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”Ei ole tarkoitus, että Suomi evankelioi koko maailman”

Rukoile ja tee lähetystyötä
Ruut Ahonen

RV

Vuonna 2007 Mikkonen löysi Filippiineillä kehitetyn Kairoksen,
40 tuntiin tiivistetyn ”lähetystyön
alfakurssin”, ja toi sen Suomeen.
– Se on niin tehokas ideana, että ihmisten maailmankuva ihan muuttuu. On ollut upeaa tajuta, että esimerkiksi pakolaistyön osalta Kairos-kurssilaiset
ovat olleet eturivissä ja sanoneet,
että ”tätä me ruvetaan tekemään”.
Kairos toimii jo 80 maassa 40
kielellä ja kasvaa kohisten. Se antaa Raamattuun perustuvan kokonaiskuvan lähetystyöstä ja välineitä tavoittaa kansoja. Kurssi
hyödyttää uusia uskovia ja elvyttää vuosikymmeniä uskossa olleita. Monet sen käyneet pastorit
ja vanhimmat ovat syttyneet suuresti aiheesta, millä onkin suuri
merkitys tulevaisuuden kannalta.
– Jos he näkevät, että lähetystyö on tärkeää, he välittävät sen
julistuksessaan.
Mikkonen pitää erityisesti Kairoksen moninkertaistamisen mallista.
– Ei ole tarkoitus, että Suomi
evankelioi koko maailman. Me
evankelioimme joitakin, he vievät Sanaa taas eteenpäin, ja syntyy ketjureaktio. Uskon, että juuri tämä moninkertaistaminen voi
jouduttaa Jeesuksen antaman lähetyskäskyn loppuunsaattamista.
Kohti ensirakkautta

Euroopassakin kovaa vauhtia leviävällä Kairos-kurssilla monen uskovan maailma kääntyy päälaelleen, kun lähetystyö osoittautuukin Raamatun ydinasiaksi, Rauno Mikkonen kertoo.

Ruut Ahonen

Rauno Mikkonen haluaa
nähdä lisää Jumalan
tulenkantajia – etenkin

F
idässä.

ida Internationalin
Euroopan aluejohtaja Rauno Mikkonen valittiin
marraskuussa Euroopan Helluntaiyhteisön lähetysjaosto PEM:n puheenjohtajaksi. Useinkaan uudet johtajat eivät
kerro astuvansa tehtävään pitkin
hampain, mutta Rauno Mikkonen
kertoo.
Mies on jäämässä kesällä eläkkeelle Fidasta ja suostui puheenjohtajaksi pitkälti yhdestä syystä.
– Minulla on ollut unelmana,
että Itä-Euroopan helluntailiikkeet saataisiin yhteiseen lähetysrintamaan. Ajattelin, että jos voin
olla auttamassa heidän mukaantuloaan, niin hyvä.
Mikä juuri Itä-Euroopassa
kiehtoo maailmanmatkaajaa, joka
vietti lähetyskenttävuotensa perheineen Bangladeshissa?
– Olen entinen slavisti, joka on
opiskellut venäjää, puolaa ja bulgariaa, Mikkonen avaa.
– Olin ollut laiskanpuoleinen
opiskelija ja pelasin enemmän
lentopalloa. Lukiossa sanoin Jumalalle, että nyt teen jotakin si-

nulle enkä itselleni. Pidin huolta,
että olin koulun paras venäjässä.

jetutti sinne kymmeniä tuhansia
Raamattuja.

Ensiaskeleet itään

Suomi erottuu

Rauno Mikkosen antaumuksellinen asenne polveilevaan kyrilliseen kieleen juonsi lähetysrakkaudesta, joka syttyi jo lapsena.
– Asuimme Kouvolassa ja meillä vieraili lähettejä, kuten Thaimaassa työskentelevät Ulla ja
Verner Raassina. Heidän kertomuksensa ja tunnelmointinsakin vaikuttivat minuun. Muistan
vieläkin, mitä sanankäänteitä he
käyttivät, Mikkonen nauraa.
Nuori mies päätteli, että venäjän taito avaisi oven hengelliseen
työhön. Vuosia meni eikä mitään
tapahtunut. Parikymppisenä Mikkonen sai Puolan valtiolta stipendin ja opiskeli siellä kieltä ja kirjallisuutta viisi kuukautta. Puolassa hän johdattui odottamattaan
helluntairaamattukouluun, jossa
kukaan ei suostunut puhumaan
muuta kuin puolaa.
– Kolme kuukautta he nauroivat minulle jatkuvasti, mutta sitten sanoivat, että mehän ymmärrämme, mitä puhut. Silloin tajusin, että minähän voin jo tehdä
jotakin myös puolalaisten hyväksi.
1980-luvun alussa Mikkonen
organisoikin kommunistiseen
Puolaan lukuisia elintarvikeavustuskuormia sekä painatti ja kul-

