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MIKÄ ON TOIVON SAATTUE (TS) 
- KUVAUS  

- VISIO / NÄKY / TAVOITE 

- MISSIO / TEHTÄVÄ 

- PYRKIMYS / TARKOITUS  https://m.youtube.com/watch?v=dDLujqFtEwI 
 

KUVAUS    ”… Kuinka he voivat uskoa Häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, 

ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä?”   Rm.10:14,15 
 

Toivon Saattue on Jeesuksen seuraajien LÄHETYSYHTEYS = henkilökohtaisen uskonratkaisun tehneiden, 

Raamattuun, Isään, Jeesukseen ja Pyhään Henkeen SITOUTUNEIDEN, HERÄTYSKRISTLLISTEN IHMISTEN 

YHTEYS lähetystyötä varten. Tarkoituksemme on elää myötävirrassa Pyhän Hengen kanssa ja olla ”Häntä 

estämättä” mukana siinä, mitä Hän on tekemässä ja: rukoilla, rohkaista, auttaa, kouluttaa; varustaa, konsultoi-

da, yhdistää; valtuuttaa, lähettää, tukea; neuvoa; suositella, turvata –  eli tarjota mahdollisuus JUMALALLE ja 

IHMISILLE, jotta Jeesuksen Kristuksen antama lähetystehtävä toteutuu eri herätyskristillisten uskovien, srk:ien, 

järjestöjen, palvelutöiden, ryhmien ja yhteisöjen kohdalla  maailman kansojen pelastumiseksi ja opetuslapseut-

tamiseksi – johtoajatuksena: ”Ei väellä eikä voimalla, vaan MINUN HENGELLÄNI, sanoo Herra Sebaot.” 

Sak.4:6 

 

VISIO / NÄKY / TAVOITE  Hes.1:15-21; Apt.19:1-8-12,20; 1.Kor.3:1-16,21-23; Ef.2:19-22 

  
1. Tehdä tunnetuksi evankeliumi – ilosanoma Jumalan armosta ja rakkaudesta – ”kaikille luoduille”, ”kai-

kissa maailmoissa” mahdollisimman alkuperäisenä ja helppotajuisesti. Mk.16:15 

2. Auttaa Jeesukseen uskovia tiedostamaan hengellinen asemansa Kristuksessa ja elämään, sen mukaan 

keitä me olemme Jumalan lapsina. Joh.1:12; Mt.28:18; Ef.2:1-6 

3. Auttaa uskovia kasvamaan hengelliseen kypsyyteen, täysi-ikäisiksi Kristuksessa; sekä elämään ja toimi-

maan rakkaudessa ja uskossa Jeesukseen, hengellisesti varustettuina – Jeesuksen armoon, Jumalan Sanaan 

ja Pyhän Hengen voiteluun ja voimaan luottaen.  Ef.4:11-16 

4. Auttaa Jeesuksen opetuslapsia tiedostamaan kutsumuksensa ja paikkansa Jumalan valtakunnan kansalai-

sina ja ohjata heitä toteuttamaan osuutensa Jeesuksen antamassa suuressa lähetystehtävässä, hengelli-

seen asemaansa kuuluvien valtuutuksien mukaisesti – sydämen ilolla, antaumuksella – ja tehokkaasti. 

5. Auttaa uskovia ja seurakuntia elämään ja kantamaan itse, ja myös viemään ja välittämään toisille – kaik-

keen maailmaan: Isän sydämen tuntemista ja Hänen rakkauttaan; Jeesuksen armoa ja totuutta; ja Pyhän 

Hengen läsnäoloa, voitelua, kirkkautta – voimaa, tunnustekoja, ihmeitä ja merkkejä. 

6. Auttaa Kristuksen seurakuntaa olemaan (ei vain yhtä Hengessä, vaan) yksi paikallisesti ja globaalisti. 

 

MISSIO / TEHTÄVÄ Mk.16:15-20; Mt.28:18-20; Lk.24:44-49; Joh.20:21-23; Apt.1:4,5,8; 13:1-4 

 

1. Pyrimme toteuttamaan Jeesuksen asettamaa rakkauden tehtävää koko maailmassa: Pyhän Hengen ja Ju-

malan Sanan lupausten ohjauksessa ja voimalla; julistamalla evankeliumia, tekemällä opetuslapsia ja opetus-

lasten tekijöitä; opettamalla Jumalan Sanaa, tuottamalla Raamatun opetusmateriaalia, ja tukemalla yhteistyö-

kumppaneitamme monin eri tavoin, kunkin maan ja ympäristön tilanteet sekä eri ikäryhmät huomioiden. 

2. Autamme KOTI-SRK:ien ja Koti-srk-Liikkeiden käynnistämisessä ja vahvistamisessa mm. tarjoamalla pien-

ryhmiä varten valmistettua ”Kirkkauden Saattue” -nimistä Raamatun opiskelumateriaalia ja opettamalla sekä 

neuvomalla käyttämään sitä, jotta uskovat voivat kodeissa kokoontuen kokea Kristuksen ruumiin yhteyttä, ja 

kasvaa hengellisesti ja määrällisesti – moninkertaistuen KOTI-SRK-LIIKKEIKSI ja -VERKOSTOKSI. 

3. Teemme yhteistyötä paikallisesti, kansallisesti ja maailmanlaajuisesti eri seurakuntien, järjestöjen ja yhtei-

söjen ihmisten kanssa, jotta Jumalan valtakunnan ilosanoma saavuttaa nopeasti maapallon kaikki kansat, hei-

mot, sukukunnat, ihmisryhmät ja kielet – joka kolkan. 

  

https://m.youtube.com/watch?v=dDLujqFtEwI
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PYRKIMYS / TARKOITUS 
 

1. AVATA MAHDOLLISUUS – elää myötävirrassa Pyhän Hengen kanssa ja olla ”Häntä estämättä” mukana 

siinä, mitä Hän on tekemässä = Antaa Jeesukselle mahdollisuus toteuttaa antamansa LÄHETYSKUTSU eri 

IHMISTEN kohdalla: Palvelemme eri maihin VÄYLÄNÄ – konsulttina, kontaktina ym. apuna – jotta lähettien 

kutsumus pääsee toteutumaan ja heidän hengelliset armoituksensa ja kokemuksensa voivat palvella sopu-

soinnussa Isän suunnitelmia ja kohdemaiden tarpeita – kunniaksi Isälle ja siunaukseksi monille kansoille ja 

ihmisille. 
 

2. AUTTAA, valmentaa ja rohkaista SEURAKUNTIA tekemään lähetystyötä eri maissa ja mantereilla. 
 

3. SIIRTÄÄ ja ohjata yksilöiden, seurakuntien, liikeyritysten ym. tahojen hengellistä, taloudellista, teknistä 

ym. tukea ulkomailla työskenteleville läheteille, ja myös lähetystyön kohteisiin eri puolille maailmaa. 
 

4. VÄLITTÄÄ ja kertoa yhteistyökumppaneillemme rukous- ja kiitosaiheita ym. infoa eri lähetyskohteista. 
 

5. TUOTTAA Raamatun opiskelumateriaalia eri kielillä (erityisesti kodeissa kokoontuvia seurakuntia varten) 

ja neuvoa seurakuntia, miten sen avulla tehdään opetuslapsia ja opetuslasten tekijöitä. 
 

6. TARJOTA ja järjestää Raamatun opetus-, koulutus- ja evankeliumin julistustapahtumia ja palvella niissä. 
 

7. TUKEA rukoillen, rohkaisten, neuvoen ym. monin eri tavoin yksilöitä, ryhmiä, yhteisöjä, seurakuntia ja 

herätysliikkeitä eri puolilla maailmaa. 

 

 

* KUUNTELEN ISÄÄ → YMMÄRRÄN HÄNEN SANAANSA → TOIMIN SEN MUKAAN 

* VIETÄN AIKAA PYHÄN HENGEN TULESSA → SYTYN HÄNESTÄ → ELÄN PALAEN ISÄLLE 

* OLEN TIETOINEN KUTSUMUKSESTANI → VIHKIYDYN SILLE → ELÄN SEN TODEKSI 

* OMAKSUN JEESUKSEN RAKKAUDEN → SAMAISTUN SIIHEN → PALVELEN SEN KAUTTA 
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MIKÄ ON TOIVON SAATTUE (TS) 

 - TOIMINTAMALLI (PUU JA OKSAT / PYÖRÄ PYÖRÄSSÄ) 

PUU JA SEN OKSAT: 

- PUUN JUURET = ELÄMÄN LÄHDE ja KANTAVA VOIMA = ISÄ, JEESUS, PYHÄ HENKI, RAAMATTU 

- PUUN RUNKO = GLOBAL TEAM 

- PUUN OKSAT = OSASTOT JA SEKTORIT, KOTI-SEURAKUNNAT / KOTI-SRK-LIIKKEET 

- OKSIEN HAARAT = KEHÄT = TYÖN TEKIJÄT ja TYÖN VAIHEET 

 

MOTTO: Lähetystyö edellä! ”Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle 

annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja kävele!”  Apt.3:6 

 

A. TOIVON SAATTUEEN ELÄMÄN LÄHDE ja KANTAVA VOIMA on JUMALA (PUUN JUURET) 
 

B. PUUN RUNKO = TS GLOBAL TEAM (GT) 
 

”Global Team” (GT) on 3-8 -jäseninen johtotiimi – koko TS:n maailmanlaajuisen toiminnan ja olemuksen 

visiointia, hengellistä työtä ja työn suunnittelua varten. GT:ssä kaikilla on Jeesuksen antama luova, TS:ta 

kantava ja rakentava kutsumus, näky, näkemys, vastuu ja johtajuus kaikkeen/ koko TS:seen nähden. (Jotta 

hahmotat paremmin, piirrä juurista ylös, maan päälle puulle runko, ja kirjoita siihen: ”Global Team”/ ry:n 

hallitus). TS ripustautuu Jeesukseen Kristukseen → EI GT:iin eikä keneenkään yksityishenkilöön.      Kol.2:19 
 

Huom. TS ry:n hallitus ei ole ”määräävä”, vaan GT:n läheisessä yhteistyössä toimiva, luonteeltaan TS:n 

hengellistä toimintaa avustava, taloudellisia, juridisia, hallinnollisia ym. virallisia ja käytännöllisiä asioita 

asiantuntemuksella hoitava järjestely- ja vastuuelin. 
 

→ ”Puun rungosta” = GLOBAL TEAM:stä – lähtee ”OKSIA” = autonomisia SEKTOREITA ulospäin: 
 

C. OKSAT (SEKTORIT) = TOIMINTA-ALUEET/ TYÖHAARAT = PALVELUTYÖT (ministeriöt) ja KOTI-SRK-LIIK-

KEET. Sektori syntyy esim. siten, että Isä tuo kutsumansa Sanan palvelijan TS:n yhteyteen ja avaa mahdol-

lisuuden auttaa häntä kutsussaan: Hänen tuekseen muodostuu hengelliseksi ja taloudelliseksi ”kuormas-

toksi” PALVELUTYÖ tai KOTI-SRK – joka voi kasvaa ja moninkertaistua -LIIKKEEKSI, ja -liikkeet VERKOSTOKSI 

(= REHEVÄ, ELÄMÄÄ TÄYNNÄ OLEVA OKSASTO). ”Oksat” (sektorit) ovat autonomisia toisiinsa nähden. 
 

D. OKSIEN HAARAT = TYÖN VAIHEET, TOTEUTTAJAT ja työn KOHTEET: Operatiivinen kaavio ”LÄ-

HETYSTYÖ EDELLÄ” = Kaikki työ ja toiminta suuntautuu ja päätyy ulos, (ulko)lähetystyöhön → Srk muo-

dostuu LÄHTIJÖISTÄ ja LÄHETTÄJISTÄ: 

→ 1. OKSAN HAARA: SEKTORIJOHTAJA (Sanan palvelija/ lähetti / vastuuhenkilö = apostoli, profeetta, 

evankelista opettaja, paimen ym. Sanan palvelija ja kouluttaja, Ef.4:10,11) JA SEKTORISIHTEERI (Sa-

nan palvelijan ”oikea käsi”, avustaja, yhteyshenkilö, edustaja, asiainhoitaja jne.). TAI: KOTI-SRK:n JOH-

TAJAT / KOTI-SRK-LIIKKEEN VANHIMMAT 

→ 2. OKSAN HAARA: SEKTORIJOHTAJAN TYÖTIIMI (palvelutyö/ ministeriö/ KOTI-SRK/ esirukous/ varain-

hankinta) 

→ 3. OKSAN HAARA: Työn KOHDE LÄHELLÄ 

  - Suomessa: KOTI-SEURAKUNTIEN ja eri EVANKELIOINTITOIMINTOJEN välityksellä 

→ 4. OKSAN HAARA: Työn KOHDE KAUKANA (ulkolähetystyö, kansainvälinen työ) 

   = Kansainväliset/ eri maissa toimivat TS-järjestöt 

  = Herätyskristilliset ja karismaattiset yhteisöt, srk:t, palvelutyöt ym. järjestöt ja herätysliikkeet, jotka 

tekevät yhteistyötä TS:n kanssa eri puolilla maailmaa 

   = Yksilöt ja yhteyshenkilöt, jotka palvelevat TS:n yhteistyössä eri puolilla maailmaa 
 

OKSAT (SEKTORIT). ovat autonomisia toisiinsa nähden. Ne toimivat Global Teamin (RUNGON) kanssa yh-

teisymmärryksessä ja Samassa Hengessä (ikään kuin ”pyörä pyörässä, PH:ssä rasvatut laakerit välissä”). 
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PYÖRÄ PYÖRÄSSÄ: 

- TOIVON SAATTUEEN ELÄMÄ ja VOIMA = JUMALA 

- KESKUS = GLOBAL TEAM (Vertaa: MATKATOIMISTO / LENTOKENTTÄ) 

- OSASTOT, SEKTORIT ja KOTI-SRK:T = TYÖ-ALUEET (Vertaa: LENTOYHTIÖ / LENTOKONE / LENTO) 

- KEHÄT = TYÖN TOTEUTTAJAT, sen VAIHEET ja KOHDE (Vertaa: HENKILÖKUNTA, MATKUSTAJAT, KOHDE) 

 

MOTTO: Lähetystyö edellä! ”Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle 

annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja kävele!”  Apt.3:6 
 

A. TOIVON SAATTUEEN ELÄMÄ ja VOIMA on JUMALA 
 

B. Ts:n KESKUS: TS GLOBAL TEAM (GT) → ”pyörä pyörässä – PH:ssä rasvatut laakerit välissä” 
 

Kaavion keskiössä on 3-8 -jäseninen johtotiimi, ”Global Team” (GT) – koko TS:n maailmanlaajuisen toi-

minnan ja olemuksen visiointia, hengellistä työtä ja työn suunnittelua varten. GT:ssä kaikilla on Jeesuksen 

antama luova, TS:ta kantava ja rakentava kutsumus, näky, näkemys, vastuu ja johtajuus kaikkeen/ koko TS: 

seen nähden. (Jos hahmotat paremmin, piirrä keskelle ympyrä, ja kirjoita siihen: ”Global Team”). 

Huom. TS ry:n hallitus ei ole ”määräävä”, vaan GT:n läheisessä yhteistyössä toimiva, luonteeltaan TS:n 

hengellistä toimintaa avustava, taloudellisia, juridisia, hallinnollisia ym. virallisia ja käytännöllisiä asioita 

asiantuntemuksella hoitava järjestely- ja vastuuelin. Ef.4:16 
 

→ Keskiympyrästä = GLOBAL TEAM – lähtee ulospäin OSASTOJA, SEKTOREITA – ja KEHIÄ: 
 

C. OSASTOT ja SEKTORIT = Erilaiset TOIMINTA-ALUEET/ TYÖHAARAT = PALVELUTYÖT (ministeriöt) ja 

KOTI-SRK-LIIKKEET. Sektori syntyy esim. siten, että Isä kutsuu Sanan palvelijan ja tuo hänet TS:n yhtey-

teen ja avaa mahdollisuuden auttaa häntä kutsussaan: Hänen tuekseen muodostuu hengelliseksi ja talou-

delliseksi ”kuormastoksi” PALVELUTYÖ tai KOTI-SRK – joka voi kasvaa ja moninkertaistua KOTI-SRK-LIIK-

KEEKSI – ja -liikkeet VERKOSTOKSI. Osastot ja sektorit ovat autonomisia. 
 

D. KEHÄT = TYÖN TOTEUTTAJAT, VAIHEET ja KOHTEET: Operatiivinen kaavio ”LÄHETYSTYÖ EDELLÄ” = 

Kaikki työ ja toiminta suuntautuu ja päätyy ulos, (ulko)lähetystyöhön → Seurakunta muodostuu LÄHTI-

JÖISTÄ ja LÄHETTÄJISTÄ: 

→ 1. KEHÄ: SEKTORIJOHTAJA (Sanan palvelija/ lähetti/ kouluttaja/ vastuuhenkilö = apostoli, profeetta, evan-

kelista opettaja, paimen Ef.4:10,11) JA SEKTORISIHTEERI (Sanan palvelijan ”oikea käsi”, avustaja, yh-

teyshenkilö, edustaja, asiainhoitaja jne.); TAI: KOTI-SRK:n JOHTAJAT / KOTI-SRK-LIIKKEEN VANHIMMAT 

→ 2. KEHÄ: SEKTORIJOHTAJAN TYÖTIIMI (palvelutyö/ ministeriö/ Koti-srk-liike/ esirukous/ varainhankinta) 

→ 3. KEHÄ: Työn KOHDE LÄHELLÄ (Suomessa: KOTI-SRK-IEN ja eri EVANKELIOINTITOIMINTOJEN välityksellä) 

→ 4. KEHÄ: Työn KOHDE KAUKANA (ulkolähetystyö, kansainvälinen työ) 

   = Kansainväliset/ eri maissa toimivat TS-järjestöt 

  = Herätyskristilliset ja karismaattiset yhteisöt, srk:t, palvelutyöt ym. järjestöt ja herätysliikkeet, jotka 

tekevät yhteistyötä TS:n kanssa eri puolilla maailmaa 

   = Yksilöt ja yhteyshenkilöt, jotka palvelevat TS:n yhteistyössä eri puolilla maailmaa 
 

TS ripustautuu Jeesukseen → EI GT:iin eikä keneenkään yksityishenkilöön. SEKTORIT ovat autonomisia 

toisiinsa nähden. Ne toimivat Global Teamin kanssa yhteisymmärryksessä ja Samassa Hengessä (ikään kuin 

”pyörä pyörässä, PH:ssä rasvatut laakerit välissä”) – jossain TS:n OSASTOSSA – tai TUKIOSASTOSSA:  
 

10003 / 50005 TS:n  OSASTOT 
 

TS KOOSTUU kuudesta OSASTOSTA sekä DIAKONIA-/ TUKIOSASTOSTA. → SEKTORIT ja KEHÄT toi-

mivat jonkin osaston tai tukiosaston yhteydessä – joiden ULOTTUVUUDET ovat nämä: 
 

1. LÄHETYSVÄYLÄ ;   2. PALVELUTYÖ ;   3. EVANKELIUMIN KYLVÖ- JA LEIKKUUTYÖ 

4. KOTI-VERKOSTO ;  5. PALVELU PYHÄSSÄ HENGESSÄ ; .6. OL-LÄH-KOULU ; 7. DIAKONIA 
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10003 LÄHETYSVÄYLÄ Mk.16:15-20; Mt.28:18-20; Lk.24:44-49; Joh.20:21-23; Apt.1:4,5,8; 13:1-4 
 

MIKÄ: TS on LÄHETYSKESKUS: Annamme mahdollisuuden sille, että MUUTKIN voivat lähettää ja teh-

dä ULKOMAILLA lähetystyötä. TS:n kautta voivat myös yksilölähetit tehdä lähetystyötä ulkomailla 

– hengellisen ja taloudellisen tukijoukkonsa avustamana. Joh.17:18 
 

MITÄ: Lähetystyössä periaatteemme autonomiasta tarkoittaa yhteistyötahojemme suhteen sitä, että TS ei 

ole (olemukseltaan) itse lähetyshankkeiden varsinainen rahoittaja, vaan pikemminkin silta, kanava 

tai väylä niille lähtijöille ja lähettäjille, jotka haluavat tehdä ulkomailla lähetystyötä kauttamme. 

