-
fonia kuulokkeineen. Pian paikalle saapuu 
piirihallituksen puheenjohtaja Samuli Virtanen, 
ja hänen perässään muut ohjelman keskuste-
lijat: Uusi Tie -lehden päätoimittaja Leif Num-
mela sekä ex-ministeri Timo Soini. On aika ää-
nittää pari uutta podcast-jaksoa.

"Kristillinen näkökulma 
yhteiskuntaan."

Kansanlähetys aloitti tänä keväänä useam-
man podcast- eli puheohjelman. Niitä pystyy 
kuuntelemaan useista nettipalveluista, kuten 
Spotifysta, Apple Podcastista ja Kansanlähe-
tyksen omilta kotisivuilta.

Itse ajattelijat on yksi näistä podcasteista: yh-
teiskunnallinen keskusteluohjelma, joka lähes-
tyy päivänpolttavia aiheitaan kristillisestä ja 
arvokonservatiivisesta näkökulmasta. Jokai-
sella puolen tunnin mittaisella jaksolla on oma 
teemansa. Ajattelun kohteena on ollut mm. 
sananvapaus, abortti, eutanasia, rakkaus, ian-
kaikkinen elämä – sekä tietenkin nykyajan kes-
toaihe, korona. Vakiokeskustelijoiden lisäksi 
ohjelmassa on käynyt pari kertaa vieraana 
myös kansanedustaja Päivi Räsänen. Uusi jak-
so julkaistaan perjantaisin. Ohjelmaa julkais-
taan Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen nimel-
lä, mutta sen teknisenä toteuttajana toimii 
Helsingin piiri. 

Samuli Virtanen on tyytyväinen ohjelmaan. 
Nummela ja Soini ovat äänessä vuorotellen, 
Virtasen isännöidessä ja ohjaillessa keskus-
telun suuntaa. Aina se ei ole ihan helppoa.

– Leif ja Timo vaihtavat aiheen hirveän nope-
asti hengelliseksi! Ei mulla tietenkään ole mi-
tään sitä vastaan. He ottavat toistensa puhees-
ta kiinni nopeasti, ja kombo toimii, hän pohtii 
hymyillen.

Keskustelu on jo vauhdissa ja tarinoita riittää, 
vaikka äänityspainiketta ei ole vielä painettu. 
Jutun ohessa sovitaan, että tänään äänitet-
tävissä jaksoissa puhutaan identiteettipolitii-
kasta ja vakaumuksesta. Siirryn seinän toiselle 
puolelle tarkkaamoon ja käynnistän tallennuk-
sen. Jaksoista tuttu tunnusmusiikki leikataan 
mukaan jälkikäteen, mutta Samuli osaa ajoit-
taa aloituspuheenvuoronsa oikein.

"Hyvät kuuntelijat, on jälleen 
perjantai ja siten uuden Itse 
ajattelijat -jakson aika."

Itse ajattelijat ei ole HEKL:n ainoa lanseeraus 
puhemediassa. Piirin omien Filia-messujen 
saarnat ovat olleet jo pidempään kuunnel-
tavissa kotisivuilla, tosin parin viikon viiveellä, 
mutta loppusyksystä myös ne siirrettiin kuun-
neltavaksi podcast-palveluihin. Saarnat ovat 
löydettävissä nimellä Kansanlähetys Helsinki.

Koronatilanteen vuoksi Filia-messuja ei voi jär-
jestää. Siksi saarnoillakaan ei ole enää viivettä: 
uusi Raamattua opettava puhe ilmestyy joka 
sunnuntai. Saarnat äänitetään aiemmin viikol-
la, samasta puhujanpöntöstä kuin mistä ope-
tus pidettäisiin paikalla olevalle seurakunnalle. 
Eroja on vain kaksi: seurakunta ei ole läsnä ja 
puhe on soljuvampaa, kun siitä saa leikattua 
pois väärinluvut ja yskäisyt.

Jatkuu seuraavalla aukeamalla.
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Tämä kirjoitus on aiemmin julkaistu Helsingin ja Uudenmaan Kansanlähetyksen Suuressa mukana 
-lehdessä. Mitä voimme oppia Kymenlaaksossa toisen piirin työstä korona-aikana?

Tässä kuvattu tilannekertomus on viime keväältä, nyt suunnitelmat ovat jo edenneet seuraaviin vaiheisiin.