Rauno Mikkosen nyt johtama Euroopan Helluntaiyhteisön lähetysjaosto PEM syntyi Suomessa
24 vuotta sitten. Siihen kuuluu
noin 30 jäsentä lähes 25 maasta.
Osa on Fidan tavoin lähetysjärjestöjä ja osa helluntaikirkkojen lähetysosastoja.
PEM on pitkälti Fidan emeritustoiminnanjohtaja Arto Hämäläisen luomus, ja sen harvoista vastuuhenkilöistä moni on suomalainen.
– Pohjoismaissa lähetystyö on
ollut helluntailiikkeen dna:ssa
ensi vuosikymmeniltä asti. Mutta
Etelä-Euroopassa se on vielä aika
lapsenkengissä, Mikkonen huomauttaa.
– Esimerkiksi Italian yli 100
000 jäsenen Assemblee di Dio
-helluntailiikkeellä on vain 4–6
lähettiä ja hekin lähialueilla, kuten Albaniassa.
Mikkosen puheesta piirtyy perin realistinen nykykuva Euroopan helluntailähetystyöstä: lähettejä on niukasti, koulutusta
kitsaasti, näkyä vaihtelevasti ja
yhtenäisyydessäkin on toivomisen varaa. PEM edistää näitä kaikkia, mutta varsinainen lähetysinnon sytyttäminen jää helluntaijohtajille eri maissa.

– Jos johdolla ei ole näkyä, se
menee sitten siinä.
Tai tulee. Esimerkiksi Italian
Assemblee di Dion uudella johdolla on sekä näkyä että halua lähetystyöhön. Liike liittyikin äsken
PEM:iin, ja myös jaoston vuotuinen konsultaatio pidettiin hiljattain Torinossa.
Näky joka sukupolvelle

PEM:ssä unelmoidaan suuria.
– Meillä on tosi rajut tavoitteet,
kuten se, että vuoteen 2020 mennessä jäsenyhteisöillämme olisi
3 000 lähettiä. Siitä ollaan ehkä
puolimatkassa, Mikkonen laskee.
Euroopan helluntailaisten lähetyssitoumus vaihtelee suuresti.
Jos suomalaisilla on noin 180 lähettiä, ranskalaisilla heitä on kourallinen ja Balkan on käytännössä
saamapuolella. Nousevia lähettäjämaita tulee Itä-Euroopasta, kuten Venäjältä, Valko-Venäjältä ja
Romaniasta, jonka lähettimäärä
on noussut 10 vuodessa nollasta 50:een. Suurin osa on ohjattu
muslimimaihin.
– He ovat sanoneet lähetyskandeilleen: ”Kaikki helpot maat on jo
jaettu. Niissä on niin paljon lähettejä, että meille ovat jääneet Afganistan, Irak, Iran ja monia muita muslimimaita.”
Rauno Mikkosen mielestä lähetystyö on enemmän kiinni asenteesta kuin valmiista resursseis-

ta. Ennen helluntailiikkeessäkin
myytiin talot ja pellot lähetyksen
hyväksi. Oli myös vahvoja näyn
levittäjiä.
– Esimerkiksi Toimi Yrjölä
lähti 1929 vähän yli parikymppisenä Kiinan Mantsuriaan ja tuli
parin vuoden päästä keräämään
sinne Suomesta kymmenen uutta lähettiä, joista neljä kuoli lavantautiin lyhyessä ajassa, Mikkonen
kuvailee.
Jos 1950-luvulla syntynyt helluntailainen on vaivoitta sisäistänyt, että lähetystyötä tehdään
joka kansanheimon evankelioimiseksi, jotta Jeesus voi palata takaisin, nuoremmille ajatus ei ole
itsestään selvä. Hekin tarvitsevat
samaistuttavia esikuvia, joiden
avulla näystä voi napata kiinni.
– Sukupolvet vaihtuvat ja meidän täytyy antaa tilaisuus uusille sukupolville löytää oma lähetysnäkynsä, Mikkonen muotoilee.
Toki mission käsitekin on laajentunut. Se ei enää tarkoita vain
menolippua Afrikan savannille
vaan myös monta muunlaista Jumalan osoittamaa tapaa olla hänen käytössään.
Mullistava Kairos