Autonomia -periaatteen vuoksi YHTEISTYÖMME PERUSTANA eri tahojen ja ihmisten kanssa ei ole mikään tietty 

yhteinen hengellinen näkemys tai erityisoppi, vaan henkilökohtainen uudestisyntyminen Pyhästä Hengestä, 

usko Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitus- ja lunastustyöhönsä; sydämen puhtaus, vilpitön halu seurata 

Jeesusta ja palvella Isää – sekä yhteys Hengessä, rehellisyys, yhteisymmärrys ja yhteistyöhalu välillämme. 
 

TARKOITUS: Tehdä tunnetuksi ilosanoma Jumalan armosta ja rakkaudesta (evankeliumi) ”kaikille 

luoduille”, ”kaikissa maailmoissa” – mahdollisimman alkuperäisenä ja helppotajuisesti. 

 ANNAMME MAHDOLLISUUDEN – Jumalalle ja ihmisille – toteuttaa sen lähetyskutsun, jonka Jeesus 

on antanut USKOVILLE – niin YKSILÖILLE kuin SRK:illekin. Palvelemme SILTANA, välittäjänä, konsult-

tina ja kontaktina ym. apuna eri maihin, jotta lähettien kokemus ja armoitukset yhdistyvät työn tarpei-

siin kohdemaissa – ja voivat koitua pelastukseksi ja siunaukseksi monille ihmisille ja kansakunnille. 
 

MITEN: Jaamme halukkaille sitä tietämystä, osaamista, tuntemusta ja kokemusta, mitä Isä on antanut meil-

le lähetystyöstä. Palvelemme lähinnä mahdollisuuden antajana, siltana, jota myöten srk:t ym. 

herätyskristilliset yhteisöt voivat lähettää – ja lähetit lähteä – lähetystyöhön ulkomaille. 

 SIIRRÄMME ja ohjaamme yksilöiden, seurakuntien, liikeyritysten ym. tahojen ja instanssien taloudellista 

ym. tukea ulkomailla työskenteleville läheteille, ja myös lähetystyökohteisiin eri puolille maailmaa. 

 VÄLITÄMME ja kerromme yhteistyöjoukoillemme rukous- ja kiitosaiheita ym. infoa eri lähetyskohteista. 
 

 

50102 PALVELUTYÖ Hes.1:15-21; Apt.19:1-8-12,20; 1.Kor.3:1-16,21-23; Ef.2:19-22; 4:11-13-16 
 

MIKÄ: TS on myös LÄHETYS-PALVELUTYÖ (MINISTERIÖ), jonka kautta itse toimimme, palvellen yksilöi-

tä, KOTI-SRK:ia ja -LIIKKEITÄ ym. uskovien yhteisöjä – kouluttamalla, julistamalla, tuottamalla mm. 

kirjallisuutta ja videoita ym. mahdollisilla tavoilla – Suomessa ja ulkomailla. 

  TS palvelee alustana myös muille palvelutöille, tarjoamalla näille autonomisen SEKTORIN. 
 

MITÄ: Opetamme seurakuntia, yhteisöjä ja yksilöitä – ilman kirkkokuntarajoja – tuntemaan ja palvelemaan 

Jumalaa: Jaamme halukkaille sitä hengellistä ym. tietämystä, osaamista, taitoa ja kokemusta, mitä 

Isä on antanut meille, esim.: Koti-srk- ja Lähetyskoulutus; ”Kirkkauden Saattue” -kirjasarjan Ope-

tuslapseus-, Palvelu Pyhässä Hengessä- ym. koulutus; ”Jumalallisen parantumisen teknikot”- ja 

”Uusi ihminen Kristuksessa” -koulutus; Ylistystanssikoulutus. 
 

MITEN: Tuotamme ja levitämme hengellisiä video-ohjelmia sekä ”Kirkkauden Saattue” -nimistä Raama-

tun opiskelumateriaalia hengellistä uudistumista ja opetuslasten tekemistä varten; Vierailemme 

kutsuttuna ja myös itse järjestämme julistus-, koulutus- ja Raamatun opetus- tapahtumia, ja 

”Kirkkauden ja parantumisen herätyskampanjoita” – ja palvelemme niissä. 

 Tuemme rukoillen, rohkaisten, neuvoen, opettaen ym. monin eri tavoin yksilöitä, ryhmiä, seura-

kuntia herätysliikkeitä ym. yhteisöjä eri puolilla maailmaa. 
 

PYRKIMYS: Haluamme toteuttaa Jeesuksen asettamaa rakkauden tehtävää koko maailmassa: Pyhän 

Hengen ja Jumalan Sanan lupausten ohjauksessa ja voimalla; julistamalla evankeliumia, te-

kemällä opetuslapsia ja opetuslasten tekijöitä; opettamalla Jumalan Sanaa, tuottamalla Raa-

matun opetusmateriaalia ja tukemalla yhteistyössämme olevia joukkoja monin eri tavoin, 

kunkin maan ja ympäristön tilanteet sekä eri ikäryhmät (sukupolvet) huomioiden. 
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50128 EVANKELIUMIN KYLVÖ- JA LEIKKUUTYÖ (EKL) 
 

TARKOITUS: Tehdä tunnetuksi ilosanoma Jumalan armosta ja rakkaudesta (evankeliumi) ”kaikille luo-

duille”, ”kaikissa maailmoissa” mahdollisimman alkuperäisenä ja helppotajuisesti 

→ Evankeliumi kaikille yhteiskunnan osa-alueille / Sekulaarin maailman arvoihin ja ilmapiiriin vaikuttami-

nen. 
 

MITÄ: Erilaisia evankeliointi- ja sielujen voittamisnäkyjä ja -tapoja; kylvämiseen ja/ tai leikkaami-

seen keskittyviä tiimejä, ryhmiä ja yksiköitä: 

 - Evankeliointi → Jokaisen uskovan normaalia ja luonnollista arkielämää ihmisten kanssa 

 - ”Matto-”, massa-, ystävyys-, salama-, katu-, kirja-, netti-, pantomiimi-, laulu- ym. taide-evankeliointi 

 - ”Niittokone-evankeliointi” = Ihme- ja parantumiskampanjat, herätyskokoukset /-sarjat 

10102 Laupeudentyö – Lähimmäisen rakkautta uskosta osattomien keskuudessa: särkyneiden sydänten, 

sisäisesti rikkinäisten, orpojen, katulasten, köyhien, yksinhuoltajaäitien, sairaiden jne. avuksi 
 

 

50034 KOTI-VERKOSTO (KV) 

MIKÄ: Kaupunkien sisäisen ja kansallisen yhteyden tukemista varten. KOTI-VERKOSTO on autonomisten 

KOTI-SRK- LIIKKEIDEN (sektoreiden) VERKOSTO, jossa uskovat rakentuvat keskinäisessä yhteydessä, 

kodeissa kokoontuen, johtajien ja vanhimpien paimentamana. 
 

MITÄ:   Varustamme, rohkaisemme ja ohjaamme Jeesuksen seuraajia kokoontumaan kodeissa ja raken-

tumaan siellä Pyhän Hengen läsnäolossa Isän ylistämisen ja palvonnan, Sanan opiskelun ja siitä kes-

kustelun avulla; kokemaan keskinäistä yhteyttä, (esi)rukoilemaan, kasvamaan uskossa ja Jumalan tun-

temisessa; tiedostamaan hengellisen asemansa ja sen, mitä merkitsee olla Jumalan lapsi; löytämään 

kutsumuksensa, ja kehittymään palvelemaan ja siunaamaan toisia Sanalla, Hengessä ja armolahjoilla. 

 

MITEN: Autamme KOTI-SRK:ien ja -liikkeiden (sektorien) käynnistämisessä ja vahvistamisessa, mm. tar-

joamalla tätä tarkoitusta varten valmistettua (Kirkkauden Saattue -nimistä) Raamatun opiskeluma-

teriaalia, ja neuvomme käyttämään sitä, jotta uskovat voivat sen avulla, kodeissa kokoontuen, ko-

kea Kristuksen ruumiin ykseyttä, ja kasvaa – moninkertaistuen KOTI-VERKOSTOKSI. 

 

TARKOITUS: Haluamme auttaa uskovia kasvamaan hengelliseen kypsyyteen, ”Kristuksen täyteyden 

täyden iän mittaan”; sekä elämään ja toimimaan uskossa Jeesukseen hengellisesti varustet-

tuina – Jumalan armoon, Sanaan ja Pyhän Hengen voiteluun ja voimaan luottaen. 

 

PERIAATTEITA: 

 Tunnustamme, että käsitteellisesti, hengellisesti ja myös todellisuudessa on olemassa vain yksi Juma-

lan seurakunta, joka on maailmanlaajuisesti yksi Kristuksen morsian ja ruumis – johon kaikki Suomen-

kin uskovat kuulumme. Niinpä myös paikkakunta- ja kaupunkikohtaisesti kaikki henkilökohtaisesti us-

konratkaisun tehneet, Pyhästä Hengestä uudestisyntyneet Jeesuksen seuraajat muodostavat yhdessä to-

dellisen paikallisen Jumalan seurakunnan – kuuluivatpa he sitten minkä nimiseen kristilliseen yhteisöön 

tahansa. 
 

 Tiedostamme, että TS Koti-Verkosto on vain osa Kristuksen paikallista seurakuntaa: emme pyri 

monopolisoimaan seurakunta -nimitystä itsellemme, emmekä halua lisätä toisistaan erillään olevien 

”seurakuntien” määrää – ikään kuin Jeesuksella voisi olla monta morsianta, temppeliä ja ruumista. 

Emme myöskään sano olevamme ainoa oikea Jeesuksen seurakunta esim. Helsingissä – vaikka tah-

dommekin olla siemen sille. 
 

 Em. syystä emme kutsu itseämme nimellä ”seurakunta” kaupunki- ja aluetasolla, vaan ainoas-

taan silloin, kun puhumme Koti-srk:sta – jolloin on ilmeistä, että kyse on uskovien yhteydestä, 

jossa on yhdessä kodissa koolla vain pieni osa koko Kristuksen paikallisesta seurakunnasta. 
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50131 PALVELU PYHÄSSÄ HENGESSÄ (PPH) 
 

MITÄ:   

a) Pyhän Hengen synnyttämä ”Ylistys uskossa” 

  - Kiitos ja ylistys (Jumalan kiittäminen ja korottaminen); Karkelo (Jumalan juhliminen); Palvonta (Jumalan 

ihaileminen ja Hänelle antautuminen); Taisteluylistys (hengelliseen sotaan liittyvä huuto, julistus, marssi, 

liput, pasuunat jne.); Ylistystanssi 
 

b) Profeetallinen palvelu (Naatan, Gaad, Elia, Elisa…) 

 - Tuli-illat ja Kirkkauden päivät, joissa mm.: profeetallinen Sana, ylistys, palvonta 
 

c) Vapautus; Sisäinen parantuminen ja eheytyminen; Identiteetti ja täyteys Kristuksessa 
 

d) Profeetallinen esirukous ja hengellinen sodankäynti. ERITYISESTI: Missio ”Näkymätön” – Kohde: 

Maailmalliset uskonnot; Okkultismi; Rikollisjärjestöt (Mafiat jne.); Poliittiset, ideologiset, uskonnolliset 

ym. terroristijärjestöt; Antikristillinen ja ateistinen Media, Tv, Tiede, Talousjärjestelmät, Salaseurat jne. 

→ Toteuttajat: TS:n yhteistyössä olevat ja sen eri työsektoreita rukoillen tukevat esirukousryhmät/ -Koti-

srk:t: Yksilöuskovat, herätyskristilliset järjestöt, herätysliikkeet, (myös TS:n istuttamat uskovien) yhteisöt 

ja srk:t, eri puolilla Suomea 
 

 

50115 OPETUSLAPSEUS- JA LÄHETYSKOULU (OLLK) 
 

MIKÄ: OLLK on systemaattinen ja intensiivinen Opetuslapseus- ja Lähetyskoulu, jossa opetamme tunte-

maan Jumalaa (Isää, Jeesusta ja Pyhää Henkeä), Raamattua, Jumalan valtakuntaa ja Hänen seurakuntaansa 

– ja myös palvelemaan Häntä. Jaamme oppilaillemme etupäässä sitä hengellistä tietämystä, osaamista, 

taitoa ja kokemusta, mitä Isä on antanut meille Raamatusta ja Hänen yhteydessään vietetyn elämän kautta. 
 

MITÄ: TUOTAMME Raamatun opiskelumateriaalia eri kielillä (erityisesti kodeissa kokoontuvia seura-

kuntia varten), ja koulutamme käyttämään sitä seurakunnissa. 

OPETAMME mm. NÄISTÄ AIHEISTA: Opetuslapseus ja Koti-srk; Hengellinen elämä ja seurakunta; Usko, ru-

kous, paasto ja antaminen; Evankeliointi ja Lähetystyö; Vapautuspalvelu, Sisäinen parantuminen ja Eheytymi-

nen; Profeetallinen esirukous ja Hengellinen sodankäynti; Isän lahjat, Pojan lahjat, Pyhän Hengen hedelmät ja 

armolahjat; Jeesuksen antamat henkilölahjat, Seurakunnalliset palvelutehtävät ja erilaiset palvelulahjat; Palve-

lu Pyhässä Hengessä; Jumalan Sana ja Sen saarnaaminen – opiskelu, tulkinta, julistaminen ja opettaminen; 

”Jumalallisen parantumisen teknikot”- ja ”Uusi ihminen Kristuksessa” -koulutus; Ylistystanssikoulutus. 
 

TARKOITUS: Haluamme auttaa Jeesuksen opetuslapsia tiedostamaan kutsumuksensa ja tehtävänsä Ju-

malan valtakunnan kansalaisina, ja ohjaamme heitä toteuttamaan Jeesuksen lähetyskäskyä 

hengelliseen asemaansa kuuluvien valtuutuksien mukaisesti – antaumuksella, sydämensä 

ilolla ja tehokkaasti. 

 

 

50005 DIAKONIA- / TUKIOSASTO 
 
50018  YHTEISTEN KÄYTÄNNÖN ASIOIDEN HOITAMINEN 
 

MITÄ: Uskovien yhteisten käytännön asioiden hoitamista – ja niiden toimivuuden järjestämistä 

  =  Uskovien kokoontumisiin ym. toimintaan liittyvien käytännön asioiden järjestämistä ja avustamista 

  =  Tapahtumien järjestämistä: Tila- ym. vuokrat, puhuja- ym. palkkiot, matka- ym. korvaukset ja kulut 

  =  Vieraista huolehtimista: majoitus ym. ylläpito; jne. 

 
50063 TYÖVÄLINEET, -KALUSTO ym. -TARVIKKEET 
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50144 USKOVIEN KESKINÄINEN HUOLENPITO Apt.6:1-7; 1.Kor.12:12-25-27 

MITÄ: Seurakunnan palvelua = Uskovien keskinäistä rakkauden osoitusta ja huolenpitoa toisistaan 

  = Huolehtimista seurakunnan vanhuksista, orvoista, leskistä, sairaista ym. heikoista jäsenistä 
 

10252 SUOMESTA TURVAPAIKKA KOTIMAASSAAN VAINOTUILLE KRISTITYILLE: Suurin tarve 
 

10265 KRIISIAPU: Suurin tarve 
 

50050 TIEDOTUS / MEDIA  Joh.4:28-30; Apt.5:28; 1.Ts.1:8,9; Mt.4:24; 24:14; Ilm.14:6,7,14-16 
 

a) Nettisivujen ym. julkisuuden tekninen tuki 
 

b) Videotyön tekninen tuki: Videotiimi (Videokuvaamisen, editoinnin, nettiin asennuksen ym. tekniset 

osaajat) 

c) Visuaalisen esityksen tuki (Graafikot, piirtäjät, valokuvaajat ym. visuaalisen esittämisen osaajat) 
 

50021 HALLINTO-, LAILLISUUS-, TALOUS- YM. VIRALLISET KÄYTÄNNÖN ASIAT 
 

 PERIAATTEITA: 

 - Jumalan valtakunnan Kuningas on synnin ja paholaisen voittanut, kuolleista ylösnoussut ja taivaaseen 

astunut Jeesus Kristus. Hän johtaa seurakuntaansa Sanansa, Pyhän Henkensä – ja Hänelle uskollisten pal-

velijoidensa kautta. Toivon Saattue on osa tätä valtakuntaa, jossa ”yliluonnollinen” johtaa, ja raha ym. 

Isän käyttöön luovutettu ”luonnollinen” näkyvä voi palvella, avustaa ja mahdollistaa käytännössä tämän 

hengellisen valtakunnan edistymistä maailmassa. 

 -  Toivon Saattue ja sen osastot, sektorit, ministeriöt ja Koti-Verkostot muodostavat ”hengellisen” Lähetys-

yhteyden. TS:n olemassaolon syy ja koko sen toiminnan ainoa motiivi on usko Jeesukseen Kristukseen ja 

Raamattuun – halu elää Isän yhteydessä, ja kirkastaa ja palvella Häntä Pyhän Hengen avulla ja voimalla. 

 -  TS:n koko maailmanlaajuisen olemuksen strategisesta visioinnista ja hengellisen toiminnan koordinoin-

nista vastaa Global Team (GT), johon voi kuulua kolmesta kahdeksaan (3-8) jäsentä. GT:n muiden kuin 

perustajajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta – mutta voi jatkua pitempäänkin. 

 -  Toivon Saattue ry on TS:n ”juridinen (virallinen) persoona”, joka tarvitaan ainoastaan sitä varten, että 

voidaan hoitaa TS:n ”näkyvät” ja viralliset asiat ja velvoitteet laillisesti – yhteiskunnan, pankkien ym. 

”maallisten” tahojen kanssa. TS ry:n hallituksen jäsenten tulee olla virallisten asioiden hoitamisessa tehtä-

vänsä tasalla, vastuualueensa asiantuntijoita. Hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan (3-8) jäsentä, joista 

vähintään yksi on myös Global Teamin jäsen. Hallituksen jäsenten normaali toimikausi on kaksi (2) vuotta 

(siten että kahden ensimmäisen vuoden jälkeen vain puolet jäsenistä on vaihtovuorossa, ja sen jälkeen vuo-

sittain). Mutta tilanteen niin vaatiessa hallituksen jäsenyys voi jatkua myös pitempään kuin kaksi vuotta. 