Filia-saarnat lähetetään myös Radio Patmok-
sen taajuudella, tosin parin viikon viiveellä lau-
antaisin. Lisäksi maanantaisin HEKL:llä on 
oma Alppilan aalloilla -radio-ohjelma, jossa 
kuullaan raamattuopetusta ja teologisia luen-
toja.

Viime keväänä piirissä julkaistiin joka illalle 
muutaman minuutin mittainen hartaus. Joulu-
kuussa tämä toiminta polkaistiin jälleen 
käyntiin, ja nyt hartauksia on julkaistu yli 30 
kappaletta. Uusi hartaus tulee maanantaisin ja 
torstaisin iltakuudelta. Ne löytyvät samoista 
podcast-palveluista hakusanalla Iltahartaus. 
Puhujina hartauksissa on työntekijöiden lisäksi 
piirin vastuunkantajia, ja kokonaisuutta koordi-
noi Susanna Vihervaara. Hän on äänittänyt 
myös Sunnuntairukous-nimistä rukousohjel-
maa, joka korvasi kuukausien ajan Filia-mes-
sun esirukousosiota.

Jos haluaisi kuunnella näistä nettiohjelmista 
kaikki viimeaikaiset jaksot yhteen putkeen, ai-
kaa pitäisi varata yli 20 tuntia. 

Itse ajattelijoiden äänitykset ovat ohi ja kes-
kustelijat lähteneet. Samuli Virtanen kertoo, 
että palaute ohjelmasta on ollut hyvin myön-
teistä.

– On tykätty siitä, että puhutaan suoraan, ja 
sanottu ettei tällaista puhetta kuule edes kir-
kossa! Formaatti on tuttu USA:sta, mutta Suo-
messa ei ole vastaavaa.

Podcast on tarkoitettu kaikille yhteiskunnalli-
sista asioista kiinnostuneille. Se antaa ajattelun 
aihetta ja perusteluja myös niille kuulijoille, 
jotka eivät ole asioista samaa mieltä keskuste-
lijoiden kanssa.

– Leif ja Timo ovat omalla tavallaan vajavaisia 
kristittyjä, jotka ovat saaneet pataan monta 
kertaa mutta eivät ole siitä hetkahtaneet. Kuu-
lija voi ajatella, että ”näinhän se on! He 
uskaltavat puhua asioista, niin kyllä minäkin 
voin uskaltaa”, Virtanen pohtii.

Itse ajattelijoiden ensimmäinen tuotantokausi 
käsittää 12 jaksoa ja loppuu toukokuussa. Jos 
toinen tuotantokausi toteutuu myöhemmin, 
Virtasen toiveena olisi vieraita, jotka edustavat 
eri ajatuksellista laitaa kuin Soini ja Nummela.

– Toivon, että ohjelma voisi antaa työkaluja 
kristityille, jotka haluavat elää arvomaail-
maansa todeksi omassa arjessaan ja osaavat 
tarpeen tullen myös perustella näkemyksensä.

Muiden Helsingin Kansanlähetyksen tämän-
hetkisten ohjelmien kuuntelijajoukko on sel-
keä: he, jotka yleensä käyvät Filia-messuissa 
tai muussa vastaavassa jumalanpalveluksessa 
– sekä he, jotka toivottavasti tulevat myöhem-
min. Sisältö on pikemmin varustavaa ja ruokki-
vaa kuin kutsuvaa ja evankelioivaa.
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Myöhemmin illalla istun Teams-palaverissa, 
jota luotsaa piirin pitkän linjan aktiivi Jouko 
Jääskeläinen. Puhumme uuden aluevaltauksen 
jatkosta: jumalanpalveluksista TV7 -kanavalle.

HEKL on tähän mennessä toteuttanut kolme 
televisiojumalanpalvelusta, joista ensimmäinen 
lähetettiin jouluna. Ensi kesänä on luvassa toi-
set kolme. 45 minuutin jumalanpalveluksessa 
on lähes kaikki tutut elementit: liturgi, raamat-
tuopetusta, rukousta ja musiikkia. Lavasteet 
esittävät kirkon lasimaalauksia ja vievät ajatuk-
sen pois Alppitalon urbaanista ympäristöstä. 
Vain ehtoollinen puuttuu.

Katsojamäärä televisiojumalanpalveluksessa 
huimaa. Filia-pastori Mika Ebeling laski, kuin-
ka yksi TV-lähetys kokoaa ihmisiä saman ver-
ran kuin kolmen vuoden Filia-messut yhteen-
sä.