Rauno Mikkosen mukaan lähetystyön voima lähtee paikallisseurakunnista, mutta ne tarvitsevat asialle syttymistä ja käytännön opastusta.
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Vaikka lähetystehtävät ovat pitäneet Rauno Mikkosen vuosikymmeniä kiireisenä, mies on välillä
miettinyt, vieläkö hän tulee kohtaamaan ”ensirakkautensa” eli Venäjän.
– Nyt näyttää, että Jumala on
alkanut avata myös Venäjän puolta, mies sanoo varovasti.
Avaukset koskevat viime vuosina saatuja kutsuja, joihin liittyy
lähetyskoulutuksen edistäminen.
Tämä innostaa Mikkosta. Hän uskoo, että jos rauhaa riittää, Venäjältä tulee vielä lähtemään lisää lähettejä. Tätä varmistaa osaltaan
Vladivostokissa pian alkava Venäjän Helluntaikirkon vahvasti lähetyspainotteinen raamattukoulutus, jossa Fida toimii neuvonantajana.
Venäjällä on erityisosaamista
kertoa Jeesuksesta päihderiippuvaisille, ja moni lähetti on entinen
narkkari. Kun Rauno Mikkonen
kävi Venäjällä, hänelle esiteltiin
diakoniatyön johtaja, joka oli ennen ammattimainen autovaras.
Toinen, Tallinnaan lähetetty henkilö, kertoi ennen uskoontuloaan
sukeltaneensa työkseen huumeita Latvian ja Viron rajajoen alitse.
– Kyllä nuo kaverit näyttävätkin vähän siltä. On puukonviiltoja ja muuta, mutta evankeliumi
on kirkkaana ja lähetystuli palaa!
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Vuoden tilinpäätös
NÄINÄ PÄIVINÄ ajatukset kääntyvät ainakin hetkeksi mennee-

seen vuoteen: Mitä erityistä tapahtui omassa elämässä? Mitkä
asiat nousivat esiin mediassa ja yhteiskunnassa? Entä miten seurakunnan ja herätysliikkeen kehitystä tulisi arvioida?
Yhteiskunnallisesti vuosi 2015 muistetaan Isis-järjestön noususta, joka hätkähdytti koko maailmaa. Sen seurauksena ennennäkemätön pakolaisaalto vyöryi Eurooppaan, myös Suomeen.
Maamme muuttui – ehkä pysyvästi.
Toinen iso asia oli Pariisin kansainvälinen ilmastosopimus.
Päättäjät kuvasivat sen merkitystä ihmiskunnalle vaikuttavin sanoin: olemme ensimmäinen sukupolvi, joka ymmärtää ilmastonmuutoksen vaikutuksen, ja viimeinen, joka voi vielä
vaikuttaa siihen.
Turvapaikanhakijoiden vyöry kosketti myös maamme helluntaiseurakuntia. Ne olivat ilahduttavasti hereillä tulijoiden
vastaanottamisessa. Monilla paikkakunnilla maahanmuuttajat
toivat aivan uuden sykkeen seurakunnan elämään.
Helluntailiikkeessä vuosi 2015 oli erityinen Pyhän
Hengen teemavuosi. Se näkyi muun muassa Juhannuskonferenssissa, työntekijäpäivillä sekä lehtiartikkeleiden ja opetuskirjojen aiheissa. Monissa
helluntaiseurakunnissa rukousillat ja -tapahtumat
saivat uutta elävyyttä, kun Pyhän Hengen täy-

Menestyksen
ratkaisee juureva
seurakuntaelämä.