 - TS ry:n hallitus on siis luonteeltaan avustava vastuuelin. Hallituksen tehtävänä on palvella TS:a Global 

Teamin läheisessä yhteistyössä ja hoitaa ”maallisia”, taloudellisia, juridisia, hallinnollisia ym. virallisia 

asioita kaikella sillä tarvittavalla pätevyydellä, mitä kyseinen vastuualue virallisten asioiden hoitajana edel-

lyttää. Hallitus selvittää, neuvottelee, konsultoi jne. asioista ja niiden laillisuudesta viranomaisiin päin sekä 

toteuttaa käytännöllisen puolen niissä tehtävissä, jotka kuuluvat sen asiantuntemukseen ja vastuualueeseen. 

TS ry:n hallitus ei siis varsinaisesti johda TS:n hengellistä työtä eikä päätä yksinään TS:n varojen käytöstä 

– vaan tekee sen Global Teamin ohjeistamana ja yhteisymmärryksessä sen kanssa. 
 

a) Ry:n Hallinnon Tekninen Tuki: Laki- ym. virallisten asioiden hoito (Korvaukset, palkat, toimin-

ta-, hankinta- ym. kulut; Työnhakuasiat, työ- ym. sopimukset; Maassaolo-, työ- ym. luvat ja asiapaperit; 

Toiminnan, varojen keräyksen ja varojen käytön laillisuuden varmentaminen; jne.) 
 

b) Ry:n Taloudenhoidon Tekninen Tuki: Yleinen Varainhankinta ja Taloudenhoito 

= Budjetointi, rahankeräys, rahankeräysluvat ja -raportointi; Järjestää ja varmentaa toiminnantarkastus, toi-

mintakertomus ja -suunnitelma, tulo- ja menoarvio ym. vuosikokoukseen liittyvät talousasiat 

= Lahjoitukset, sponsorit, keräykset, talkootyöt jne. 

= Tahot, jotka tukevat TS:ta taloudellisesti (ilman vastavuoroisuusvelvoitteita tai -odotuksia): Yksilöuskovat, 

herätyskristilliset järjestöt, herätysliikkeet, yhteisöt ja srk:t, eri puolilla Suomea; Liikeyritykset jne. 
 

c) Kassanhoito ja Kirjanpito 
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MIKÄ ON TOIVON SAATTUE (TS) 

- SEKTORIT OSASTOISSA 

 
10003 LÄHETYSVÄYLÄ Mk.16:15-20; Mt.28:18-20; Lk.24:44-49; Joh.20:21-23; Apt.1:4,5,8 

 
MIKÄ: TS on LÄHETYSKESKUS, jonka avulla annamme mahdollisuuden sille, että MUUTKIN voivat lä-

hettää ja tehdä ULKOMAILLA lähetystyötä. TS:n kautta voivat myös yksilölähetit tehdä lähetys-

työtä ulkomailla – hengellisen ja taloudellisen tukijoukkonsa avustamana. Joh.17:18; Apt.13:1-4 

 

SEKTORIT / KOHTEET (16): 

 

10003 SUURIN TARVE 

 
10016 ISRAEL-, JUUTALAIS- JA ALIJA-TYÖ: Suurin tarve 

 a) Eri työmuotoja Israelissa. 

  b) Missio ”Jesurun” – Messiaaninen Israel- ja juutalaistyö maailmalla. 

 c) Missio ”Jedidja” – Ashkenaasi-juutalaisten Alija-työ. 

 d) Missio ”Ammi” – Israelin ”10 kadonneen sukukunnan” löytäminen ja Alija-työ 
 

10029 MISSIO SEFARAD 
 

10278 Efraim & Rachel Naggari / ”ELÄMÄN PUOLESTA” ym. työ ISRAELISSA  
 

10294 Kirsi Hypén / ISRAEL- ja juutalaistyö 

 
10032 ETELÄ- JA VÄLI-AMERIKKA: Suurin tarve (Yhteyshenkilö: Reijo H.) 

  (Bolivia, Peru, Chile, Kolumbia, Venezuela, Ecuador, Argentiina, Paraguay, Uruguay, Brasilia; El 

Salvador, Kuuba, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, México, Bélize jne.) 
 

10236 BOLIVIA – Samuel Rojas: MEC-CG / SEBITEP -Raamattu-seminaari / I.E.P.N.Q. 
 

10223 Ferney Nieto/ AMILA: ETM, DCG, CAMI, CLAMI, CLAMI-KIDS, CEN, CREEA – Bolivia ym. 

 
10045 AASIA: Suurin tarve 
 

10058 MISSIO MEEVI: Buddhalaiset alueet (Yhteyshenkilö: Reijo H.) 
 

10184 P-I:  Mi.L./ Koti-srk-liike  (Yhteyshenkilö: A. Sakari K.) 
 

10304 P-I:  Di./ Koti-srk-liike (Yhteyshenkilö: A. Sakari K.) 
 

10210 E-I:  V.Vi/ L-koti (Yhteyshenkilö: A. Sakari K.) 

 
10061 AFRIKKA: Overland Missions / Tapio Tikkala  (Yhteyshenkilö: Reijo H.) 

 
10113 MINISTERIO HISPANO ”VIDA Y FUEGO” (Latino-työ) / Victor Montalvan → Lähetystyö: Suomi, 

Espanja ym. Euroopan maat, joissa on espanjaa puhuvia (Yhteyshenkilö: R.H.) 
 

10197 MENORA MISSIO / Olavi Hyppönen – Ukraina 
 

10074 Muu Kansainvälinen työ (Yhteyshenkilö: Reijo H.) 

  =  Rukousaiheena Euroopassa: Espanja, Baskimaa, Ranska, Irlanti, Venäjä jne. 

  =  TS:n yhteistyössä toimivat yksilöt/ yhteyshenkilöt eri puolilla maailmaa 

 =  TS:n herätyskristilliset yhteistyö-srk:t, -herätysliikkeet, -järjestöt ja -yhteisöt kaikkialla maailmassa 
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50102 PALVELUTYÖ Hes.1:15-21; Apt.19:1-8-12,20; 1.Kor.3:1-16,21-23; Ef.2:19-22; 4:11-13-16 
 

MIKÄ: TS on myös LÄHETYS-PALVELUTYÖ, jota itse teemme, palvellen yksilöitä, eri srk:ia ja uskovien 

yhteisöjä – kouluttamalla, julistamalla, tuottamalla mm. kirjallisuutta ja videoita, ym. mahdollisilla 

tavoilla – Suomessa ja ulkomailla. TS palvelee myös ALUSTANA muille palvelutöille. 
 

SEKTORIT / KOHTEET (7): 
 

50102 SUURIN TARVE 
 

50047 KIRKKAUDEN SAATTUE (KS) SUOMESSA (Yhteyshenkilö: Reijo Hänninen) 

 a) KS-Kirjallisuustyö (KS-kirjasarjan tuottaminen eri kielillä: suomi, espanja, ketsua, englanti ym.) 

  b) Opetuslapseus- ja Lähetys-Koulutus = Kotiseurakunta-, Opetuslapseus-, Raamattu-, ja Lähetyskoulu 

   = KS-kirjasarjan pohjalta: 1) Kirjojen sisällön opetus; 2) Koti-srk-johtajien koulutus; 3) (Lähettien) 

lähetystyöhön valmennus; 4) Videoille tallennus (eri kielillä: suomi, espanja, ketsua, englanti ym.) 

 c) Kirkkauden Lauantai – Palvelu Pyhässä Hengessä = Koulutusta profeetalliseen palveluun 

 d) Kirkkauden Päivä- / Tuli-ilta -tapahtuma 

  - JOSSA SISÄLTÖNÄ: Ylistystä, Sanan opetusta ja julistusta; Vapaa sana -jakamista; Rukouspalvelua sairai-

den ym. tarvitsevien puolesta; Jumalan voitelun, kirkkauden ja voiman välittämistä; Viipymistä (lioten) 

Pyhän Hengen läsnäolossa – ilman ”ylimääräistä rekvisiittaa” = Ei rutiininomaisia ilmoituksia ym. tar-

peettomia ”täytenumeroita” = Ei ”kokous”, vaan Isän kohtaamista; Ei välttämättä jokaviikkoinen. 
 

10087 KIRKKAUDEN SAATTUE (KS): Kansainvälinen kirjallisuus-, koulutus-, julistus- ym. työ    (Reijo H.) 
 

10142 TULIVAUNU / Ester Aili Heinosen ja Reijo Hännisen lähetysmatkat, video- ym. yhteistyö   (R.H.) 
 

10090 John G. Lake Ministries (JGLM): ”Jumalallisen parantumisen teknikot” sekä ”Uusi ihminen 

Kristuksessa” -koulutukset (Yhteyshenkilö: Ari K.) 
 

10100 Videotyö (Erikieliset opetus-, julistus-, ylistys-, ylistystanssi-, ym. videot; Raamattu -aiheiset lyhyt-

elokuvat, TS:n eri työkohteiden esittelyvideot jne.) 
 

10139 Gospel-lattari-/ Ylistystanssi (Yhteyshenkilö: Meija T.) 
 

10317 PALUU MUINAISILLE POLUILLE / Jarmo Tikka 

 

 

50128 EVANKELIUMIN KYLVÖ- JA LEIKKUUTYÖ (EKL) 
 

MITÄ: - Evankeliumi kaikille yhteiskunnan osa-alueille = Sekulaarin maailman arvoihin vaikuttaminen 

  - Evankeliointi → Normaaliksi ja luonnolliseksi osaksi uskovan arkielämää ihmisten kanssa  

 - ”Matto-”, massa-, ystävyys-, salama-, katu-, kirja-, netti-, pantomiimi-, laulu- ym. taide-evankeliointi 

 - ”Niittokone-evankeliointi” = Ihme- ja parantumiskampanjat, herätyskokoukset /-sarjat 
 

SEKTORIT / KOHTEET (4): 
 

50128 SUURIN TARVE 
 

10249 KOTIYHTEYS / Esko Hakulinen 
 

10281 RUKOUSMAKKARAKÄRRY / Ari & Sari Kuokka 

 

10207 LAUPEUDENTYÖ: Lähimmäisen rakkautta uskosta osattomien keskuudessa – särkyneiden sydänten, 

sisäisesti rikkinäisten, orpojen, katulasten, köyhien, yksinhuoltajaäitien, sairaiden jne. avuksi 
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50034 KOTI-VERKOSTO (KV) 
 

MIKÄ: Kaupunkien sisäisen ja kansallisen yhteyden tukemista varten. KOTI-VERKOSTON muodostavat 

TS:n alkuun auttamat ja tukemat tai muuten TS:n yhteydessä toimivat KODIT, KOTI-SRK -liikkeet 

ja erilaiset uskovien ryhmät ja yhteisöt eri puolilla Suomea. 

  KOTI-VERKOSTO – sen KODIT ja sektorit (-liikkeet) – on autonominen ja vanhimpien paimentama; 

ja se palvelee myös LÄHETYSTYÖN taloudellisena ja hengellisenä ”TUKIKUORMASTONA”.  
 

SEKTORIT / KOHTEET (7): 
 

50034 SUURIN TARVE 
 

50092 Sanan ja Hengen läsnäolossa -Koti-srk-liike 
 

50209 Herra kokoaa kansansa -Koti-srk-liike 
 

50173 Kadulta kotiin -Koti-srk-liike 
 

50199 Kotiyhteys / Esko Hakulinen 
 

50160 Ministerio Hispano ”VIDA Y FUEGO” (Latino-työ) / Victor Montalvan 
 

50047 SUOMEN Kirkkauden Saattue (KS) / Reijo Hänninen 

  - KS-kirjasarjan pohjalta: Koti-srk- ja Opetuslapseusnäyn koulutus; Raamattu- ja Lähetysopetus  

   = 1) Kirjojen sisällön opetus; 2) Koti-srk-johtajien koulutus 

 

 

50131 PALVELU PYHÄSSÄ HENGESSÄ (PPH) 
 

SEKTORIT / KOHTEET: 50131 SUURIN TARVE 
 

MITÄ:  a) Pyhän Hengen synnyttämä ”Ylistys uskossa” 

   - Kiitos- ja ylistys (Jumalan kiittäminen ja korottaminen); Karkelo (Jumalan juhliminen); Palvonta 

(Jumalan ihannoiminen ja Hänelle antautuminen); Taisteluylistys (hengelliseen sotaan liittyvä 

huuto, julistus, marssi, liput, pasuunat jne.); Ylistystanssi 
 

 b) Profeetallinen palvelu (Naatan, Gaad, Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia, Hesekiel ym.) 

 - Profeetallinen Sana; Pyhän Hengen kokeminen, -kaste, -tulikaste, -läsnäolo, -voitelu ja -kirkkaus 

 - Rukouspalvelu: armolahjat, parantumiset, ihmeet, merkit ja voimateot 

 - Esirukousryhmät; Esirukoukseen keskittyvät Koti-srk:t 
 

 c) Vapautus; Sisäinen parantuminen ja eheytyminen; Identiteetti ja täyteys Kristuksessa 
 

 d) Profeetallinen esirukous ja hengellinen sodankäynti 

  → Kohde / toteuttajat: TS:n yhteistyössä olevat ja sen eri työsektoreita rukoillen tukevat esirukous-

ryhmät ja esirukoukseen keskittyvät Koti-srk:t: Yksilöuskovat, herätyskristilliset järjestöt, herä-

tysliikkeet (myös TS:n istuttamat uskovien) yhteisöt ja srk:t, eri puolilla Suomea; ERITYISESTI: 
 

  e) Missio NÄKYMÄTÖN 

  - Taistelu niitä ”tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja pahuuden henkivaltoja vastaan 

taivaan avaruuksissa”, jotka estävät ihmisiä tuntemasta Jumalaa ja joita edustaa mm.:  Maailmalli-

set uskonnot; Okkultismi; Mafiat ym. rikollisjärjestöt; Poliittiset, ideologiset, uskonnolliset ym. 

terroristijärjestöt; Ateistinen tiede, Antikristillinen media, Tv, Talousjärjestelmät, Salaseurat jne. 
 

 f) Kirkkauden Lauantait = Koulutusta profeetalliseen palveluun Pyhässä Hengessä 
 

 g) Kirkkauden Päivä- / Tuli-ilta -tapahtumat – joissa sisältönä: 

 - Ylistystä, Sanan opetusta ja julistusta; Vapaa sana -jakamista; Rukouspalvelua sairaiden ym. tar-

vitsevien puolesta; Jumalan voitelun, kirkkauden ja voiman välittämistä; Viipymistä (lioten) Pyhän 

Hengen läsnäolossa – ilman ”ylimääräistä rekvisiittaa” = Ei rutiininomaisia ilmoituksia ym. tar-

peettomia ”täytenumeroita” = Ei ”kokous”, vaan Isän kohtaamista; Ei välttämättä jokaviikkoinen. 
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50115 OPETUSLAPSEUS- JA LÄHETYSKOULU (OLLK) 

 
SEKTORIT / KOHTEET: 50115 SUURIN TARVE 
 

MIKÄ: OLLK on systemaattinen ja intensiivinen Opetuslapseus- ja Lähetyskoulu, jossa opetamme tun-

temaan Jumalaa (Isää, Jeesusta ja Pyhää Henkeä), Raamattua, Jumalan valtakuntaa ja Hänen seura-

kuntaansa – ja myös palvelemaan Häntä – ERITYISESTI MYÖS LÄHETYSTYÖSSÄ. Jaamme oppilail-

lemme etupäässä sitä hengellistä tietämystä, osaamista, taitoa ja kokemusta, mitä Isä on antanut meil-

le Raamatusta ja Hänen yhteydessään vietetyn elämän kautta. 
 

 - OLLK:ssa PEREHDYTÄÄN MYÖS TS:n ERI OSASTOHIN, SEKTOREIHIN JA KOTI-SRK:iin 

 

 

50005 DIAKONIA- / TUKIOSASTO 
 

SEKTORIT / KOHTEET (7): 
 

50005 SUURIN TARVE 
 

50018 YHTEISTEN KÄYTÄNNÖN ASIOIDEN HOITAMINEN 
   = Uskovien kokoontumisiin ja toimintaan liittyvien käytännön asioiden järjestäminen ja avustaminen 

= Tapahtumien järjestäminen: Tila- ym. vuokrat, puhuja- ym. palkkiot, matka- ym. korvaukset ja kulut 

  = Vieraista huolehtiminen: majoitus ym. ylläpito; jne. 
 

50063 TYÖVÄLINEET, -KALUSTO ym. -TARVIKKEET 
 

50144 USKOVIEN KESKINÄINEN HUOLENPITO Apt.6:1-7; 1.Kor.12:12-25-27 

  = Huolehtiminen seurakunnan vanhuksista, orvoista, leskistä, sairaista ym. heikoista jäsenistä 
 

 10252 SUOMESTA TURVAPAIKKA KOTIMAASSAAN VAINOTUILLE KRISTITYILLE: Suurin tarve 
 

10265 KRIISIAPU: Suurin tarve 

 

50050 TIEDOTUS / MEDIA -tekninen tuki   Joh.4:28-30; Apt.5:28; 1.Ts.1:8,9; Mt.4:24; 24:14 

Ilm.14:6,7,14-16 

a) Nettisivujen ym. julkisuuden teknisen tuki (Yhteyshenkilö: Tiedotussihteeri) 
 

b) Videotyön tekninen tuki: Videotiimi (Videokuvaamisen, editoinnin, nettiin asennuksen jne. tekniset 

osaajat) (Vastuuhenkilö: Kuvaussihteeri)  
 

c) Visuaalisen esityksen tuki (Graafikot, piirtäjät, valokuvaajat ym. visuaalisen esittämisen osaajat) 
 

50021 HALLINTO-, LAILLISUUS-, TALOUS- YM. VIRALLISET KÄYTÄNNÖN ASIAT 

a) Hallinnon Tekninen Tuki: Virallisten ym. lakiasioiden hoito (Palkkiot, toiminta-, hankinta- ym. kulut; 

Työnhakuasiat, työ- ym. sopimukset; Maassaolo-, työ- ym. luvat ja asiapaperit; Toiminnan, varojen keräyk-

sen ja varojen käytön laillisuuden varmentaminen; jne.)    (Vastuuhenkilö: Hallintosiht./ Ari Kuokka)  

 

b) Taloudenhoidon Tekninen Tuki: Yleinen Varainhankinta ja Taloudenhoito 

  (Vastuuhenkilö: Taloussihteeri/ Ari Kuokka) 

= Budjetointi, rahankeräys ja -luvat, raportointi; Tilin- tai toiminnantarkastuksen, toimintakertomuksen ym. 

vuosikokouksen talousasioiden järjestäminen ja varmentaminen 

= Lahjoitukset, sponsorit, keräykset, talkootyöt jne. 