Kuvallinen toiminta ei rajoitu vain televisioon. 
Lähiviikkoina on suunnitelmissa aloittaa Filia-
jumalanpalvelukset ja muu kokoava toiminta 
Zoom-videopuhelusovelluksen kautta. Nuor-
tenillat ja opiskelijatoiminta ovat pyörineet 
alustalla jo kuukausia. HEKL suunnittelee 
myös oman kuvauskaluston hankintaa, jolloin 
laadukasta videomateriaalia voi tehdä itsenäi-
sesti Alppikodilla.

Vaikka erilaisia nimekkeitä alkaa olla jo aimo 
joukko, mediatyö on vielä lapsenkengissä. Ko-
koontuva seurakunta tulee jatkossakin ole-
maan Helsingin Kansanlähetyksen toiminnal-
linen sydän, mutta mediatyö voi tuoda jotain 
lisää. Jokainen suomalainen käyttää mediaa, 
joten siihen tarvitaan kristillistä näkökulmaa.

Mahdollisuuksia rajoittavat lähinnä mielikuvi-
tus ja tekijät. Tilaa on kaikille, jotka haluavat 
tulla mukaan: tarvetta on tulevaisuudessa kir-
joittajille, puhujille, muusikoille, teknikoille ja 
tuottajille. Jos jokin näistä kiinnostaa, voit lä-
hettää sähköpostia piirin toimistoon.

Puheenjohtaja Virtanen toivoi aiemmin päiväl-
lä, että piirin ystävät ottavat median omaksi – 
niin kuluttajana kuin tekijänä.

"Tämä on vasta käynnisty-
mässä, kutsu on auki!"

Teksti: Juho Ylitalo
Kirjoittaja toimii nuorisotyössä Helsingin 

Kansanlähetyksessä
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Rukous nouseekin pienuudesta Jumalan edessä. 
Hänen lapsinaan puhumme Jumalalle selvin ja 
vähin sanoin. Silloin emme rukoile tekopyhien ta-
voin monisanaisesti. Kirkkoisä Augustinus on sa-
nonut tästä: ”Tekopyhät voivat saada aikaan ru-
kouksen melua, mutta eivät sen oikeaa ääntä, 
koska siitä puuttuu elämä.” Niinpä voitaisiin sa-
noa, että juuri vähäsanaisuutemme antaa sydä-
mellemme tilaa kuunnella, mitä Jumala todella 
haluaa meille sanoa.

YKSINPUHELUSTA VUOROPUHELUUN SANAN 
KAUTTA
Kirjassaan Rukoushuokauksia (Kirjapaja 2012) 
Wilfrid Stinissen kirjoittaa, että Jumala ei ole kos-
kaan mykkä, sillä hänen olemuksensa on sana. 
Hän puhuu lakkaamatta. Tässä on viittaus Johan-
neksen evankeliumin alkuun: ”Alussa oli Sana. Sa-
na oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.” (Joh. 
1:1) Näin jo kaikki oleminen on Jumalan puhetta. 
Ensimmäinen vuoropuhelu Jumalan kanssa kos-
kee omaa olemassaoloasi. 

Inhimillinen sana ja Sana ovat kirjoitettu 
Raamattu ja persoona Jeesus. Raamatun kautta ja 
erityisesti evankeliumien kautta kuulet Jumalan 
äänen inhimillisellä tavalla. Evankeliumeista 
voimme lukea sanat, jotka Jeesus lausuu ihmi-
selle ja Isälleen. Siellä Jeesus käy vuoropuhelua. 
Jeesuksessa Jumala itse puhuu ja kuuntelee. On-
kin lohdullista, ettei meidän tarvitse löytää uusia 
sanoja aloittaaksemme vuoropuhelun Jumalan 
kanssa. Raamatun sanat ovat Pyhän Hengen in-
noittamia ja Jumalan omia sanoja, joissa koh-

Kansanlähetyksen vuositeema on Rukous kannattaa. 
Mikä rooli rukouksella on sinun elämässäsi? 

Rukouksen tulisi olla hengellisen elämän keskus, sillä 
mitään hengellisyyttä ei olisi olemassakaan ilman 
rukousta. Tässä tekstissä valotan, miksi näin on.

Rukousta on vaikea ymmärtää, selittää ja määri-
tellä. Sille on olemassa monenlaisia muotoja, 
mutta yhteinen nimittäjä kaikille muodoille voisi 
löytyä jo 100-luvulla eläneeltä kirkkoisältä Kle-
mens Aleksandrialaiselta. Hänen mukaansa ”ru-
kous on vuoropuhelua Jumalan kanssa”. Kuiten-
kin meidän perinteessämme rukous jää usein 
pintapuoliseksi yksinpuheluksi. Meillä voi olla Ju-
malalle paljon asiaa, mutta olemmeko valmiita 
kuuntelemaan, mitä Jumala haluaa sanoa meille?

