
 
KOKO MAAILMA LIIKKEELLE 

ETEENPÄIN! 
 

 



KOKO MAAILMA LIIKKEELLE 
              ETEENPÄIN! 

 

2 
 

 

 

 

 

MENKÄÄ 

kaikkialle maailmaan 

ja julistakaa 

EVANKELIUMI 

kaikille luoduille. 

Mark. 16:15 

 

 

MENKÄÄ JOKAISEN LUO… 

Vallatkaa jokainen kadunkulma. 

Nostakaa lippu 

jokaiseen satamaan, kaupunkiin ja kylään. 

Marssikaa, laulakaa, soittakaa, todistakaa, metelöikää. 

TÄYTTÄKÄÄ KOKO MAAILMA 

PELASTUKSEN ÄÄNELLÄ 

William Booth 

Go! All the World, 1884 
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JOHDANTO 

teema 

KOKO MAAILMA LIIKKEELLE 
Eteenpäin! 
 

visio 

Maailmanlaajuinen Pelastusarmeija lähtee liikkeelle missiomme eteenpäin viemiseksi. 

Kenraali André Cox unelmoi Armeijasta, jossa jokainen upseeri, sotilas, siviilijäsen, työntekijä, 

nuori ja lapsi lähtee aktiivisesti liikkeelle: 

 levittämään evankeliumin ilosanomaa 

 auttamaan lähimmäisiään käytännöllisin tavoin 

 palvelemaan yhteisönsä tarpeita 

 ja laittamaan päivittäin uskonsa teoiksi. 

missio 

 Käyttää KOKO MAAILMA LIIKKEELLE -kampanjan tapahtumia yhdistääksemme, 

varustaaksemme ja jalkauttaaksemme maailmanlaajuisen Pelastusarmeijan yhteisellä 

missiolla. 

 

lopputulokset 

 Käyttää KOKO MAAILMA LIIKKEELLE -kampanjaa motivoivana voimana jokaisessa territoriossa 

ympäri maailmaa, jotta jokainen pelastussotilas saisi inspiroitua, kouluttautua ja varustautua 

pysyäkseen liikkeellä omalla alueellaan. 

 Luoda yhteenkuuluvuudentunnetta koko Pelastusarmeijan kesken, kun pelastussotilaat 

kokoontuvat marssimaan, rukoilemaan, jakamaan evankeliumia ja palvelemaan ihmisiä omissa 

yhteisöissään, sekä vaikuttajien että heikompiosaisten keskuudessa. 

 Lisätä sekä paikallista että maailmanlaajuista tietoisuutta Pelastusarmeijan olemassaolosta, 

työstä ja missiosta ennätyksellisen suurella marssilla maailman ympäri. 
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tavoitteet 

 Hyödyntää Koko maailma rukoilee ja Koko maailma lukee -kampanjoiden ja Boundless-

kongressin luomaa pohjaa 

 Kouluttaa ja varustaa pelastussotilaita taidoilla ja strategioilla ihmisten auttamiseksi 

 Laittaa koko maailman pelastussotilaat liikkeelle luovilla, paikallisilla ilmauksilla 

 Tukea ja hyödyntää niitä strategioita ja visioita, joita jo käytetään territorioissa ympäri 

maailmaa 

 Juhlistaa Jumalan tekemää työtä yksittäisten pelastussotilaiden elämässä, osastoissa, 

piireissä ja territorioissa 

 Rohkaista ja varustaa lapsia ja nuoria osallistumaan heidän yhteisönsä missioon 

 Edetä tehtävässämme ennen lokakuussa 2017 järjestettävää suurta 

vihkiytymisviikonloppua 

 Kasvattaa maailmanlaajuisesti tietoisuutta Pelastusarmeijan työstä ja tehtävästä 

 

Jumalan sana 
”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.” 

Mark. 16:15 

 

”Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät 

Isäänne, joka on taivaissa.” 

Matt. 5:16 

 

perinne 
”Jos haluaa liikuttaa maailmaa, täytyy ensin liikuttaa itseään.” 