= TS:ta taloudellisesti (ilman vastavuoroisvelvoitteita) tukevat: Yksilöuskovat, herätyskristilliset järjestöt, 

herätysliikkeet, yhteisöt ja srk:t, eri puolilla Suomea; Liikeyritykset ym. tahot/ instanssit 
 

c) Kassanhoito ja Kirjanpito  (Vastuuhenkilö: kassanhoitaja / kirjanpitäjä: Juhani Saukkonen) 
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   RAHANKERÄYSLUPA 
 

PANKKITILI – ”KUSTANNUSPAIKAT” – VIITENUMEROT – KOHTEET 
 

RAHANKERÄYKSEN JÄRJESTÄJÄ: TOIVON SAATTUE RY (3142350-8) 

Yhteystieto:  www.toivonsaattue.fi  

Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan 23.04.2021 / Luvan numero: RA/2021/513 

KERÄYSTILI:  HANDELSBANKEN FI57 3131 1002 2337 69 BIC: HANDFIHH 
 

KÄYTTÖTARKOITUS: KERÄYSVARAT KÄYTETÄÄN SUOMESSA JA ULKOMAILLA KRISTILLISEN 

 USKON MUKAISEEN TOIMINTAAN JA LÄHETYSTYÖHÖN: 
 

- Varoilla toteutetaan opetus- ja laupeudentyötä suomalaisten, ulkomaalaistaustaisten sekä muiden eri kieli- ja 

ikäryhmiin kuuluvien ihmisten ja ihmisryhmien parissa 

- Varoilla katetaan Raamatun opetuskirjallisuuden tekemistä, eri kielille kääntämistä, painokustannuksia, sekä 

opetuksen ja opiskelun järjestämistä 

- Keräysvaroilla maksetaan video- ym. audio-visuaalisten ohjelmien tekemistä ja levittämistä ja tähän 

toimintaan tarvittavien laitteiden vuokraan ja hankintaan meneviä kuluja sekä internet-sivujen tekemisestä ja 

ylläpitämisestä aiheutuvia kuluja 

- Varoilla voidaan kattaa musiikki-, leiri- sekä muiden tapahtumien kuluja, sekä ylistystanssikoulutukseen 

liittyviä tilavuokra-, opetus- ym. kuluja 

- Keräysvaroilla mahdollistetaan ihmisiä tekemään lähetystyötä ja auttamaan lähimmäisiään kotimaassa ja 

ulkomailla esimerkiksi maksamalla palkka-, toiminta- ja matkakuluja. 
 

VIITENUMEROT JA LAHJOITUSTEN KOHTEET / KUSTANNUSPAIKAT: 
 

10003  SUURIN TARVE  KATSO VIDEO:  https://m.youtube.com/watch?v=dDLujqFtEwI 
 

10016  ISRAEL- JA JUUTALAISTYÖ: Suurin tarve 
 

10029  MISSIO SEFARAD 
 

10278  Efraim & Rachel Naggari / ”ELÄMÄN PUOLESTA” ym. työ ISRAELISSA 
 

10294  Kirsi Hypén / ISRAEL- ja juutalaistyö 
 

10032  ETELÄ- ja VÄLI-AMERIKKA: Suurin tarve 
 

10236  BOLIVIA – Samuel Rojas: MEC-CG / SEBITEP -Raamattuseminaari / I.E.P.N.Q. 

    - KATSO VIDEOITA, KUVIA YM. INFOA: 
     https://m.facebook.com/Seminario-Biblico-Teologico-Pentecostal-100338102042477/ 
 

10223  Ferney Nieto/ AMILA: DCG, CAMI, ETM, CLAMI, CLAMI-KIDS, CEN, CREEA – Bolivia ym. 

    - KATSO VIDEOITA, KUVIA YM. INFOA:   https://fb.watch/8iv33OKL9O/    JA:    @agencia_amila  (Instagram) 

https://www.facebook.com/AgenciaAmila   ;   https://www.facebook.com/CREEA-112995691030769/ 

https://www.facebook.com/ETM.CLAMI.CREEA.CAMI/   ;   https://www.youtube.com/channel/UCjhA0T17LGMkRLxVh1CQx9w 

https://www.youtube.com/channel/UCXmySLrUS2Pj2uaa0Il6KBQ 
 

10045  AASIA: Suurin tarve 
 

10058  MISSIO MEEVI – Buddhalaiset alueet 
 

10184  P-I:  Mi.L./ Koti-srk-liike 
 

10304  P-I:  Di/ Koti-srk-liike 
 

10210  E-I:  V.Vi/ L-koti 
 

10061  AFRIKKA/ OVERLAND MISSIONS – Tapio Tikkala 

   - KATSO VIDEOITA, KUVIA YM. INFOA:  https://www.valiant.one/fi/ 
 

10074  MUU KANSAINVÄLINEN TYÖ (Espanja, Baskimaa, Ranska, Irlanti, Venäjä jne.) 
  

http://www.toivonsaattue.fi/
https://m.youtube.com/watch?v=dDLujqFtEwI
https://m.facebook.com/Seminario-Biblico-Teologico-Pentecostal-100338102042477/
https://fb.watch/8iv33OKL9O/
https://www.facebook.com/AgenciaAmila
https://www.facebook.com/CREEA-112995691030769/
https://www.facebook.com/ETM.CLAMI.CREEA.CAMI/
https://www.youtube.com/channel/UCjhA0T17LGMkRLxVh1CQx9w
https://www.youtube.com/channel/UCXmySLrUS2Pj2uaa0Il6KBQ
https://www.valiant.one/fi/
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10087  KIRKKAUDEN SAATTUE (KS) – KANSAINVÄLINEN kirjallisuus-, koulutus- julistus- ym. työ 
 

10142  TULIVAUNU / Ester Aili Heinosen ja Reijo Hännisen LÄHETYSMATKAT YM. YHTEISTYÖ 

 

10207  LAUPEUDEN TYÖ 
 

10090  JOHN G. LAKE MINISTRIES (JGLM) -koulutus 
 

10100  VIDEOTYÖ 
 

10113  MINISTERIO HISPANO ”VIDA Y FUEGO” (Latino-työ) / Victor Montalvan 

  - KATSO VIDEOITA:  https://youtu.be/MIB25fgkbJY   ;   https://www.ystavakirkko.fi/fi/index.php?sivu=10&nimi=videoita 

   https://youtu.be/OnX0oIdp3iE   ;   https://youtu.be/heEppMTYKLg  ;  https://youtu.be/J_rf3OzK4V8 

   https://youtu.be/m7PowbKkszA 
 

 10252  SUOMESTA TURVAPAIKKA KOTIMAASSAAN VAINOTUILLE KRISTITYILLE: Suurin tarve 

 

10265  KRIISIAPU: Suurin tarve 
 

10139  GOSPEL-LATTARI- JA YLISTYSTANSSIKOULUTUS 

 

10197  MENORA MISSIO/ Olavi Hyppönen – Ukraina 
 

10249  KOTIYHTEYS / Esko Hakulinen 
 

10281  RUKOUSMAKKARAKÄRRY / Ari & Sari Kuokka 
 

10317 PALUU MUINAISILLE POLUILLE / Jarmo Tikka 

 
RAHANKERÄYKSEN JÄRJESTÄJÄ: TOIVON SAATTUE RY 

 

Yhteystieto:  www.toivonsaattue.fi 

Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan 23.04.2021  /  Luvan numero: RA/2021/513 
 

KERÄYSTILI: HANDELSBANKEN FI57 3131 1002 2337 69 (BIC: HANDFIHH) 
  

https://youtu.be/MIB25fgkbJY
https://www.ystavakirkko.fi/fi/index.php?sivu=10&nimi=videoita
https://youtu.be/OnX0oIdp3iE
https://youtu.be/heEppMTYKLg
https://youtu.be/J_rf3OzK4V8
https://youtu.be/m7PowbKkszA
http://www.toivonsaattue.fi/
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 MIKÄ ON TOIVON SAATTUE (TS) 

 - TOIMINTAA OHJAAVIA ARVOJA, PERIAATTEITA JA NÄKEMYKSIÄ 
 
- PERINTEISEN SRK:N MUUTTUMINEN OPETUSLAPSIA TEKEVÄKSI SRK:KSI 

- OPETUSLAPSIA TEKEVÄ SRK-MALLI 

- KOTI-VERKOSTO  VANHIMMAT (KAITSIJAT, PAIMENET, JOHTAJAT) 

- PALVELUTYÖT (MINISTERIÖT)  MINISTERIT (JEESUKSEN ANTAMAT PALVELIJAT) 

- KOTI-SRK -MALLI 

- KOTI-VERKOSTO 

- KOTI-VERKOSTON KEHITYSASKELEET 
 

TOIMINTAA OHJAAVIA ARVOJA, PERIAATTEITA JA NÄKEMYKSIÄ 
 

TOIVON SAATTUE ON OMANLAISENSA, ERILAI-

NEN LÄHETYSYHTEYS (-JÄRJESTÖ): TS:ssa ei pyritä 

perinteiseen ja yleisesti vallalla olevaan pastori-, pap-

pi-, saarna-, toimitila-, temppeli-, kirkko-, messu-, li-

turgia-, ohjelma- ja kokouskeskeiseen ym. jälkiapos-

toliselta ajalta omaksuttuun ”kaavoitettuun” toimin-

taan. Ne TS:n yhteydessä olevat uskovat, jotka kai-

paavat esim. sunnuntain jumalanpalveluksia, voivat 

toki käydä niissä ja kuuluakin niitä toteuttaviin seura-

kuntiin. Mutta TS:ssa ei pääsääntöisesti keskitytä jär-

jestämään perinteisiä – yli 20 ihmiselle suunnattuja – 

viikoittaisia jumalanpalveluksia/ yleisötilaisuuksia. 

- TS:ssa ei keskitytä palvelemaan itseään – omaa erin-

omaisuutta, toimeentuloa, urakehitystä eikä mitään 

muutakaan henkilökohtaista tai itsekästä pyrkimystä: 

Oleellista ja tärkeää on työn kohde, eli ne ihmiset, yh-

teisöt, kansat ja kansanryhmät, joita TS:n kautta on 

tarkoitus tavoittaa ja palvella. TS sijoittaa saamansa 

lahjoitusvarat ensi sijassa ulkolähetystyössä palvele-

viin ja palveltaviin ihmisiin, eikä esim. rakennuksiin. 

- TS:ssa arvostetaan, rohkaistaan ja suositellaan usko-

vien kokoontumista ”matalalla profiililla” pienryh-

missä, KODEISSA, joissa pidetään yllä ylistystä ja Ju-

malan läsnäolossa viipymistä, keskinäistä yhteyttä ja 

jakamista, Sanan opetusta, opetuslapseutta – ja esiru-

koustulta TS:n lähetys- ym. työn kohteiden tueksi. 

- Johtuen siitä, että TS:ssa on monia sektoreita (pal-

velutöitä ja KOTI-SRK-liikkeitä), TS ei pyri olemaan jär-

jestönä (edustuksellisesti) mukana kaikissa mahdolli-

sissa uskovien ja srk:ien yhteisissä hankkeissa, tapah-

tumissa jne., vaikka TS:ssa palvelevat uskovat voivat 

toki yksilöinä ja sektoreina osallistuakin niihin. 

- TS:n koko maailmanlaajuisen olemuksen visiointia, 

hengellistä työtä ja sen suunnittelua koordinoi 3 - 8 

jäseninen GLOBAL TEAM (GT), johon voi kuulua Jee-

suksen palvelijoita, joilla on keskenään Isän antama 

yhteneväinen näky TS:sta, ja he uskovat voivansa to-

teuttaa sen yhdessä Pyhän Hengen avulla, rukoillen. 

TS:n virallisia asioita hoitaa Toivon Saattue ry:n hal- 

litus – joka palvelee asiantuntemuksella juridisten, ta-

loudellisten, hallinnollisten ym. virallisten asioiden 

vastuuelimenä – auttaen TS:ta, GT:n ohjeistamana ja 

läheisessä yhteistyössä GT:n kanssa. TS ry:n hallitus 

on luonteeltaan avustava hallintoelin. Apt.6:1-7 

- TS:n OSASTOJEN ja SEKTORIEN osalta Global 

Team itse arvioi ja päättää niistä henkilöistä, seura-

kunnista palvelutöistä (ministeriöistä) ym. järjestöis-

tä, joiden kanssa ja miten TS tekee yhteistyötä. 

(vrt. Paavali & Barnabas,  Apt.15:36-40). 

- TS avaa mahdollisuuden, konsultoi, neuvoo, tukee 

ja palvelee lähetys- ym. kristillisen yhteistyön välittä-

jänä ja siltana eri ihmisten, seurakuntien ja järjestöjen 

välillä, kansainvälisesti ja myös Suomessa. 

- TS:N YHTEYDESSÄ olevien uskovien, seurakuntien 

ja palvelutöiden (ministeriöiden) YHTEYDEN PE-

RUSTANA ON: HENKILÖKOHTAINEN USKO Jeesuk-

seen ja Raamattuun; RAKKAUS Isään ja lähimmäisiin; 

uudestisyntyminen ja osallisuus samasta Jumalan Py-

hästä Hengestä, KESKINÄINEN luottamus, kunnioitus, 

tukeminen ja YHTEISTYÖHALU. 

- TS on oman uskonratkaisun tehneiden – Raamat-

tuun, Isään, Jeesukseen ja Pyhään Henkeen SITOU-

TUNEIDEN HERÄTYSKRISTLLISTEN IHMISTEN LÄHETYS-

YHTEYS. TS EI OLE ekumeeninen, eri kirkkokuntien, 

herätysliikkeiden ym. instituutioiden keskuudestaan 

valitsemien edustajien muodostama muodollinen 

keskuselin/ neuvosto. TS VOI kuitenkin auttaa eri 

järjestöjen yhteistyötä mm. tarjoamalla autonomisen 

sektorin, niin että sitä johtaa sektorin itse valitsema 

(ja niin halutessaan näistä järjestöistä koostuva) johto-

ryhmä. Mutta TS ei itse toimi osana mitään organisaa-

tiota eikä edusta mitään kirkkokuntaa (virallisesti). 

- TS toimii itse ja auttaa toisia toimimaan, mutta se ei 

pyri johtamaan muita; eikä se ohjaudu (sitä ei johdeta) 

ulkopuolelta eri yhteisöjen taholta: Suhtautumisessa 

sen kanssa yhteistyössä oleviin seurakuntiin ja järjes-

töihin TS:n periaatteena on olla tasavertainen ja au-

tonominen kaikkien kesken – ikään kuin ”pyörä pyö- 
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rässä, niin että pyörien välissä on hyvin rasvatut laa-

kerit”: TS:n eri yhteistyökumppanit voivat ”pyöriä” 

vapaasti omaa näkyään kohti; eli ne eivät pyri sääte-

lemään eikä ohjailemaan toisiaan (ulkopuolelta), vaan 

jokainen srk ja järjestö on vapaa toteuttamaan omaa 

kutsumustaan, keskinäisen rakkakauden ilmapiiris-

sä, toisiaan kunnioittaen ja huomioiden, ja ”pyrkien 

säilyttämään Hengen ykseyden rauhan yhdyssiteellä”. 

Tähän sisältyy periaate: pidättäydymme ehdotto-

masti mustamaalaamasta ketään Jumalan palvelijaa 

– vaikka tämä ei toimisi ja ajattelisi aivan kaikessa sa-

moin kuin me – varsinkin, jos emme itse tunne häntä 

henkilökohtaisesti. Gal.2:7-9; Ef.4:1-6,15,16,20-32 

- Global Teamin jäsenille, olkoot he miehiä tai nai-

sia, on oleellista: halu ja valmius sitoutua yhtenäisesti 

TS:n näkyyn ja tavoitteeseen; sekä keskinäinen yh-

teistyöhalu ja -kyky. Lisäksi on suositeltavaa, että he 

kaikki asuisivat samalla (pääkaupunki)seudulla. 

- GT:n jäsenten on hyvä oppia tuntemaan toisiaan 

ihmisinä - ja myös toistensa hengellistä näkyä, kutsua, 

armoitusta, näkemyksiä ja itse kunkin käyttämää sa-

nastoa, teologista kieltä jne. Kun on tiedossa, mitä ja 

miten itse kukin ajattelee, voidaan käytännössä onnis-

tua löytämään yhteisiä tavoitteita, kehittämään samo-

ja asioita ja kulkemaan yhdessä samaan suuntaan. 

- Suurin osa TS:n yhteydessä tai yhteistyössä palvele-

vista ministereistä – Sanan julistajista, lähetyssaar-

naajista ym. Jumalan valtakunnan työntekijöistä ei 

kuulu TS:n GT:iin, vaan heidät pyritään vapautta-

maan pois koko TS:ta koskevista globaalien, hallin-

nollisten ym. käytännöllisten asioiden vastuista, jotta 

he voivat keskittyä omaan hengelliseen kutsuunsa 

palvelemaan niissä tehtävissä ja niitä ihmisiä, joiden 

luokse Jeesus on heidät kutsunut ja tarkoittanut. 
 

  – RAKKAUDEN TÄHDEN – 

  – USKON KAUTTA KUULIAISENA – 

  – KUTSUMUSTA KUNNIOITTAEN – 

  – TOTUUDEN PUOLESTA – 

  – ERILAISUUTTA ARVOSTAEN – 

 

 

50034  KOTI-VERKOSTO  VANHIMMAT // PALVELUTYÖT  SANAN PALVELIJAT 
 

POHDINTAA: VT:n aikana ALTTARI tuli tehdä hakkaamattomista kivistä = Tämä kuvaa aitoa, lapsenomais-

ta luottamusta Isään, ja palvovaa antautumista Jeesukselle – sekä sitä, että kyse on Jumalan 

eikä ihmisen valtakunnasta: Minun ei tarvitse etukäteen itse tietää, hallita ja varmistella kaik-

kea. Jeesus Kristus on uskovien Vapahtaja, Herra ja Kuningas: Seurakuntaa ja palvelutöitä 

johtaa Jeesus, Pyhä Henki ja Jumalan Sana – uskossa julistetun Sanan ja Pyhässä Henges-

sä palvelemisen kautta. Uskovat, palvelijat – ja koko työ RIPUSTAUTUU Jeesukseen Kris-

tukseen → EIKÄ keneenkään yksityishenkilöön (Jumalan palvelijaan). Elävän Jumalan Py-

hä Henki ohjaa. Jeesus on Kuningas! 2.Ms.20:22-25; Ef.2:21,22; 4:15,16; Kol.2:18,19 
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- SEURAKUNTA on maailmasta uloskutsuttujen Jee-

sukseen uskovien ja Häntä seuraavien PYHIEN YH-

TEYS. Koko maailman kaikki Pyhästä Hengestä uu-

desti syntyneet uskovat ja heidän muodostamansa 

erilaiset ryhmät ja yhteisöt ovat seurakuntaa. Seu-

rakunta EI OLE rakennus, liikeyritys eikä uskonnol-

linen laitos tai instituutio, vaan ylösnousseen Kris-

tuksen elävä ruumis ja morsian, Jumalan asumus 

Hengessä, Pyhän Hengen temppeli. Tämän hengel-

lisen olemuksensa ja kiinteän yhteytensä ja riippu-

vuussuhteensa vuoksi Elävään Jumalaan, myös srk:n 

johtamistapa poikkeaa maallisista organisaatioista. 

Srk:n elinehto on luottaa Isään ja uskoa evankeliu-

min voimaan: Srk:n kuuluu kantaa Jeesuksen yli-

luonnollista ilosanomaa ja ylösnousemuselämää! 
 