RUKOUS AVAUTUU HILJAISUUDESSAMME
Miten Jumalaa sitten voitaisiin kuunnella? Jumala 
tuntuu usein vaikenevan, kun yritämme häntä 
kuunnella. Jos korostamme liiaksi ihmisen omaa 
”sisäistä sanaa” tai kokemusta, voi vaarana olla, 
ettemme tiedä, milloin itsekäs sisäinen äänemme 
peittää Jumalan äänen.

Rukouksen voisi sanoa olevan hengellistä 
hengittämistä. Tällöin sen tulisi olla yhtä luonnol-
linen osa jokapäiväistä elämäämme. Kuinka se ei 
kuitenkaan usein tunnu yhtä luonnolliselta? Ru-
kouksessa aloittaminen lienee vaikein askel. Ru-
kousta ei kuitenkaan voi teeskennellä. Rehellisyys 
ja avoimuus Jumalan edessä on tärkeintä. Mitä 
jos lähestyisimme asiaa tunnustaen rukoilemisen 
vaikeuden Jumalalle, kuten opetuslapset sanoivat 
Jeesukselle: ”Herra, opeta meitä rukoile-
maan.” (Luuk. 11:1) Tämä on konkreettinen alku 
rukoukselle. Siinä kerrot Jumalalle tilasi, että ha-
luaisit keskustella hänen kanssaan, mutta myön-
nät, ettet oikein osaa.

Rukous kanna�aa
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päiväni sinun”, pyydät hänen siunaustaan kaikkiin 
toimiisi – ”Tapahtukoon sinun tahtosi elämässäni 
tänään.” Illalla voit palata muutaman minuutin 
ajaksi päivääsi, esimerkiksi kymmenen käskyn 
kautta. Voit kysyä omaltatunnoltasi vaikkapa seu-
raavan kaltaisia kysymyksiä: Olinko tänään oma-
hyväinen ja itsekäs? Millä tavoin? Laitoinko itseni 
Jumalan edelle? Miten kohtelin toisia ihmisiä? 
Annoinko apuani? Rohkaisinko? Käytinkö toisia 
hyödykseni? Olenko ollut vilpitön itselleni, Juma-
lalle ja toisille ihmisille? Haluanko Jumalan muut-
tavan minua?

Tämän jälkeen voit pyytää Jumalalta an-
teeksi kaikkea, mitä on tarpeen pyytää. Jumalan 
lapsena et kohtaa ankaraa Jumalaa vaan Isän, jo-
ka ohjaa sinua armollaan ja rakkaudellaan. Hän 
haluaa muuttaa meitä. Hän tahtoo pyhittää omal-
la olemuksellaan meidän elämämme Henkensä ja 
sanansa kautta. Kysymys ei siis ole niinkään Ju-
malan vaativasta olemuksesta, vaan siitä, että 
hän rakastaa meitä. Hän haluaa meille itsensä 
täyteyttä. Haluanko Jumalan täyttävän koko elä-
mäni, vai tyydynkö keskinkertaiseen elämään? 
Rukous kaikissa muodoissaan on väline, jonka 
kautta Jumalan rakkaudellisen elämän täyteys voi 
meissä toteutua. Siinä on syytä lähteä liikkeelle 
pienin mutta konkreettisin askelin. Jumala haluaa 
puhua meille joka hetki rohkaisten, ohjaten ja aut-
taen. Ennen kaikkea Jumala haluaa olla lähelläm-
me ja syventää yhteyttämme häneen.

Teksti: Markus Korri

taamme varmasti Jumalan.
Hartauskirjassaan Stinissen käy läpi Raa-

matun lauseita, jotka Jeesus puhuu meille. Tällöin 
rukoilija voi uskoa kohtaavansa noissa sanoissa 
itse Kristuksen. Evankeliumeissa on myös paljon 
ihmisten sanoja Jeesukselle, jotka voimme lausua 
ominamme hänelle. Siellä on myös paljon sanoja, 
jotka Jeesus lausuu Isälle. Näin voimme yhtyä ru-
kouksessa tällaisiin Jeesuksen sanoihin ja rukoilla 
yhdessä hänen kanssaan Isää.