teyttä janoavat uskovat kokoontuivat rukoilemaan yhdessä. Siellä missä teemavuosi otettiin tosissaan, koettiin myös Pyhän
Hengen uudistavaa vaikutusta. Eikä tämän vaikutuksen tarvitse
päättyä yhteen teemavuoteen.
Terveen karismaattisuuden ohella helluntailiikkeessä kiinnitettiin yhä tietoisemmin huomiota myös kyseenalaisiin virtauksiin, joiden vaikutusyhteyksiä näkyi Suomessakin.
Valtion kehitysyhteistyötuen yllätyksellinen leikkaus kesken
sopimuskauden oli takaisku Fida Internationalin työssä. Tiukkeneva talous ja sitoutuneiden vapaaehtoisten puute rasittivat
puolestaan monien helluntaiseurakuntien toimintaa. Rahasta sinällään ei ole pulaa, mutta entistä suuremmaksi haasteeksi muodostui kotiseurakuntaan terveesti sitoutuneiden ja sinne
rahalahjansa säännöllisesti antavien uskovien määrä. On syytä
muistaa, että hengellisen menestyksen ratkaisee lopulta juureva
seurakuntaelämä, eivät irralliset toimijat tai tapahtumat.
Vuoden aikana puhuttiin uusien seurakuntien ja nuorten aikuisten helluntai-identiteetistä. Ja loppuvuonna
Ristin Voiton palstoilla käytiin keskustelua nuoriso- ja
musiikkikulttuurista. Vaikka lieveilmiöihin on paikallaan puuttua, emme saa unohtaa, että paikallisissa seurakunnissa tehdään laadukasta nuorisotyötä.
Ajassa elävät nuorisopastorit osaavat kohdata hengellisesti oman sukupolvensa
sen omilla välineillä.
Hengellä täyttynyt ja raikkaasti ajatteleva nuori sukupolvi onkin varmin
tae siitä, että helluntailiike voi katsoa
luottavaisesti myös tulevaisuuteen.
Leevi Launonen

Kirjoittaja on Ristin Voiton päätoimittaja.

Mikä on ongelma
uusapostolisessa liikkeessä?
min One Way TV:n Hard Talk -ohjelmassa
ja Aikamedian ensi keväänä julkaisemassa kirjassa Koetelkaa kaikki – suuntaviittoja aikamme hengellisten ilmiöiden arviointiin.
NEW APOSTOLIC REFORMATION -liikkeellä

on vahva vaikutus Yhdysvalloissa, josta sen
teologiset virtaukset ovat levinneet nopeasti myös muualle maailmaan. Tämä uusapostolinen uudistusliike opettaa muun muassa, että Jumala on ennallistamassa apostoleja ja profeettoja seurakunnan johtoon,
ja heidän tehtävänään on välittää seurakunnalle uusi näky.
Keravan helluntaiseurakunnan pastori
Esa Hyvönen on käsitellyt aihetta tarkem-

Ydinoppeja
määritellään
uudelleen.

Mitkä ovat uusapostolisen liikkeen keskeiset teologiset ongelmat, pastori Esa
Hyvönen?
– Liike on keräilyerä monia oppihistoriassa ongelmaksi arvioituja painotuksia. Ne
luovat yhdessä laajan teologisen kokonaiskudoksen, jossa kristinuskon ydinoppeja
aletaan määritellä uudelleen. Näitä ovat Raamatun ulkopuolinen ilmestystieto, dominion-oppi, ihmeiden ja merkkien ääripainotus,
hengellisen sodankäynnin monimutkaiset
rukousstrategiat, Pyhän Hengen voitelun välittäminen, seurakunnan alamaisuus nykyapostoleille ja profeetoille sekä kvanttimystiikka – vain muutamia mainitakseni.
– Lisäksi liikkeen keskeisimpiin ongelmiin kuuluu opillinen muutos. Esimerkiksi
kalifornialaisen Bethel Church -seurakun-

nan johtava pastori Bill Johnsson opettaa, että Jeesus teki ihmeensä ainoastaan
ihmisenä.
Onko uusapostolinen liike vaarallinen?
– Suurin osa uskovista tuskin lähtee siihen mukaan, mutta he ahdistuvat, kun heitä pyydetään esimerkiksi tapahtumiin, jonka esiintyjät edustavat tätä oppia. Toisaalta
uusapostolinen liike voisi haastaa helluntailaisia myös positiivisesti: meidän tulisi
herätä rukoilemaan oppimme mukaisesti
Pyhän Hengen voimaa, jotta voisimme viedä evankeliumia innokkaammin ja radikaalimmin eteenpäin.
Millaista palautetta olet saanut Hard
Talk -ohjelmasta?
– Hyvin jakautunutta. Toiset kiittelevät,
että vihdoinkin joku uskaltaa avata asiasta suunsa, ja muutama on leimannut minut valehtelijaksi, kirjanoppineeksi ja uskonnolliseksi ihmiseksi. 		
(RV)