- Jumalan seurakunta ilmenee maailmassa nelita-

soisena. Siksi on suositeltavaa sekä opettaa seura-

kunnasta että myös järjestää se toimimaan käy-

tännössä seuraavalla tavalla: 

1a)  KOTI-SRK on 4-12 uskovan ryhmä, joka kokoon-

tuu kodissa ja jolla on kaksi johtajaa – tai yksi (1) 

johtaja ja yksi (1) apujohtaja. Apt.1:13,14 

1b)  KOTI-SRK on myös johtoryhmä, jossa kokoontuu 

tietyn lähialueen/ taajaman kotien 4-12 johtajaa ja 

kaksi vanhinta ryhmän kouluttajina. → KOTI-SRK:t 

  muodostavat ”ketjuuntuvan” VERKOSTON, jossa 

ensimmäisen (1.) kodin ”oppilaat” johtavat kaksit-

tain omia 6-12 hengen kotejaan (2.); joiden oppi-

laat johtavat kaksittain omia 6-12 hengen kotejaan 

(3) → 4. → 5. → 6. ”aallon” kotejaan... 2.Tim.2:2 

2) ”YHTEISÖ” on 2-6 kodin muodostama, tietyn lä-

hialueen (kaupunginosan/ taajaman) kaikkien us-

kovien yhteys. Tämä toteutuu yhteisissä kokoon-

tumisissa, joiden sisältönä voi olla: evankeliointia, 

ylistystä, vapaata jakamista, Sanan julistusta, ru-

kouspalvelua, Raamatun opetusta; Palvelu Pyhässä 

Hengessä -koulutusta jne. Näitä tapahtumia johtaa 

Sanan palvelijat ja/ tai vanhimmat (lähialueen 

koti-srk:ien johtajien kouluttajat, jotka ovat koke-

neempia koti-srk:ien johtajia). Perinteisesti täl-

laista yhteisöä kutsutaan paikallis-srk:ksi. Lähi-

alueen kaikkien uskovien ja koti-srk:ien on hyvä 

kokoontua kerralla yhteen 3-12 kertaa vuodessa. 

2.Tim.2:2; Apt.1:15; 19:9-12,18-20; 20:17,20,27-32 

3) ”PAIKALLINEN YHTEYS (SRK)” käsittää paikka-

kunnan kaikki Jeesukseen uskovat ja Häntä seuraa-

vat, Pyhästä Hengestä uudestisyntyneet ihmiset. 

Tämä tarkoittaa saman kaupungin/ paikkakunnan 

kaikkien lähialueiden koti-srk:ien uskovien yhteyt-

tä. TS:n unelmana on koota paikkakunnan kaikki 
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  uskovat, KOTI-SRK:t ja YHTEISÖT 1-3 kertaa vuodessa 

YHTEYSTAPAHTUMAAN. Apt.2:1 

- Uskovien jokaviikkoista energiaa ei ole tarkoitus 

ohjata lähialueiden tai koko kaupungin uskoville 

suunnattuihin yli 20 henkeä käsittäviin, rukoushuo-

neisiin keskitettyihin erityisiin jumalanpalveluksiin 

ja niiden järjestämiseen, vaan kunkin oman KOTI-

SRK:n uskovien yhteyden ja heidän lähellään asu-

vien ihmisten pelastumisen HYVÄKSI. Srk ON Jeesuk-

seen uskovien todellinen ja osallistuva yhteys, tois-

tensa tuntemisen kautta. Srk ei ole rakennus, kokous, 

konsertti ym. ajan myötä passivoittava tapahtuma. 

- Keskitettyjä lähialueen, kaupungin tai kansallisia ja 

kansainvälisiä ylistys-, evankelioimis-, koulutus- 

ym. tapahtumia voidaan järjestää. Niistä on hyötyä, 

mutta ne eivät ole seurakunnan perustoimintaa, 

vaan lähes poikkeuksetta Sanan palvelijoiden (mi-

nistereiden) palvelua seurakunnan hyväksi. 

4) Universaalinen seurakunta on = Maailman kaik-

ki Jeesukseen uskovat uudestisyntyneet kristityt. 

→ Jumalan antamien mahdollisuuksien mukaan TS 

on avoin ja valmis palvelemaan Kristuksen ruu-

mista (seurakuntaa) jokaisella sen neljällä tasolla, 

koko maailmassa – ja kaikkien niiden kanssa, 

joilla on kutsu, näky ja voitelu Jumalalta. 

- TS:n tavoitteena on palvella ja mahdollistaa sitä, 

että koko Raamatun ilmoitus tulee julki. Siksi TS 

pyrkii auttamaan muitakin Pyhästä Hengestä syn-

tyneitä ja Jumalan valtakuntaa edistäviä palvelu-

töitä, jotta nämäkin voivat tuoda julki ilmestystään 

ja toteuttaa kutsuansa ja näkyänsä. TS on kuin 

lentolaivue tai laivasto – SAATTUE – josta lähtee 

useita erityisosastoja (sektoreita) – ”tulivaunuja” – 

joista kukin kantaa Hengen väyläänsä myöten jotain 

tiettyä, Isältä saatua armoa, siunausta, kirkkautta tai 

totuutta. Ps.68:5,12,18,25,34,35 

- TS ei ohjaa painottamaan vain jotain yhtä, itselle 

tärkeäksi tullutta armonaluetta tai siunausta; eikä se 

pyri tuomaan esille evankeliumin mukaista totuutta 

ja ilmestystä ainoastaan jostain, vaan mahdollisim-

man monesta tärkeästä Raamatun aiheesta, kuten: 

  Opetuslapseus; Tarve kokea ja elää Isän Sanan lu-

pausten mukaisesti; Srk:n hengellinen uudistumi-

nen, reformaatio ja restauraatio; Jumalan ylistämi-

nen eri tavoin; Pyhän Hengen Persoona, läsnäolo ja 

voitelu; Profeetallisuus, esirukous ja hengellinen so-

dankäynti; Jumalan valtakunnan ilmeneminen maan 

päällä ihmein ja merkein, sairaiden fyysinen ja sisäi-

nen ihmeparantuminen; Vapautuminen ja eheytymi-

nen; Uskovien yhteys, tapa kokoontua ja koti-srk:ien 

hengellinen sisältö; Erilaisten ja eri-ikäisten ihmis-

ryhmien huomioiminen Koti-srk:ssa, evankelioides-

sa ja lähetystyössä; Alija- ja juutalaistyö, Israel ja 

seurakunta; Vainottujen uskovien turvaaminen. 

- Kaikki uudestisyntyneet kristityt kuuluvat SEURA-

KUNTAAN. Heitä yhdistää yhteinen usko Jeesuk-

seen. Niinpä seurakuntaan ja sen toimintaan osallis-

tuminen on periaatteessa avointa kaikille uskoville. 

→ Toivon Saattueen Koti-Verkostossa uskovat tun-

nustavat olevansa Hengen yhteydessä ja yhtä Kris-

tuksen ruumista (koko maailman) kaikkien Jee-

sukseen uskovien uudestisyntyneiden kanssa. 

- PALVELUTYÖ (ministeriö) on sitä vastoin erilli-

nen työtiimi, jota yhdistää sama ”agenda” ja työ-

näky, sekä yksimielisyys ja yhteisymmärrys siitä 

(tiestä, tavoista ja toimintaperiaatteista), miten tuota 

yhteistä päämäärää kohti voidaan edetä yhdessä. Sa-

maan palvelutyöhön voivat osallistua ne, joilla on 

yksi sydän ja yksi sielu, keskinäinen kunnioitus ja 

yhteistyöhalu ja toisiaan ymmärtävä sydämen kieli – 

eli ne, jotka kokevat yhteistyön mielekkääksi ja us-

kovat, että näky ja tavoitteet saavutetaan yhdessä. 

- SEURAKUNTA kokoontuu KODEISSA ja on AUTONO-

MINEN. Sillä on hengellinen, toiminnallinen ja hal-

linnollinen vapaus ja itsemääräämisoikeus, talou-

dellinen omavaraisuus ja vastuu. Sillä ei ole kan-

sallista eikä kansainvälistä ulkopuolista ohjausta, 

riippuvuutta, katto-organisaatiota eikä keskusjohtoa. 

- Palvelutyöt (ministeriöt) ja niiden Sanan palvelijat 

(ministerit) palvelevat ja tukevat useita TS:n KOTI-

SRK:ia, YHTEISÖJÄ ja kaupunkien YHTEYTTÄ; sekä 

muita srk:ia ja herätysliikkeitä – lähetyskentillä eri 

maissa, ja myös Suomessa.  2.Aikak.17:7-10 

- Sanan palvelijat valmentavat armoitustensa ja kut-

sumustensa mukaan KOTI-VERKOSTON vanhimpia ja 

johtajia. He myös vierailevat eri koti-srk:issa, jois-

sa he opettavat Jumalan Sanaa, kouluttavat ja palve-

levat uskovia Pyhässä Hengessä – uskon kuuliaisuu-

den syntymiseksi Jeesusta kohtaan – sitomatta ih-

misiä itseensä, vaan Jumalaan ja Hänen armonsa Sa-

naan. Apt.20:32; Ef.2:21,22; 4:15,16; Kol.2:18,19 

- Sanan palvelija (ministeri) on yhtä kuin kokoaikai-

nen Jumalan valtakunnan työntekijä (apostoli, pro-

feetta, evankelista, paimen, opettaja), jolla on Juma-

lan antama erityinen kutsumus ja armoitus palvelu-

tehtäväänsä.  2.Tim.2:3-6; 4:5 

- Palvelutöiden työntekijöitä (Sanan palvelijoita) voi-

daan vapauttaa toteuttamaan kutsumustaan ko-

koaikaisesti maksamalla heille palkkaa – jota ei 

tule sitoa heidän osallistumiseensa oman tai jonkun 

tietyn asuinalueen kodin, alueen eikä kaupungin pai-

kalliseen työhön, koska heidän työalueensa käsittää 

yleensä useita koteja, alueita tai kaupunkeja, myös 

eri maissa, lähetyskentillä. 1.Kor.9:1-19; Apt.9:32 

-  (Sanan palvelijat ja heidän palvelutyönsä (tiiminsä/ 

järjestönsä) ovat evankeliumin työn käynnistäjiä – 

alkuun laittajia ja suunnan näyttäjiä srk:lle (ja Koti- 
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  Verkostolle) sen alkuvaiheissa; ja myös myöhem-

min sen yhteistyökumppanina ja hengellisenä tu-

kena sen eri tilanteissa ja murros- ja kasvuvaiheissa. 

Hengelliseen kypsyyteen kasvanutta KOTIA, LÄHIYH-

TEISÖÄ ja PAIKALLISTA YHTEYTTÄ EI kuitenkaan joh-

da Sanan palvelijat, vaan vanhimmat. 

- Kun työ on pioneerivaiheessa, Sanan palvelijat 

kouluttavat seurakunnan ensimmäiset, tulevat KOTI-

SRK:ien johtajat. Mutta vakiintuneessa koti-srk:ssa 

vanhimmat ja KOTI-SRK:ien johtajat kouluttavat ja 

valmentavat uusia johtajia. 

- Seurakunta elää Kristuksen Sanan auktoriteetin al-

la niin, että KOTI-SRK:ia kaitsee ja ruokkii vapaaeh-

toiset johtajat; ja LÄHIYHTEISÖJÄ ja PAIKALLISTA 

SRK:A paimentaa vanhimmat – jotka oman toimen 

ohella, vapaaehtoisesti, valmentavat ja jatkokoulut-

tavat lähialueensa tai koko kaupunkinsa KOTI-SRK: 

ien johtajista koostuvissa KOTI-SRK:issa. KAUPUNKI-

YHTEYS, LÄHIYHTEISÖT ja KOTI-SRK:t EIVÄT siis palk-

kaa pääsääntöisesti Sanan palvelijoita oman ”nor-

maalin” toimintansa sisälle, vaan niistä ulospäin 

suuntautuvaan ja laajempialaiseen (lähetys)työhön. 

- Vanhimmat johtavat ja ohjaavat uskovia koko kau-

pungin YHTEYDESSÄ – luottamaan Jeesukseen ja 

Hänen armonsa Sanaan. Apt.14:23; 20:17,28,32 

- Vanhimmat paimentavat YHTEISÖNSÄ uskovia, te-

kevät opetuslapsia ja opetuslasten tekijöitä; he val-

mentavat YHTEISÖNSÄ johtajia ja uusia vanhim-

pia KODEISSA, joissa he kokoontuvat alueensa KO-

TIEN johtajien kanssa. Joh.10:11-16,27-30; Fil.1:1 

- Vanhimmat ovat paikallisia, seurakunta- eli kau-

punkikohtaisia, yleisessä pappeudessa paimentavia 

kaitsijoita ja johtajia. He palvelevat siis oman toi-

men ohella, vapaaehtoisina.  Tit.1:5; 1.Tim.3:1-7 

- Sanan palvelijat johtavat palvelutöitään Suomessa 

/ eri puolilla maailmaa (kaikki heistä eivät kuulu GT: 

iin). He tukevat johtajia, vanhimpia, YHTEISÖJÄ ja 

KOTEJA kiertäen ja vieraillen niissä, sekä palvellen 

ja kouluttaen armoitustensa ja kutsumustensa mu-

kaan. 

- Sanan palvelijat EIVÄT OLE varsinaisesti seurakun-

tien johtajia (paimenia). He ja heidän palvelutyönsä 

eivät johda, vaan palvelevat Koti-Verkostoa – Ko-

ti-srk:ia, Yhteisöjä ja kaupunkien Yhteyttä – ja sen 

johtajia ja vanhimpia eri lähialueilla, kaupungeissa 

ja kansoissa – tukien, rohkaisten, paimentaen, opet-

taen, neuvoen, vahvistaen, kouluttaen, valmentaen, 

valtuuttaen… 

- Ministerit johtavat palvelutöitään sekä työ- ja toi-

mintamuotojaan ihmisten pelastumiseksi, Jumalan 

  valtakunnan laajenemiseksi ja koti-srk:ien istuttami-

seksi, kastelemiseksi, rakentumiseksi ja varustami-

seksi, armoitustensa ja kutsumustensa mukaisesti. 

- Palvelutyöt (ministeriöt) ovat autonomisia = Niillä 

on hengellinen, toiminnallinen ja hallinnollinen va-

paus ja itsemääräämisoikeus, taloudellinen omava-

raisuus ja vastuu. Niillä ei ole kansallista eikä kan-

sainvälistä ulkopuolista ohjausta, riippuvuutta, kat-

to-organisaatiota eikä keskusjohtoa/ -hallintoa. 

- Sanan palvelijat eivät ole vanhinten eivätkä van-

himmat näiden yläpuolella: Jeesus on Herra! 

- Hengellisesti täysi-ikäisen SRK:n johdossa ei ole 

enää Sanan palvelijoita, vaan etupäässä vanhimpia 

(ministerikin voi toki olla vanhin).  1.Piet.5:1 

- Seurakunnan JOHTAMINEN on uskovien paimen-

tamista, palvelemista ja auttamista Jeesuksen seu-

raamisessa – Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen kaut-

ta, jotta uskovat kasvavat täysi-ikäisiksi Kristuksen 

tuntemisessa, ja sen kautta, Jumalan armossa. 

- Vanhimmat ja Koti-Verkosto eivät johda Sanan 

palvelijoita eikä näiden palvelutöitä (ministerijoh-

toisia palvelutöitä). Kaikilla ei ole sama tehtävä, 

mutta KAIKKI: sekä vanhimmat ja Koti-Verkosto 

että Sanan palvelijat ja palvelutyöt rakentavat samaa 

Kristuksen ruumista, siunaavat ja tukevat toisiaan, ja 

palvelevat samaa Herraa yhteistyössä keskenään. 

- Koti-Verkostoa ja palvelutöitä ei johdeta minkään 

niiden ulkopuolelta tulevan vieraan auktoriteetin ta-

holta tai sellaisen alaisuuteen. Ne opetetaan olemaan 

riippuvaisia suoraan Jumalasta ja Hänen armonsa 

Sanasta, ja sillä tavalla autonomisia, että niillä on 

itsemääräämisoikeus, vapaus ja vastuu omasta us-

konelämästään ja toiminnastaan Jumalan johdatuk-

sessa ja suojassa – ja hyvä yhteys Kristuksen srk:an. 

 
A. PAIKKAKUNNALLA VOI TOIMIA MONTA ERI-

LAISTA OL-KOTI-SRK:a YHTÄ AIKAA, ESIM.: 

1. Koulutusryhmät (joissa valmennetaan uusia 

kotien johtajia IV-A kirjan avulla) 

2. Johtoryhmät (joissa kotien johtajat etenevät 

itse oppilaina, esim. I-A, I-B jne. kirjoja) 

3. Eteisryhmät (Ensi askeleet uskovan Elämässä) 

4. Uskovien perus-ol-koti-srk:t (joissa kokoon-

nutaan ja edetään esim. I-A, I-B jne. kirjoja) 
 

B. EVANKELIOIVAT KODIT (joissa keskitytään uu-

sien sielujen voittamiseen) 

→ UUSIEN, EVANKELIOIVIEN KOTIEN ALOITTAMI-

NEN Mk.3:13-15; 6:7; Lk.10:1-9 

→ Innovatiiviset (luovat) työparit / 2-3 hengen PIO-

NEERIRYHMÄT  Mt.18:18-20; 4:18,19 

→ ”Lähetti heidät kaksittain”. ”… jos kaksi teistä 

maan päällä sopii… missä kaksi tai kolme...” 
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→ Aluksi kokoontuu vain tämä pioneeriryhmä, kah-

desta kolmeen (2-3) uskovaa henkilöä, jotka aloit-

tavat ryhmän RUKOILLEN – ja kutsuen / voittaen 

ITSE OMAT OPETUSLAPSENSA uuteen ryhmäänsä. 
 

C. KOTI-SRK:t VOIVAT OLLA SISÄLLÖLTÄÄN 

HYVIN ERILAISIA. TÄSSÄ 17 ESIMERKKIÄ: 

1. Tutustumiskoti = Toivon Saattueen yhteydessä 

olevien tai siitä kiinnostuneiden kokoontuminen: 

Sanaa, rukousta, ylistystä, TS-infoa, kysymyksiä, 

selvitystä, keskustelua, rukouspalvelua jne. 

2. Esirukousryhmiä, jotka tukevat eri maissa ja niis-

sä olevien eri ihmisryhmien parissa erimuotoista 

lähetystyötä tekeviä lähettejä. 

3. Kirkkauden Saattue -materiaalin pohjalta toimivia 

Opetuslapseus-ryhmiä (Ol-ryhmiä) 

4. Pyhän Hengen läsnäoloa, kastetta, täyteyttä, voi-

telua, armolahjoja ja kirkkautta painottavia ryhmiä 

5. Jumalan valtakunnan ilmenemistä, uskoa, sairai-

den paruntumista, ihmeitä ja voimatekoja painotta-

via ryhmiä. 

6. Eri maista tulleiden ihmisten eri kielisiä ryhmiä; ja 

uskovien maahanmuuttajien auttamiseen keskit-

tyviä ryhmiä 

7. Raamatun luvun pohjalta toimivia keskusteluryh-

miä 

8. Raamatun opetuspuheiden pohjalta toimivia 

keskusteluryhmiä 

9. Erityyppisiä esirukousryhmiä: Suomen herätystä, 

juutalaistyötä, Israelia tms. painottavia rukousryh-

miä 

10. Evankeliointiin ja sielujenvoittamiseen keskitty-

viä ryhmiä; ja näitä tukevia esirukousryhmiä 

11. Ylistystä, palvontaa, profeetallista esirukousta, 

hengellistä sodankäyntiä jne. painottavia ryhmiä 

12. Jumalan spontaania johdatusta, uskovien yhteyttä 

ja henkilökohtaisten kokemusten jakamista pai-

nottavia ryhmiä 

13. Ylistystanssia, musiikkia, kuvataidetta, liikuntalä-

hetystyötä ym. luovuutta painottavia ryhmiä 

14. Videokuvausta, äänentoistoa, tietotekniikkaa, lii-

kuntaa, kasvien tai eläinten hoitoa ym. harrastus-

ten / kiinnostusten yhdistämiä ryhmiä 

15. ”Lapsiominaisuutta”, oman elämän avautumista, 

sisäistä parantumista, eheytymistä jne. painottavia 

sielunhoidollisia ryhmiä (Isän sydän, Arken jne.) 