Rukoillessamme evankeliumien sanoin an-
namme Jumalan itse laittaa sanat suuhumme. 
Tärkeintä tässä kaikessa ei ole, mitä sanomme, 
vaan kenen kanssa vietämme aikaa. Tällöin voim-
me keskittyä Jumalan rakkauteen meitä kohtaan. 
Se on  kaiken vuorovaikutuksemme syy ja perus-
ta.

Rukous yhdistää. Se on linkki meidän ja 
Jumalan välillä, mutta uskossamme emme kos-
kaan ole kaksin Jumalamme kanssa. Kirkon ru-
koukseen on aina liittynyt pyhien yhteinen rukous 
ja toisten puolesta rukoileminen eli esirukous. 
Kristillinen jumalanpalvelus on pelkkää rukousta 
alusta loppuun, Kristuksen kautta, hänen kans-
saan ja hänessä, Pyhässä Hengessä ja pyhien yh-
teydessä. Raamatun mukaan pyhien rukoukset 
toisten pyhien eli Kristuksen omien puolesta ovat 
aina Jumalalle mieluinen uhri (Ilm. 8:3–4).

OMANTUNNON TUTKISKELU AVAIMENA 
JATKUVAAN RUKOUKSEEN
Mitä jos aloittaisit päiväsi lyhyesti pyhittämällä 
sen Herralle? Kun sanot Jumalalle ”Olkoon tämä
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Kia ja Markus Syrjätie, Japani

Lähettävät seurakunnat Kymenlaaksossa:
• Kotka-Kymin seurakunta
• Valkealan seurakunta

Sanna Suutari, Kypros

Lähettävät seurakunnat Kymenlaaksossa:
• Anjalankosken seurakunta
• Kuusankosken seurakunta

Markus Aitamäki, Venäjä

Lähettävät seurakunnat Kymenlaaksossa:
• Kouvolan seurakunta

Lähetystyöntekijämme 
Kymenlaaksossa

Kirsti Malmi, Viro

Lähettävät seurakunnat Kymenlaaksossa:
• Haminan seurakunta

Tilaa haluamasi lähettien uutiskirje 
sähköpostilla: etunimi.sukunimi@sekl.fi tai puhelimitse: 019 77 920.

Tarja, pakolaistyö

Lähettävät seurakunnat Kymenlaaksossa:
• Kotka-Kymin seurakunta
• Kouvolan seurakunta



Kohdenna lahjasi haluamaasi työhön käyttämällä alla olevia  
viitenumeroita. Pankkitilimme on FI59 5750 0140 1569 03,

BIC: OKOYFIHH.

Lähetystyön kohteet 
Markus Aitamäki 20064

Tarja Ikäheimonen 20608
Kirsti Malmi 22208

Sanna Suutari 24057
Syrjätiet 21542

 
Kotimaantyön kohteet 

Piirin työ 98083
Vuokratuki 98135

Piirijohtaja Markus Korri 98012
Lähetysjohtaja Daniel Nummela 22554

Muut kohteet 
Kirjat/kortit yms. 3007

RAHANKERÄYSLUPA 

Poliisihallituksen myöntämä  
rahankeräyslupa numero 

RA/2020/1393.
Voimassa 1.1.2021 alkaen. 

 Keräysalue Suomi. 
(Ei Ahvenanamaa). 

Kerätyt varat käytetään opetus-,  
juniori-, nuoriso- ja julistustyöhön  

Kymenlaaksossa, sekä  
lähetystyöhön Suomen Ev.lut.  

Kansanlähetyksen kautta. 

TTuuee  
ttyyööttäämmmmee

"Te olette maailman valo. Ei kaupunki
voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. 
Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille,
jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja
ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa."

Matt. 5:13–16

Säännöllinen tuki on yksityishenkilöille helpoin 
tapa antaa joka kuukausi lahjansa Jumalan 
valtakunnan työhön Kymenlaakson Ev.lut. 

Kansanlähetyksen kautta. Voit kohdentaa lahjasi 
haluamaasi työhön käyttämällä oikeaa 

viitenumeroa.

Johtuen vallitsevista   
korona-rajoituksista,   

seuraa   
Kansanlähetyksen   

tulevien tilaisuuksien   
ja  tapahtumien   

ajankohdat Uusi Tie   
-lehdestä,   

paikallisseurakuntien   
tiedotuksista ja   

seuraavilta   
nettisivuilta: kykl.fi  
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LÄHETYSPIIRIT SYYSLUKUKAUDELLA 2021

SUURESSA MUKANA –LÄHETYSPIIRI KOUVOLASSA
Kymenlaakson Kansanlähetyksen Suuressa mukana-lähetyspiirit syksyllä 
2021 joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko Kouvolan seurakuntakes-
kuksen Luukas-salissa (Savonkatu 40, Kouvola) klo 14.00.