16. Vapautuspalvelua painottavia ryhmiä 

17. Keskinäistä yhteyttä, kanssakäymistä ja Hengen 

hedelmiä painottavia ryhmiä… jne. ym. ym. ym. 

 

 

 

 

KOTI-SRK -MALLI 
 

* Tavoite on tehdä pyhät = uskovat valmiiksi palvelemaan Jumalaa – yleisessä pappeudessa 

* SANAN PALVELIJAT vahvistavat, valmistavat ja tukevat yleistä pappeutta 

* Sanan palvelijat tukevat vanhimpia (alueita johtavia kokeneempia johtajia) ja KOTIEN johtajia 

* Sanan palvelijat palvelevat lähialueita (YHTEISÖJÄ) ja koko paikkakuntaa koulutus- ym. tapahtumissa ja 

tilanteissa 

* Sanan palvelijat vierailevat KODEISSA ja palvelevat niissä armoitustensa ja kutsumustensa mukaan 

* VANHIMMAT ovat kokeneempia KOTIEN johtajia, jotka palvelevat yleensä (YHTEISÖJEN) aluejohtajina  

* Vanhimmat johtavat alueensa KOTI-SRK:ien johtoryhmää, tukevat alueensa KOTI-SRK:ia ja vierailevat 

niissä 

* Paimenuuden, opetuksen ja profeetallisuuden painopiste ja kohde on KOTI-SRK:issa, yleisen pappeuden 

vahvistamisessa, jotta uskovat juurtuvat uskossaan Kristukseen 

* Evankeliointi ja profeetallisuus vaikuttavat seurakunnasta ulos maailmaan KOTI-SRK:ien ja uskovien 

kautta 
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* Evankelioinnin voima ja tehokkuus perustuu uskovien laatuun, hengelliseen valmiuteen, joka on mahdol-

lista opetuslapseudessa tapahtuvan valmennuksen kautta 

 - Työmuotoja ylläpidetään vähän, vain aidon tarpeen mukaan (huomioiden lapset, nuoret ym. erityisryhmät) 

 - Evankelioinnissa suositaan kevyitä rakenteita: 

 → Evankelioinnin painopiste on evankeliumin hedelmissä, eli niissä, jotka jo uskovat Jeesukseen ja ovat 

todisteena Hänestä – kun evankeliumi tulee ilmi sen muutoksen kautta, jonka he ovat kokeneet elämässään 

 → Evankelioinnin perusmenetelmä on vuorovaikutus ihmisten kanssa normaalissa elämässä, jonka kautta 

ilmenee uskovien uusi luomus, Hengen hedelmä ja Jumalan voima, ihmeet ja tunnusteot 
 

 → Energian vapauttaminen: Kristus tulee esiin uskovissa kaikkialla heidän elämässään, erilais-

ten todistamistilanteiden syntyessä spontaanisti (ei vain joissain työmuodoissa) 

 
➔ TAVOITE: DYNAAMINEN JA KEVYT TOIMINTARAKENNE, jolle on tunnusomaista: 

 

* Mahdollisimman paljon KOTI-SRK:ien johtajia 

 → Mahdollisimman paljon erilaisia – elämää ja iloa uhkuvia KOTI-SRK:ia  1.Kor.14:26; 1.Piet.2:5 

 → Mahdollisimman pieniä KOTI-ryhmiä (ihannekoko: korkeintaan kymmenen henkilöä: 2 + 8) 

* Mahdollisimman suuri toimintavapaus (autonomia) KOTI-SRK:illa 

* Mahdollisimman läheinen yhteys KOTI-SRK:ien johtajien ja lähialueiden (YHTEISÖJEN) vanhinten välillä 

* KOTI-SRK:t eivät kuormita ja uuvuta itseään koko (suuren) kaupungin ja kaikkien uskovien kaikilla haas-

teilla ja murheilla, vaan ne voivat keskittyä hoitamaan osuutensa omassa vaikutuspiirissään mahdollisim-

man hyvin 

 
→ Vapautuu energiaa: Uskovat vapautuvat ylimääräisistä asioista elämään ja palvelemaan Gal.5:1; Rm.12:1 
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50034 KOTI-VERKOSTO 
 

KOTI-VERKOSTON KEHITYSASKELEET 

 

1. Ensimmäisen KOTI-SRK:n (johtoryhmän) valitseminen (4-8 henk.) (opetuslapsia tekevän) Koti-

Verkoston perustaksi Lk.6:12,13; 2.Tim.2:2; 2.Ms.18:21; 5.Ms.1:13 

  Apt.4:13-33; 1.Kor.1:17-31; 1.Sam.16:1-13 

 

2. Ensimmäisen KOTI-SRK:n (johtoryhmän) valmentaminen, jotta heistä tulee tulevien KOTI-SRK:ien 

johtajia (opetuslasten tekijöitä) 
 

3. Ensimmäinen KOTI-SRK (johtoryhmä) 1) etenee koulutuksessaan (seuraavaan kirjaan). 

  2) He valitsevat kaksittain omat perus KOTI-SRK:t johdettavakseen (4-8 henkilöä); ja 

  3) kouluttavat kukin rinnallensa apujohtajan. Ihanteena on siis kaksitahoinen opetuslapseus, 

jossa jokainen johtaja osallistuu (vähintään) kahdessa KOTI-SRK:ssa: Toisessa (johtoryhmässä) 

hän on oppilaana, ja toisessa (perus- KOTI-SRK:ssa) hän palvelee opettajana (johtajana tai apujoh-

tajana) jakaen oppilailleen sitä, mitä hän itse on oppinut johtoryhmässä. 
 

4 a. Lukumäärältään kasvaneet (yli 10 hengen) KOTI-SRK:t jakautuvat kahdeksi (tai kolmeksi) 
KOTI-SRK:ksi. 

 

 * Jakautuminen edellyttää uusien johtajien kouluttamista  Johtajilla on vierellään apujohtajia, 

joista tulee myöhemmin uusia johtajia – ja vastaavasti heidän avustajistaan tulee myöhemmin 

toisia uusia KOTI-SRK:ien johtajia jne. 

TAI: 

4 b. KOTI-SRK:t voivat edetä myös omina alkuperäisinä ryhminään, jakautumatta. Tässä tapauk-

sessa KOTI-SRK:ien määrä kasvaa siten, että koulutetaan jatkuvasti uusia johtajia, jotka alkavat 

kokeneempien johtajien kanssa kaksittain johtaa alusta uusia KOTI-SRK:ia, sen lisäksi että he itse 

jatkavat oppilaina alkuperäisissä KOTI-SRK:issaan. 
 

 KOTI-Verkoston opetuslapseus-prosessin alussa on hyvä huomioida nämä kaksi vaihtoehtoa. Joko 

katsotaan toinen tapa tilanteeseen sopivammaksi, tai sitten molempia tyyppejä esiintyy yhtä aikaa: 
 

  * Samalla paikkakunnalla voi siis olla sekä jatkuvasti jakaantuvia KOTI-SRK:ia, joihin tulee uusia 

osallistujia pitkin matkaa, että myös alusta alkavia, jakaantumattomina pysyviä KOTI-SRK:ia, 

sitä mukaa kuin on koulutettuja johtajia ja uusia halukkaita ihmisiä kutsumaan ja tulemaan KOTI-

SRK:iin. 
 

5. KOTI-Verkosto on muotoutunut siten, että erilaisia KOTI-SRK:ia varten on johtajia, apujohtajia, 

(YHTEISÖN) lähialuejohtajia (vanhimpia) jne. 

     → Muotoutuu paikallinen KOTI-Verkosto 
 

6. Evankeliumi leviää toisille paikkakunnille muualle muuttavien uskovien kautta ja sen kautta, 

että uusia KOTI-SRK:ia käynnistäviä Sanan palvelijoita lähetetään muille paikkakunnille 

      → Kehittyy maakuntakohtainen KOTI-Verkosto 

      → Kehittyy maakohtainen KOTI-Verkosto 
 

7. Evankeliumi leviää muihin maihin, jonne opetuslasten tekijöiden tekijöitä (ministereitä/ koulut-

tajia) lähetetään (lähetystyöhön) 

      → Kehittyy kansainvälinen KOTI-srk-Verkosto 
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 MIKÄ ON TOIVON SAATTUE (TS) 

 - LÄHETYSTYÖN KANSAINVÄLINEN VERKOSTO 
 
- SEURAKUNNALLINEN NÄKY 

- KANSALLINEN NÄKY 

- MAANOSAKOHTAINEN NÄKY 

 - MAAILMANLAAJUINEN NÄKY 

- MAANOSIA, KIELI- JA KULTTUURIRAJOJA YLITTÄVÄ LÄHETYSNÄKY 

- LÄHETYSTYÖHÖN LÄHTIJÄT 

 

 Apt.1:4,5,8; Lk.24:44-49; Mk.16:15-20; Mt.28:18-20; 24:14; Joh.17:18; 20:19-23 
 Jer.16:14-16; Hes.20:40-42; 37:21; Ilm.7:1-17; 14:1-7,14-16 

 

1. SEURAKUNNALLINEN NÄKY → JATKUVAN HERÄTYKSEN SEURAKUNTA ! 
 

  - JOKAISTA PAIKALLISSEURAKUNTAA VARTEN MAAILMANLAAJUISESTI 
 

1.1. Opetuslapsia tekevä kotiseurakunta 
  = Opetuslapseus-osasto = Paikallisseurakunnan päätoimintaa, joka luo uskovien keskinäistä ja läheistä 

yhteyttä, mahdollistaa kaikkien uskovien hengellistä kaitsentaa (paimenuutta), sisältää Sanan opetusta ja 

valmennusta palvelutehtävään opetuslapsia tekevän kotiseurakunnan välityksellä. TS palvelee auttaen 

paikallisia seurakuntia käynnistämään (laittamaan toimintaan) opetuslasten tekemisen Koti-srk:issa. 
 

1.2 Esirukous ja jatkuva uudistuminen Pyhässä Hengessä 
  = Palvelu Pyhässä Hengessä -osasto / profeetallinen osasto = Pyhän Hengen toimintaa, joka ilmenee 

Hänen kirkkautensa, voitelunsa ja yliluonnollisten armolahjojen välityksellä kaikkialla, missä uskovat ko-

koontuvat, kadulla tms. Tämä sisältää myös profeetallisen esirukouksen, uskossa toimimisen, vapautuksen 

ja hengellisen sodankäynnin – niiden ihmisten hyväksi, jotka ovat erityisten pahuuden ilmentymien ja 

niiden edustajien ikeen alla, kuten: a) Maailmalliset uskonnot ja okkultismi 
  b) Rikollisjärjestöt (mafiat jne.) 

  c) Poliittiset, uskonnolliset jne. terroristijärjestöt 

  d) Antikristillinen / ateistinen media, Tv, tiede ja talous(järjestelmät) 
 

1.3 Tehokas evankeliointi 

  = Evankeliointi-osasto = Toimintaa, joka koskettaa uskosta osattomia ihmisiä, kun uskovat to-

distavat ja ohjaavat pelastukseen niitä ihmisiä, jotka haluavat vastaanottaa Jeesuksen elämäänsä. 

  a) ”Salamaevankeliointi” palvelemalla Pyhässä Hengessä = Kohdataan ihmisiä, joilla on jokin akuutti 

tarve, esim. sairaus, ja rukoillaan välittömästi tuon tarpeen puolesta, ja jos on mahdollista, johdetaan tämä 

ihminen pelastukseen – ja myös seurakunnan yhteyteen. 
 

  b) Ystävyys- ja laupeudentyö-evankeliointi kristillisen vaelluksen kautta ja osoittamalla rakkautta eri-

muotoisen käytännön palvelun välityksellä. 
 

     - Toiset ovat armoitetumpia a- ja toiset b-tavan evankelioinnissa, mutta TS:n näky on, että jokainen uskova 

kykenee välittämään todistuksen Jeesuksesta niille, jotka eivät vielä tunne Häntä. 
 

1.4 Maailmanlaajuinen lähetysvastuu 
  = Lähetystyö-osasto / apostolinen osasto = Toimintaa, jossa kutsutaan, valmennetaan, valtuutetaan ja lä-

hetetään Jeesuksen edustajia muihin kansoihin, heimoihin, kulttuureihin, kieliin jne, ja jonka tarkoi-

tuksena on kouluttaa lähetyssaarnaajia, jotka eivät ole vain ”irrallisia” pelastuksen todistajia, vaan myös 

hengellisiä isiä ja äitejä niille kansoille ja ihmisryhmille, joiden pariin Jumala haluaa heidät lähettää. Tämä 

on mahdollista toteutua, kun lähtijöillä on todellinen ja syvä henkilökohtainen Jumalalta saatu kutsumus. 
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2. KANSALLINEN, MAANOSAKOHTAINEN JA MAAILMANLAAJUINEN MAANOSIA, 

KIELI- JA KULTTUURIRAJOJA YLITTÄVÄ LÄHETYSNÄKY 

 
SAAVUTTAA, EVANKELIOIDA JA TEHDÄ OPETUSLAPSIA KAIKKIALLA: 
 

2.1 Kaupunkilähetys  = ERI SOSIAALISET- YM. IHMISRYHMÄT KAUPUNGEISSA 

 

2.2 Maaseutulähetys  = MAASEUDUILLA KYLIEN JA PIENTEN KAUPUNKIEN IHMISET 

 

2.3 Heimolähetys = ERI ETNISTEN HEIMOJEN IHMISET VIIDAKKO- YM. ERITYISALUEILLA 

 

2.4 Juutalaiset / israelilaiset  = KAIKKIEN MAANOSIEN ERI MAIDEN JUUTALAISET YM. ISRAELILAI-

SET  Jer.16:14-16; Ilm.7:1-17; 14:1-7,14-16 

 

 

 

LÄHETYSTYÖHÖN LÄHTIJÄT 
 

Lähetystyöhön aikovilla on henkilökohtainen kutsu Jumalalta – ei vain yleisesti Hänen valtakuntansa työhön, 

vaan myös niitä ihmisiä kohtaan, joiden keskuuteen Jumala on heidät kutsunut ja tahtoo heidät lähettää. 
 

Jumalan valtakunnassa vaikuttaa pääasiassa kolme tapaa, joiden mukaan eri ihmiset kokevat kutsua ja armoi-

tusta palvella Jumalaa lähetystyössä: 
 

1. Monet etsivät ja/ tai saavat Jumalalta erityisen voitelun ja Pyhän Hengen armolahjoja ja toimivat ja 

palvelevat Jumalaa niiden avulla. 
 

2. Toiset etsivät ja/ tai saavat Jumalalta jonkun työmuodon tai tavan palvella Jumalaa ja toimivat ja palvele-

vat Jumalaa sen avulla. 
 

3. Jotkut etsivät ja/tai saavat Jumalalta kohteen (jonkun erityisen ihmisryhmän tai kansan jne.) ja toimivat 

ja palvelevat Jumalaa sen mukaan. 

 
Kaikki, mikä tulee Jumalalta, on hyvää. Em. ihmisten erilaisuus on siten hyvä huomioida, kun suunnitellaan 

lähetystoimintaa, jonka tarkoitus on auttaa seurakuntia toteuttamaan lähetystyötä. 
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MIKÄ ON TOIVON SAATTUE (TS)  

 - TS-CREDO – USKOMME PÄÄKOHDAT 

 

TOIVON SAATTUEEN USKONTUNNUSTUS PERUSTUU JUMALAN PYHÄÄN SANAAN – RAAMAT-

TUUN. SEN KESKEINEN SISÄLTÖ ON ILMAISTU APOSTOLISESSA USKONTUNNUSTUKSESSA JA 

SEURAAVISSA USKON PÄÄKOHDISSA: 
 

1. Jumala 

Jumala On. Hän On ollut aina, ja Hän On oleva ikuisesti. Jumala On Kaikkivaltias, Kaikkivoipa, Kaikkitietävä, 

Kaikkialla Läsnä Oleva ja kaiken elämän ja olemassa olevan Luoja ja Alkulähde. Hän On Ainoa Todellinen 

Jumala, joka loi Sanallaan tyhjästä taivaan ja maan. Hän On Yksi Jumala – mutta kolme Persoonaa: Isä, Poika 

ja Pyhä Henki. Jumala On Rakkaus. 
 

2. Raamattu 

Jumala On ilmoittanut Itsensä ihmiselle tekojensa kautta (luomakunnassa), Raamatussa ja Pojassaan Jeesuk-

sessa Kristuksessa. Raamattu On Jumalan Sana. Se On kokonansa totuus, täysin yhtäpitävä kokonaisuus ja 

täysin luotettava. Se On syntynyt Jumalan inspiraatiosta, ja sillä On ylin ja lopullinen auktoriteetti opissa ja 

elämässä. 
 

3. Jeesus Kristus 

Jeesus Kristus sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi ihmiseksi juutalaisesta äidistään, neitsyt Mariasta. Jeesus On 

kokonaan Jumala ja ihminen samassa persoonassa, ainutsyntyinen Jumalan Poika – Jumalan Sana, joka tuli 

lihaan (ihmiseksi). Jeesus täytti Jumalan lain. Hän teki hyvää rakkaudessa ja eli täydellisesti synnittömän ja 

Isää miellyttävän elämän. Jeesus ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Hän astui alas tuonelaan ja nousi kolman-

tena päivänä ylös kuolleista Pyhän Hengen kautta. Ylösnoustuaan Jeesus ilmestyi 40 päivän ajan valitsemilleen 

seuraajille ja astui ylös taivaaseen, jossa Hän istuu Isän oikealla puolella kaiken Herrana. Jeesus Kristus On 

täynnä armoa ja totuutta. Hän On sama eilen, tänään ja ikuisesti. 
 

4. Ihminen 

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Hänen yhteyteensä. Ihmissuvun esivanhemmat (Aadam ja Eeva) olivat 

erilaisia kaikkiin muihin luotuihin nähden. He eivät kehittyneet mistään luodusta olennosta, vaan Jumala loi 

ihmisen, mieheksi ja naiseksi. Samalla Jumala sääti myös avioliiton miehen ja naisen väliseksi liitoksi. 
 

5. Syntiinlankeemus 

Aadam ja Eeva tekivät syntiä toimimalla Jumalan ilmoittamaa kieltoa vastaan; ja tämän vuoksi he joutuivat 

eroon Jumalasta. Aadamin tottelemattomuuden (synnin) hedelmänä syntisyys ja siitä seuraava kirous, kuten 

sairaus ja kuolema tulivat koko ihmiskunnan osaksi. Tästä syystä Aadamin jälkeläisinä kaikilla ihmisillä on 

luonnollinen taipumus syntiin, mikä ilmenee synnin tekemisenä ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. 
 

6. Paholainen ja pahuus 

On olemassa paholainen, persoonallinen saatana, kaiken pahuuden alkuunpanija, ja pahat henkivallat, jotka 

toimivat saatanan vallan alaisuudessa sen taistellessa Jumalaa ja kaikkea jumalisuutta vastaan. On myös ole-

massa helvetti, ikuinen tulijärvi, joka on kaikkien Jumalasta erossa olevien lopullinen kohtalo. 
 

7. Jeesuksen pelastustyö 

Herra Jeesus Kristus ristiinnaulittiin ja kuoli sijaisuhrina jokaisen ihmisen puolesta. Hän otti päälleen kaikkien 

ihmisten tekemät synnit, syntisyyden, sairaudet ym. synnin seuraukset (kiroukset) ja sovitti kaikki ihmiset 

Jumalan kanssa vuodattamalla viattoman verensä heidän puolestaan. Tämän vuoksi jokaiselle ihmiselle on 

tarjolla – armosta, uskon kautta Jeesukseen – anteeksiantamus synnistä ja vapaus sen vallasta, sekä vanhurs-

kaus eli Jumalalle kelpaava, syytön ja Häntä miellyttävä asema Hänen edessään. Uskon kautta nyt on jokaiselle 

ihmiselle myös mahdollista parantuminen sairauksista sekä Jumalan hyvän tahdon ja suunnitelman toteutumi-

nen kaikilla hänen elämänsä osa-alueilla. 

Noustuaan kuolleista Jeesus sai riemuvoiton paholaisesta ja kaikesta pahuudesta. Jeesuksella on kaikki valta 

taivaassa ja maan päällä. Tätä valtaansa Hän käyttää edelleen tekemällä jatkuvasti, myös tänään, samoja tekoja 

kuin lihansa päivinä – Pyhän Henkensä, Sanansa (julistuksen) ja Häneen uskovan seurakuntansa kautta. 
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8. Pelastus 

Jokainen ihminen, joka kääntyy pois synnistä Herran Jeesuksen puoleen ja tunnustaa Hänet Herraksi, sekä 

uskoo, että Hänet herätettiin kuolleista, uudestisyntyy – Jumalan Sanan, uskon ja Pyhän Hengen voiman kaut-

ta; ja niin hänestä tulee uusi luomus. Kaikki uudestisyntyneet Jeesusta seuraavat uskovat ovat Jumalan lapsia, 

ja heillä on oikeus täyteen pelastusvarmuuteen. Kaikkivaltias Jumala on heidän rakastava Isänsä. 

 
9. Uskoon tulleiden vesikaste 

Jokaisen uskoon tulleen kuuluu sanoutua irti ja luopua vanhasta (synti)elämästään ilman Jeesusta, ja tunnustau-

tua Hänen seuraajakseen vastaanottamalla kaste vedessä, Jumalan Sanan ja Jeesuksen lähetyskäskyn mukai-

sesti. Vesikasteen suorittaa ihminen, ja se tapahtuu veteen upottamalla. Kaste merkitsee hautaa, eli sitä, että 

kun ihminen uskoi Jeesukseen ja sai syntinsä anteeksi, hänen vanha ihmisensä (elämänsä) kuoli; kasteessa 

hänen kuollut vanha ihmisensä haudataan Kristuksen kanssa; ja uusi ihminen (luomus) nousee ylös yhdessä 

Jeesuksen kanssa vaeltamaan uudessa elämässä Hänen kanssaan. Kaste on siten ulkoinen merkki ja todistus 

siitä uskovan sisäisestä muutoksesta, mikä tapahtui hänen uudestisyntymisessään: Vanha elämä ilman Jeesusta 

poistui, ja sen tilalle tuli uusi luomus (elämä) Isän yhteydessä. 

 
10. Elämä Kristuksessa 

Pelastumista seuraa uusi elämä Kristuksessa, eli vaeltaminen Hänen yhteydessään, armossaan, totuudessaan, 

pyhyydessään ja rakkaudessaan. Pyhä Henki asuu jokaisessa uudestisyntyneessä uskovassa ja auttaa häntä 

tuntemaan Jeesusta ja ymmärtämään Jumalan Sanaa ja sitä, kuka hän on Kristuksessa. Pyhä Henki opettaa 

rukoilemaan ja vaikuttaa hengellistä kasvua. Tämä ilmenee uskovan elämässä Hengen hedelmänä, eli Juma-

lalle erottautumisena (pyhityksenä) ja Jumalan rakkauden hallintana hänen sydämessään ja sen esiin tulemise-

na käytännössä hänen asenteissaan, sanoissaan ja teoissaan. 

 
11. Pyhän Hengen kaste 

Kaikille uskoville kuuluu lupaus saada vastaanottaa Pyhän Hengen kaste, joka on avain kielilläpuhumisen ja 

muiden Hengen lahjojen saamiseen. Pyhän Hengen kasteessa uskova saa rohkeuden ja voiman tulla Jeesuksen 

todistajaksi ja hengellisen varustuksen kristilliseen palvelutyöhönsä. Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta. Hän on 

uskovien Toinen Puolustaja (Lohduttaja). Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. 

 
12. Pyhän Hengen armolahjat ja Jeesuksen antamat viidenlaiset Sanan palvelijat 

Pyhän Hengen armolahjat ja Jeesuksen antamat viidenlaiset Sanan palvelijat toimivat meidänkin ajassamme 

ja ovat elintärkeitä seurakunnalle. Jumala itse kutsuu, armoittaa ja asettaa apostolit, profeetat, evankelistat, 

paimenet ja opettajat valmentamaan uskovia palveluksen työhön, jotta nämä oppivat rakentamaan Kristuksen 

ruumista (srk:a) ja – ammentaen elämää Kristuksen täydellisyydestä – voivat saavuttaa ykseyden uskossa ja 

Jumalan Pojan tuntemisessa täyden kypsyyden, ja kasvaa alati, hengellisen vanhemmuuden mittaan asti. 

 
13. Seurakunta 

Seurakunta on Kristuksen ruumis, joka muodostuu kaikista henkilökohtaisesti uskonratkaisun tehneistä, Juma-

lan Pyhästä Hengestä uudestisyntyneistä Jeesuksen seuraajista kaikkialla maailmassa. Jumala on asettanut pai-

kallisseurakunnan, joka pääsääntöisesti kokoontuu kodeissa. Siellä ilmaistaan rakkautta Jumalaa ja toisia ihmi-

siä kohtaan rukouksen, ylistyksen, palvonnan sekä ehtoollisen vieton, Jumalan Sanan, Pyhän Hengen läsnä-

olon, armolahjojen ja yhteyden välityksellä. Kodeissa kokoontuen uskovat kokevat keskinäistä yhteyttä ja vah-

vistuvat hengellisesti, eri puolilla maailmaa. Valmentautuminen Kristuksen palvelukseen tapahtuu niin, että 

uskoville opetetaan Jumalan Sanaa ja heistä tehdään Jeesuksen opetuslapsia Hänen antamansa oman esimerkin 

ja lähetyskäskyn mukaisesti. Opetuslapset julistavat uskosta osattomille ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta 

sydämen rakkaudella ja myötätunnolla, sanoilla ja teoilla, Pyhän Hengen voimalla ja armolahjoilla, ihmeillä 

ja tunnusteoilla – kotimaassa ja lähetystyössä ulkomailla. Seurakunnassa uskovat etsivät aktiivisesti jokaisen 

parasta ja myös mahdollistavat Jumalan valtakunnan työtä antamalla siihen varoistaan – iloisella sydämellä. 

 
14. Ehtoollinen 

Ehtoollisessa uskovat julistavat yhteistä uskoaan Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ehtoollista eli 

Herran ateriaa vietettäessä uskovat aktivoivat kristillistä uskoaan muistuttamalla Jeesuksen kuolemasta ristillä, 

pelastustyöstä ja toisesta tulemuksesta. Se on osallisuutta Hänen ruumiiseensa ja vereensä. Herran ateria on 

avoin ja tarkoitettu kaikille uudestisyntyneille kristityille. 
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15. Jumalan valtakunta 

Jumalan valtakunta ei ole tässä maailmanajassa yleisesti havaittavissa eikä näkyvänä esillä, vaan sisäisesti 

uskovissa. Seurakunnan ja uskovien tehtävänä on ilmentää Jumalan valtakuntaa, eli tuoda sitä näkyväksi uskon 

ja Pyhän Hengen hedelmän, voiman ja armolahjojen kautta – julistaen evankeliumia ihmisille siten, että ih-

meet, merkit ja tunnusteot seuraavat heitä. Kun ihmiset saavat kosketuksen heitä rakastavaan ja ihmeitä teke-

vään yliluonnolliseen Jumalaan, he saavat uskon Jeesukseen ja heidän sydämensä ja koko elämänsä muuttuu. 

Uskoon tulleet Jeesuksen seuraajat muodostavat seurakunnan. Jeesus antoi opetuslapsillensa käskyn mennä 

kaikkialle maailmaan, julistaa Jumalan valtakunnan ilosanomaa kaikille ihmisille ja tehdä kaikista kansoista 

Hänen opetuslapsiaan. Näin Jumalan valtakunta laajenee ja Jumalan rakkaus, pyhyys ja voima tulee yhä 

useampien ulottuville. 
 

16. Jeesuksen toinen tulemus ja ihmiskunnan tulevaisuus 

Jeesus Kristus tulee takaisin pian ja yllättäen: Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten eloon jääneet 

uskovat muuttuvat ja temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Jeesus tulee 

myös maan päälle näkyvästi, voimassa ja suuressa kirkkaudessa, kootakseen valittunsa, herättääkseen Jeesuk-

sen todistuksen ja Jumalan Sanan tähden kuolleet. Hän kokoaa kaikki kansat eteensä ja erottaa toisistaan vuohi- 

ja lammasihmiset. Sitten Hän toteuttaa 1000-vuotisen valtakuntansa maan päällä. 1000-vuotisen valtakunnan 

ja viimeisen tuomion jälkeen Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Näin täyttyvät kaikki Raamatun profe-

tiat, joihin kuuluu vanhurskaiden ja jumalattomien ruumiillinen ylösnousemus, pelastettujen ikuinen ilo ja au-

tuus Jumalan kasvojen edessä Hänen valtakunnassaan, sekä kadotettujen kärsimys ja ikuinen ero Jumalasta. 
 

17. Israelin erityinen asema 

Jumala valitsi Israelin erityiseksi, fyysisesti näkyväksi, konkreettiseksi omaisuuskansakseen, jolle Hän antoi 

asuttavaksi Israelin maan ja jonka kautta Hän antoi ihmiskunnalle Raamatun ja Jeesuksen. Israelilla on erityis-

asema Jumalan pelastussuunnitelmassa: Pelastus on juutalaisista; Jeesus, Hänen ensimmäiset apostolinsa ja 

seuraajansa, jotka kertoivat evankeliumin muillekin maailman kansoille, olivat israelilaisia. Jumala purki paka-

noita ja israelilaisia erottavan hengellisen väliseinän ja vihollisuuden, ja loi heidät yhdeksi uudeksi ihmiseksi 

Kristuksessa: Jumalan rakkaus ja halu pelastaa uskon kautta Jeesukseen on sama jokaista ihmistä ja kansaa 

kohtaan. ”Paatumus on kohdannut osaa Israelista, ja se kestää, kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälle 

pelastukseen. Sitten koko Israel on pelastuva.” Tämän paatumuksen vuoksi Jumala on taittanut omasta ”jalosta 

öljypuustaan” pois israelilaisia (oikeita oksia) heidän epäuskonsa tähden ja oksastanut Israelin kansaan kuulu-

vien Jeesukseen uskovien joukkoon myös (luonnonvaraisia oksia, eli) Jeesukseen uskovia ihmisiä kaikista 

maailman kansoista – yhdeksi Jumalan kansaksi, Kristuksen seurakunnaksi: Siksi uskovien tulee siunata Israe-

lia ja rukoilla sen kansan ja maan puolesta – ennen kaikkea, jotta he uskoisivat Jeesukseen ja ottaisivat Hänet 

vastaan Messiaanaan ja Pelastajanaan – mutta myös, että toteutuisi heille annettu Jumalan lupaus, jonka mu-

kaan Israel on palaava omaan maahansa. 1.Ms.12:1-3,7; 13:14-17; 17:19; 48:3,4; Ef.2:1-6,8-10,11-14-18; 4:22-24 
Rm.11:1,2,11-17,23,25-32; 1.Piet.2:4-10,25; Jer.31:1-8-10-21,23-28; Hes.36:24; 37:15-21,22,25; 38:8,14-16; Hoos.2:1 

 

ISRAEL & SEURAKUNTA – VANHA & UUSI TESTAMENTTI – ISRAEL- JA JUUTALAISTYÖ 

  & PAKANA-LÄHETYSTYÖ 
 

- Israelilaiset ovat jalon (oliivi)öljypuun luonnollisia (alkuperäisiä) oksia  Jer.11:16; Hoos.14:7; Ps.52:10 

- Jalo öljypuu on hengellinen, Jumalan tosi Israel Rm.9:1-6-8,23-33; 11:17,23,25,26; 10:1-4; 2:28,29 

 - Katso myös Viinipuuvertaus – Jeesus on puu, opetuslapset oksat Joh.15:4,5; 2.Piet.1:1-4-8-11; 3:18 

- Jeesus on Hyvä Paimen, jolla on lampaita myös ”toisesta laumasta”; on Yksi Paimen, yksi lauma (Israelista 

ja pakanoista), yksi puu, yksi seurakunta: kaikki Jeesukseen uskovat. Joh.10:16; Ef.1:10; Kol.1:13-29 

→ On yksi yhteinen HENGELLINEN jalo öljypuu, jonka runkoon oksastetut villipuun oksat ovat pakanuudesta 

kääntyneitä, juutalaiseen Jeesukseen uskovia ei-israelilaisia. Hekin ovat osallisia saman jalon öljypuun 

mehevästä JUURESTA: Isän, Pojan ja Pyhän Hengen ikuisesta elämästä.   Kol.2:6,7; Rm.11:17,18; 3:19,22,29,30 

 - Muut kuin Jeesusta seuraavat pakanat ovat erossa jalosta öljypuusta – eli he eivät ole osallisia uudestisyn-

tymisessä saatavasta ikuisesta elämästä ja hengellisestä yhteydestä Isän kanssa.  Mk.16:15,16; Apt.17:30,31 

→ Israelilaiset ovat jalon öljypuun luonnollisia oksia – mutta muut kuin Jeesukseen uskovat israelilaiset on 

epäuskonsa tähden leikattu irti jalon öljypuun rungosta – eli vain uudestisyntymisessä saatavasta ikuisesta 

elämästä, Pyhästä Hengestä ja hengellisestä yhteydestä Isän kanssa: → Ilman henkilökohtaista uskonrat-

kaisua ja Jeesuksen seuraamista sekä israelilaiset että pakanat ovat erossa Isästä (kadotettuja): Näitä tulee 

rakastaa ja auttaa Isän luo, Jeesuksen kautta.   Rm.1:3,4; Joh.20:19-23; 14:6; 3:1-5-16-19,35,36; Apt.1:6-8 
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→ Hengellisesti on olemassa vain yksi maailmanlaajuinen Jumalan seurakunta, Kristuksen morsian ja ruu-

mis, johon kaikki Jeesukseen uskovat kuulumme. Niinpä myös paikkakunta- ja kaupunkikohtaisesti kaikki 

henkilökohtaisen uskonratkaisun tehneet, Pyhästä Hengestä uudestisyntyneet Jeesuksen seuraajat muodos-

tavat yhdessä todellisen paikallisen Jumalan seurakunnan – olivatpa he luonnollisilta sukujuuriltaan israe-

lilaisia tai eivät, ja kuuluivatpa he sitten minkä nimiseen kristilliseen yhteisöön tahansa.       Fil.1:1; 1.Joh.3:1,2 

→ Vaikka Israel/ Israelin valtio/ Israelilaiset eivät vielä koko kansakuntana uskokaan Jeesukseen Messiaanaan, 

he ovat silti – Jumalan valinnan ja lupausten kautta – erityinen, muista kansoista erotettu näkyvä ja fyysi-

nen Jumalan kansa maailmassa. Profeetallisen Sanan lupauksen mukaan he tulevat uskomaan Jeesukseen, 

ja heidät tullaan uudelleen oksastamaan jalon öljypuun runkoon. Rm.9:1-5,27; 11:1,2,25-29; Sak.12:10 

→ Jokaisen oksan (ihmisen) jalon öljypuun rungossa (pelastuksessa) pysymisen kytkös ja ehto ei siis tieten-

kään ole, että uskoo Israeliin, vaan koko Raamatun Päähenkilöön: Jeesukseen Kristukseen. Isä valitsi 

Israelin valmistaakseen Itselleen kansan ja lähettääkseen Poikansa sinne, oman rakkaan kansansa keskuu-

teen – koko maailman Valoksi. Eihän toki Israel, vaan Jeesus – Israelin Messias, Jumalan Poika ja Ih-

misen Poika – ON Pelastaja, joka kuoli ja nousi ylös kuolleista syntiemme – koko maailman ja myös 

Israelin syntien – puolesta. Jeesus on se jalo öljypuu, jolla ”on Elämä itsessään”. ”Jumala on antanut meille 

ikuisen Elämän, ja tämä Elämä on Hänen Pojassaan. Jolla on Poika, sillä on Elämä. Jolla ei ole Poikaa, sillä 

ei ole Elämää.”    1.Joh.5:11,12; Joh.5:26; 8:12; 1:1-13-18; Apt.4:1-12-19-23-33; Kol.3:1-4,9b-11; Gal.4:21-31; 6:15 

2.Kor.5:14-16,17; 1.Piet.1:3-5,23; Jaak.1:18; 2:4-10,25; Ef.2:1-6,8-10; 3:1-12; Rm.8:14-17; 9:27-32,33; 11:13 

→ Jeesukseen uskovat pakanat on oksastettu jalon öljypuun, Isän yhteyteen ja luotu – Pyhästä Hengestä uudes-

tisyntymisessä – Jeesukseen uskovien israelilaisten kanssa yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja hengelliseksi Ju-

malan kansaksi, Kristuksen seurakunnaksi (morsiameksi, ruumiiksi, temppeliksi, Jumalan asumukseksi 

Hengessä), jossa ei ole erotusta juutalaisella, pakanalla, miehellä eikä naisella. Huomaa kahden israelilai-

sen eri kutsu: Pietari israelilaisten, Paavali pakanoiden luo.  Rm.1:3,4; Ef.2:11-22; Gal.3:16,26-29; 2:7-10-14 

→ Ihmisillä on kaksi kansalaisuutta – hengellinen ja maallinen. Kaikkien Jeesukseen uskovien keskinäinen 

hengellinen yhteys on seurakunta, jonka Herra ja Pää on Jeesus Kristus. Heidän hengellinen isänmaansa 

on sisällisesti jokaisessa jo oleva Jumalan valtakunta (kuningaskunta) ja taivaallinen Jerusalem. Jeesus 

Kristus on Jumalan valtakunnan Kuningas. Lk.17:20,21; Hepr.11:13-16; 2.Kor.4:16-18; 5:1-8; Fil.3:3-10,20,21 

→ Israelilaisten/ juutalaisten maallinen isänmaa on Israel; ei-israelilaisten (pakanoiden) maallinen isänmaa 

on se maa tai kansa, jonka keskuuteen he ovat syntyneet fyysisesti. Apt.17:26,27; 7:1-5; 13:16-19 