1.9. Vieraana pakolaistyöntekijä Tarja, joka on seurakunnan 
nimikkolähetti.

6.10. Heidi Tohmolan videotervehdys Israelista, Tikvah laulattaa 
israelilaisia lauluja.

3.11. Vieraana SAT7:nin lähetystyöntekijä Sanna Suutari.
1.12. Vieraana lähettiyhteyksien koordinaattori Hanna-Mari Vuorinen 

Ryttylästä.

KANSANLÄHETYKSEN LÄHETYSPIIRI KUUSANKOSKELLA
Kokoontuu Riitta Niemen johdolla Kuusankosken seurakuntatalon 
kerhohuoneessa (Valtakatu 43, D-ovi) 21.10. ja 18.11. klo 13.00.

SANNA SUUTARIN LÄHETYSPIIRI ANJALANKOSKELLA
Tostaisin klo 17.30 Elomaan talolla (Huvikuja 2, 46400 Kaipiainen).

12.9. Markus Korrin työhönsiunaami-
nen ja saarna Kouvolan keskus-
kirkossa (Marjoniementie 5) klo 
10.00. Messun jälkeen klo 11.30-
14.00 avoimet ovet Kohtaamis-
paikan tulevissa toimitiloissa 
(Kouvolankatu 26, Valtaria vasta-
päätä). Tarjolla mehua ja pullaa. 
Tervetuloa katsomaan tiloja en-
nen remonttia!

12.9. Markus Korri opettaa Sunnuntai 
Specialissa Kouvolan seurakun-
takeskuksen Maria-salissa (Sa-
vonkatu 40) klo 17.00.

26.9. Messu Hietoinrannan leirikes-
kuksessa (Kelkantie 114, Saara-
maa) klo 11.00. Liturgi: Markus 
Korri, saarna: Jukka Repo. (Mes-
suun pyydetään ilmoittautumaan 
Markus Korrille koronarajoitus-
ten vuoksi.)

3.10. Messu Hietoinrannan leirikes-
kuksessa (Kelkantie 114, Saara-
maa) klo 11.00. Liturgi: Markus 
Korri, saarna: Lukas Brenner 
(Messuun pyydetään ilmoittautu-
maan Markus Korrille koronara-
joitusten vuoksi.)

SANNA SUUTARI KUUSANKOSKEN 
TILAISUUKSISSA
25.9. klo 14–16 Toivoa naisille ympäri 

maailmaa Kuusankosken seura-
kuntakeskuksessa (Maunukse-
lantie 3), Sannalta tulee videoter-
vehdys

15.10. klo 18 Majataloilta Kuusankos-
ken kirkossa, Sanna pitää pääpu-
heen

7.11. klo 10 Sanna saarnaa Kuusan-
kosken kirkossa, klo 11.30–
12.30 Lähetyslounas ja klo 12.30
Tulojuhla srk-keskuksessa

6.1.2022 Sannan tulojuhla Jaalassa
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Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
www.kansanlahetys.fi/israel-paivat-samassa-puussa/



KYMENLAAKSON EV.LUT.
KANSANLÄHETYS RY
www.kykl.fi
Keskikatu 12 A 6
45100 Kouvola

Piirijohtaja, piiripastori
Markus Korri 
044 259 7898

Hallituksen puheenjohtaja
Kari Kasurinen
041 495 9162

sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@sekl.fi

TILAA LEHTI POSTILAATIKKOON TAI SÄHKÖPOSTIIN:
kymenlaaksonkl@sekl.fi

Ole Suuressa mukana

Rukous 
kanna�aa

KYMENLAAKSON KANSANLÄHETYKSEN 
PIIRIHALLITUS: 

Kari Kasurinen, pj 
Inkeri Perälä 

Kalevi Komppa, varapj 
Timo Rämä 
Tarja Filppu 

Lassi Sokura 
Juha Huovi 
Vesa Vainio 

Risto Majander 

TOIMIHENKILÖT: 
Toimistonhoitaja Ritva Rantala 

Rahastonhoitaja Irmeli Hakkarainen 
Lähetyssihteeri Vuokko Rämä