→ Seurakunta on hengellinen Jumalan kansa. Se ei korvaa fyysistä Israelia: Maailmassa on Israel -niminen 

valtio, mutta ei ”seurakunta” -nimistä valtiota. Srk ja valtio ovat olemukseltaan kaksi eri yhteisöä. Ne eivät 

ole (kuulukaan olla) sama asia missään maassa – vaikka srk vaikuttaakin ympärillään olevaan yhteiskun-

taan. Srk:an kuuluu vain uskonratkaisun tehneitä, Pyhästä Hengestä uudestisyntyneitä Jeesuksen seuraa-

jia. Valtioon kuuluu kaikki sen maan kansalaiset – uskoivat he mihin tahansa. Valtio on luonnolliseen 

(lihasta) syntymiseen perustuva yhteisö; seurakunta on hengelliseen (Hengestä Jumalan valtakuntaan) 

syntymiseen perustuva yhteisö. Näin on myös srk:n ja fyysisen Israelin valtion suhteen. Joh.1:13; 3:3-8 
1.Kor.2:14,15; Rm.14:17; Lk.24:47; Mt.28:18-20; Jes.54:1-7-9,10-17; Ilm.7:3-9,10,14-17; 19:6-9; 21:1,12,14,23-26 

→ Srk on luonnollisesti ja fyysisesti paikallinen, globaali ja ylikansallinen – kaikista kansoista koottu Jee-

sukseen uskovien hengellinen yhteys. Srk on hengellinen Jumalan kansa, jolla ei ole yhteistä maallista 

isänmaata eikä omaa maa-aluetta (puolustettavanaan). Srk:n koti- ja isänmaa on taivas. Israel on fyysinen 

ja luonnollinen Jumalan omaisuuskansa, jonka muodostavat Jaakobin 12 pojan jälkeläiset (missä nyt lie-

nevätkin). Israel on konkreettinen valtio Lähi-Idässä. Jumala on luvannut sille Sanassaan selkeästi rajatun 

oman maa-alueen (jota se voi puolustaa luonnollisesti vihollisiaan vastaan). 1.Piet.2:5-10; 5.Ms.4:20; 7:6 

→ Israelin erikoisasema korostuu tuhatvuotisessa valtakunnassa, jolloin hengellinen ja maallinen tulevat 

yhdistymään. Tällöin Jeesus Kristus on oleva Israelin ja koko maailman Kuningas – ja Jerusalem Israelin 

pääkaupunkina koko maailman hallintokeskus. Jumala ei ole hylännyt Israelia, vaan se on edelleen Hänen 

erityinen omaisuuskansansa, silmäteränsä ja huomionkohteensa, jota Hän valvoo. Kaikki Vanhan ja Uuden 

Testamentin Israelia koskevat Raamatun profetiat tulevat toteutumaan kirjaimellisesti. Israelia ei tule hen-

gellistää srk:ksi – tulkiten Raamattua niin, että seurakunta korvaisi Israelin Jumalan valittuna fyysi-

senäkin kansana; vaan niillä molemmilla on oma osuutensa ja merkityksensä – historiallisesti, luonnol-

lisesti ja hengellisesti.  Ef.1:10; 3:10; Ilm.20:4; Jes.35:1-10; 65:17-25; Dan.7:13,14; Sak.14:3-5,9; Jer.31:1-8-28 

→ Uusi testamentti ei ole Vanhan testamentin alapuolella ilmoituksessa, arvossa, valossa eikä ilmestyksessä. 
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  Uusi testamentti on Vanhan testamentin jatko, täyttymys ja selitysteos kaikille – juutalaisille ja pakanoille. 

Siksi kummankin Kirjakokoelman tunteminen ja ymmärtäminen YHTENÄ KOKONAISUUTENA on kai-

kille tärkeää. Vanhan testamentin oikea tulkinta auttaa erityisesti juutalaisia ym. israelilaisia ymmärtämään 

Jumalan heillekin tarkoittamaa ilosanomaa. Siten Vanha testamentti palvelee luonnollisena apuna Jumalan 

juuri heille antamien lupausten omistamiseen – kun he huomaavat niiden toteutuvan kirjaimellisesti Uu-

dessa testamentissa, Jeesuksessa ja käytännössä, silmiemme edessä. Ef.3:1-12; Rm.16:25,26; 8:1,2 

  2.Ms.19:3-6; 5.Ms.4:1,5-8,13,20,23,26-31-40; 5:1-3; 28:1,2,15,45-47,64; Gal.3:1-13-29; 4:1-7,21-31 

Hepr. 10:1; 8:5-13; 7:11-19-22,28 
 

→ Uusi testamentti sisältää kaiken ilmoituksen siitä, miten Jeesukseen uskovat ihmiset ja seurakunta voivat 

vaeltaa Jumalan yhteydessä ja miellyttää Häntä täysin. Pelastumisen näkökannalta (tai ehtona) Jeesukseen 

uskovat pakanat eivät ole velvoitettuja toteuttamaan Vanhan testamentin rituaali-, seremonia- eikä juhla-

aikoja koskevia lakeja.    Kol.1:25-28; Apt.15:1-9-11-19,20-29-31; 16:4,5; 21:17-25; Fil.3:4-11; Rm.7:4-6; 16:25,26 
 

→ Vanha testamentti on avain Israel- ja juutalaistyöhön. Samaistumalla juutalaisiin ja heidän Vanhan testa-

mentin Kirjoituksiin liittyviin tapoihinsa on mahdollista osoittaa heille Jeesuksen rakkautta – esim. viettä-

mällä Vanhassa testamentissa opetettuja juhlia – mikä on hyvin siunattua. Tätä ei tule tehdä tietenkään vain 

mekaanisesti eikä lakihenkisesti (pakonomaisesti, pelastumisen ehtona), vaan soveltamalla Jumalan lain 

alkuperäistä rakkauden tarkoitusta ja tuomalla esiin Vanhan testamentin vertauskuvallista opetusta ja pro-

feetallista ilmoitusta ja sanomaa Israelin Messiaasta. Joh.5:45-47; 1.Kor.9:19-22; Lk.24:27,32,44-47 

 

 

MIKÄ ON TOIVON SAATTUE (TS) 
 

- USKO JA TOIVO 

- KIRKKAUDEN SAATTUE 
 

USKO JA TOIVO 
 

YDINJAE: ”... ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on 

teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään.”   Ef.1:18 
 

USKO JA TOIVO perustuvat vain Jumalan Sanaan. 

Usko on Jumalan todistus sydämessäni – jotta tiedän, näen tai kuulen sen, mitä ei tiedetä, nähdä tai kuulla 

yleisesti, luonnollisilla aisteilla. Usko on sitä, että omistan henkilökohtaisesti Jumalan lupauksen. Usko on 

rohkeutta luottaa Jumalan Sanaan ja uskallusta toimia sen tiedon ja ohjeen mukaan, minkä olen saanut 

Häneltä. Joh.3:31-33; 5:19,20,23,24,30; 8:26,28,38,40; Hepr.10:34,35 
 

Jumalan lupaus osoittaa vahvan sillan mahdottoman olosuhteen (meren) yli. Luonnollinen silmä ei näe tuota 

siltaa: (Jumalan) USKO antaa minulle yliluonnollisen kyvyn nähdä tuon sillan, luottaa siihen ja kokea sen 

luotettavuus – mikä ilman tuota uskoa epäonnistuu. Usko laskee kaiken vain Jumalan ja Hänen Sanansa 

varaan: Usko ei kaipaa luonnollisten aistien eikä toisten ihmisten inhimillistä tukea. Usko on Jumalan antama 

sisäinen tieto ja vakuutus, ja täysi varmuus sydämessäni Jumalan lupauksen toteutumisesta. Usko on sydä-

meeni tullut Jumalan vahvistus, todistus, (allekirjoitettu ja sinetöity tae) siitä, että Jumalan vastaus on jo nyt 

totta (todellisuutta) ”taivaallisissa”. Usko on sitä, että rohkenen luottaa olosuhteista riippumatta vain tuohon 

Jumalan todistukseen ja että omistan tuon aisteillani havaitsemattoman vastauksen sydämessäni ennakolta 

jo nyt ja että myös uskallan toimia vain tuon (vielä näkymättömän) todistuksen varassa.  2.Piet.1:3,4 

Hepr.11:1-5,17-19,28-34; 4.Ms.14:39-45; Rm.4:17; 10:8,17; Mt.19:26; Mk.11:22-24; Gal.2:20 
 

TOIVO jatkaa uskoa tulevaisuuteen: Toivo on peräänantamatonta ja kärsivällistä uskoa. Se on elämäni 

rakentamista sen vielä näkymättömän lupauksen varaan, minkä olen jo ennalta uskossa omistanut sydämes-

säni. Se on toivoa, kun tartun Jumalan lupaukseen ja pidän siitä kiinni hellittämättä. Toivo on sen odottamista 

ja kaipaamista, mitä Jumala on minulle luvannut. Toivo ei siis ole oma toiveeni eikä omien unelmieni haa-

veilua. Toivo on sitä, että olen sekä tietoinen siitä, mitä Jumala on luvannut minulle, että myös täysin varma 

ja luottavainen siihen, että tuo lupaus toteutuu. Ja kun (uskon kautta) tiedän tuon lupauksen toteutuvan (olevan 

tulossa), odotan sitä aktiivisesti – toimien sen mukaisesti, vaikka en sitä vielä näe. Toivo on myös sitä, että 

uskon ja luotan siihen, että Jumala – enkä minä itse – täyttää lupauksensa mukaisen toiveeni.  Jes.40:31 

 Rm.4:18-21; 15:5; Hepr.6:11-20; 10:23,36; 11:6-16,20-27 

Ps.42:2,3,6,12; 43:5; 130:5,6; 27:13,14; 31:25;37:7,9,34,40 
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- Toivoni on perintöni: Armon ylenpalttiset rikkaudet (tässä ajassa), ja kirkkaus Kristuksessa (ikuisuudessa) 

Ef.1:11-14,17-19,21; 2:1,2,6,7 

- Toivoni on Elävä. Se on ”elossa” = Toivollani on selkeä syy ja mahdollisuus toteutua, koska se perustuu 

luotettavan henkilön, Isän – kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojan minulle antamaan lupaukseen. 

2.Sam.19:39; 23:5 

 = Odotan Toivoni toteutumista, koska sen siemen on kylvetty → Se, mitä toivon, on jo nyt olemassa – 

elossa – siemenenä, ja tiedän sen tällä hetkellä olevan tulossa jossakin, tuossa siemenessä olevan elämän 

voimasta. Mk.4:20,26-32; 1.Piet.1:3-9,23-25 

- Edessäni, kuoleman tuolle puolen talletettu ikuisen elämän Toivo on Elävä ja ”kuin varma ja luja sieluni 

ankkuri”, koska sen Lupaaja ja Takaaja – tuo Toivo Itse – on kuoleman voittanut, ylösnoussut Jeesus 

Kristus.  Tit.1:1,2; Kol.1:4-5-6; Hepr.6:16-20; 11:1,8-16; 1.Kor.15:19 

- Elävä toivoni, jota odotan: Toivoni autuas täyttymys, kun Jeesus ilmestyy kirkkaudessaan. Tit.2:11-13 

Fil.3:20,21; 1.Joh.3:1-3; 1.Ts.1:10; 4:13-18; 1.Kor.15:50-52; 2.Piet.1:19; 1.Piet.1:13,21 
 

- Ikuisen kirkkauteni Elävä Toivo ja sen LÄHDE: Kristus minussa – jo NYT ! Kol.1:24-27-29; Rm.5:2 
  1.Joh.2:24,25; 5:10-13 

- VARMA TOIVO SIITÄ, MITÄ JUMALA ON LUVANNUT MINULLE: 
 

- TOIVO on sitä, että minulla on Isän antama lupaus ja ODOTAN SEN täyttymistä – minkä vain Hän voi to-

teuttaa. Toive, jonka voin itse toteuttaa, on suunnitelma. Toive ilman Isän lupausta on vain haave. TOIVO 

on sitä, että odotan Isän lupauksen toteutumista, mikä voi toteutua vain sen kautta, että Isä herättää sen 

kuolleista tai tekee luomisihmeen ”tyhjästä”. Rm.4:17-21 
 

- Kun toivoni on varma → Uskoni Jumalaan on kestävä: Abraham ei menettänyt toivoa, koska hän uskoi 

Jumalan hänelle antamaan lupaukseen – vastoin kaikkea luonnollista toivoa = Eli: vaikka mitään mahdol-

lisuutta ei ollut. Rm.4:18; Hepr.11:32-35 
 

- Abrahamin usko ja toivo on sitä, että odottaa jotain, mistä toivo on jo menetetty = Abraham odotti vastoin 

toivoa = vaikka toivoa ei ollut = Abraham uskoi Jumalan lupauksen antamaan toivoon, vaikkei hänellä ollut 

enää mitään luonnollista syytä toivoa sitä: ”Abrahamin toivo” on sellaisen odottamista, jolle ei ole mitään 

luonnollista ”siementä” (syytä). Sen ainut tuki on Jumalan lupaus. Ja sen ainoa toteutumisen mahdollisuus 

on joko Jumalan luova ihme (tyhjyydestä) tai että Hän herättää eloon jo kuolleen (menetetyn) toivon mah-

dollisuuden. Rm.4:13-24 
 

- Abrahamin uskon hedelmänä syntyi ”Hengen mukaan” Iisak, Jumalan lupaama ”vapaan vaimon” lapsi. Ja 

uskonsa kuuliaisuuden tuloksena Abraham sai Iisakin myös takaisin – ikään kuin kuolleista herätettynä. 

 Hepr.11:8-10,17-19; Gal.4:22-31 

- Saarain usko = Luonnollista. Mutta Saaran usko = Elävää. 
 

 Saarai uskoi sellaiseen (ja ehdotti Abramia tekemään sellaista), minkä hän uskoi vain luonnollisesti olevan 

mahdollista. Saarai ei uskonut Jumalan voivan tehdä ihmettä. Siksi hän halusi auttaa Jumalaa. Saarain ”luon-

nollisen uskon” tuloksena syntyi ”lihan mukaan” Ismael – orjattaren lapsi. 1.Ms.16:1-9,15 
 

 Sen sijaan Saaran elävä usko ilmeni siten, että hän piti Jumalan lupausta luotettavana. Ja niin hän koki 

Jumalan ihmeen ja sai voimaa suvun perustamiseen – vieläpä yli-ikäisenä, ja huolimatta siitä, että hän oli 

ollut hedelmätön. 1.Ms.17:15-21; 18:10-15; Hepr.11:11 

 
- Marian usko = Jumalalle antautunutta uskoa = Hän sanoi: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon 

minulle sanasi (Jumalan lupauksen) mukaan” = Jumalan uskoa = Maria ei yrittänyt auttaa Jumalaa, vaan 

antoi Jumalan uskoa Itseensä – että Hän kykenee toteuttamaan lupauksensa, yksinään: Maria uskoi Jumalan 

vastuulle kaiken sellaisen (yliluonnollisen) tekemisen, mihin hän (Maria) ei itse pystynyt ja mihin hänen oma 

uskonsa ei edes yltänyt (luonnollisesti). Jumala kunnioitti Marian Jumalalle antautunutta uskoa: Marian us- 

 kon tuloksena hänelle – neitsyelle – syntyi Pyhän Hengen ihmeen kautta JEESUS KRISTUS; ”sillä Jumalalle 

ei mikään ole mahdotonta”. Lk.1:26-34-37,38; Mk.11:22; Gal.2:20 
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- Toivoni silloin, kun kärsin – koettelemusten ja ahdistusten keskellä → Odotus, lohdutus, pelastus ja kirk-

kaus → Saan kärsivällisyyttä → Opin kestämään koetuksia → Toivoni vahvistuu.  2.Kor.1:3-11 

1.Piet.1:6-9; 4:12-16; Hepr.10:34-36-39; Rm.5:1-4 
 

- Toivoni hedelmä on rakkaus, jonka Jumala vuodattaa sydämeeni Pyhän Hengen kautta.    Rm.5:5;1.Kor.13:13 
 

- Kun tiedän, Kuka Jeesus on, minulla on, Keneen luottaa; kun tiedän, mitä Jumala on sanonut, minulla 

on, mihin uskoa; kun tiedän, mitä Jumala on luvannut, minulla on, mitä odottaa (toivoa); kun tiedän, 

mitä Isä tahtoo, minulla on, miten rakastaa. Kun uskoni, toivoni ja rakkauteni on palava ja olen oppinut 

odottamaan kärsivällisesti → Saan periä ja omistaa kaiken sen, mitä Jumala on minulle luvannut.      Rm.10:17 

 Hepr.6:11-15; 11:24-27; Rm.8:16-25; 12:12; 15:4,5,13 

  Mt.24:13; Kol.1:4,5,23; 1.Ts.1:3; 1.Kor.13:13 

 

 

 

 

 

KIRKKAUDEN SAATTUE 

 
Hes.1:1-28; 3:12,13,22,23; 8:1-4; 10:1-22 - Profeetta Hesekielin Jumalalta saama näky, kutsumus ja tehtävä 

Hes.2:1-10; 3:1-27; 8:1-18; 9:1-5 

Lk.2:8-20 - Jumalan hyvien ilouutisten Kirkkauden Saattue 

Ilm.4:6-11; 5:11-14; 19:4-14 - Jumalan Karitsan ja Sanan Kirkkauden Saattue 

Kork.v.3:6-11 - Salomon Kirkkauden Saattue 

Ps.45:15,16 - Suuren Kuninkaan Hääsaattue 

2.Sam.6:1-10,11-23 - Davidin Kirkkauden Saattue, kun hän toi Jumalan Liiton arkkia Jerusalemiin 

Lk.19:29-48; Joh.12:12-16 - Jeesuksen Kristuksen Kirkkauden Saattue, kun Hän saapui Jerusalemiin 

Apt.9:15,16; 22:6-21; 26:12-29; Mk.16:15-20; Mt.28:18-20 - Kirkkauden Saattueen kutsumus ja tehtävä 

Ef.1:3-12,17-23; 2:1-6-10; 3:1-13-21; 4:1-11-16; 6:10-20 - Kirkkauden Saattue -ministeriön ulottuvuudet 

Apt.19:1-22 - Kirkkauden Saattue toiminnassa – Kirkkaus voimassa 

1.Kor.1:17-31; 2:1-16; Gal.2:19-21; 6:14 - Jumalan kirkkaus Kristuksen ristin kautta 

2.Kor.2:14-16; 3:5-18; 4:1-18; 5:14-21; 6:1-10; 12:9    - Kirkkauden Saattue apostoli Paavalin kanssa: Jumala 

kuljetti häntä Kristuksen voittosaatossa 

2.Kun.2:11,12; 6:8-13,14-17,18-23 - Taivaallinen sotajoukko (Kirkkauden Saattue) tulivaunuineen Elisan (ja 

Elian) ympärillä 

2.Aikak.20:1-6,12-30 - Jumala sotii Häntä ylistävän Kirkkauden Saattueen välityksellä 

Ps.68:1-5,6-18-20-25-34-36 - Kirkkauden Saattue näkyvässä ja näkymättömässä ulottuvuudessa (maailmassa) 

Joh.12:23-33; 17:1-5,6-11,13-21,22-26 - Kristuksen ja Hänen seuraajiensa Kirkkauden Saattue  

 