William Booth 

”Uskon, että tulevaisuuden suuret taistelut tullaan käymään ihmisten keskuudessa.” 

William Booth, How to Preach 
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LOGO 
 

Boundless-logon pohjalta luodussa logossa voimme nähdä: 

 

 Verta ja tulta edustavat kaksi tähteä, jotka symboloivat Pelastusarmeijan laajentumista ja 

kasvua. Se on missiomme motivoiva voima ja liikkeemme keskipiste. 

 Punaiset, keltaiset ja siniset poletit, jotka symboloivat pelastussotilaiden moninaisuutta 

ympäri maailman. 

 Kahdeksan ulospäin osoittavaa nuolta kuvan siluetissa, jotka symboloivat armeijan 

liikkeelläoloa sen toteuttaessa tehtäväänsä. 
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YLEISKATSAUS 
 

historia 
 

Ensimmäisestä vuoden 1865 marssista 

perustajamme 

autokulkuekampanjoihin, 

pelastussotilaat ovat aina olleet 

liikkeellä. Eteenpäin kulkeminen on 

erottamaton osa perintöämme ja 

identiteettiämme liikkeenä. 

 

Kirjassaan How to reach the masses 

(Miten saavuttaa suuret joukot) 

William Booth tiivisti tehtävämme: “…mennä maanteille ja kylien kujille ja etsiä ne tuhannet, 

jotka tällä hetkellä näyttävät olevan kaiken uskonnollisen vaikutuksen ja toiminnan 

ulkopuolella; heidät, jotka ovat täysin välinpitämättömiä kristinuskoa kohtaan, tai 

ehdottomasti sitä vastaan.” (William Booth, How to Reach the Masses, 1872)  

 

Vuoden 1878 sotakongressissa muuttuminen 

missiosta armeijaksi pani alulle maailmanlaajuisen 

vision: 

”Kristillinen Lähetys on päättänyt ryhtyä 

sotimaan… Se on perustanut pelastuksen 

armeijan viedäkseen Kristuksen veren ja Pyhän 

Hengen tulen maailman jokaiseen kolkkaan.” 

(William Booth, Our War Congress, Syyskuussa 

1878) 

Seuraavien vuosien aikana Pelastusarmeija kasvoi räjähdysmäisesti ympäri Iso-Britanniaa ja 

onnistui laajentamaan toimintaansa Yhdysvaltoihin, Australiaan ja Ranskaan; minkä vuoksi 

Pelastusarmeija määritteli itsensä uudelleen vuonna 1881 kansainväliseksi liikkeeksi. 
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Pelastusarmeijan laajeneminen oli niin räjähdysmäistä, että vuonna 1886 monet syyttivät liikkeen 

kasvavan liian nopeasti! Booth vastasi: 

”Nopeus on hyvä asia, ja yhdistettynä turvallisuuteen, mitä nopeampi sen parempi… Jotkut 

varoittavat meitä: ’mutta liian kova vauhti on vaarallista’. Ehkä onkin, mutta ei välttämättä; ja 

vaikka olisikin, en suostu hiljentämään vauhtia vain välttääkseni riskin. Jos asiamme on tekemisen 

arvoinen, tehkäämme se kaikin voimin.” (William Booth, You’re Going Too Fast, The General’s 

Letters, 1886) 

Laulun ”We are an Army mobilised” (Olemme Armeija liikkeellä) sanat välittävät tätä tunnetta ja 
haastavat meidät marssimaan Herran voimassa: 
 

High aloft earth’s banners fly, 
In defiance of our Lord, 

Christless souls his love deny, 
Rampant evil takes the sword; 

’Gainst the host who flout his law 
God, in mercy, goes to war. 

 
We are an Army mobilised by God, 
The cry of need our trumpet call, 

We are an Army pledged to fight for God, 
Until his foes before him fall. 

Marching on with faith prevailing, 
Marching on with hope unfailing, 
Marching on with love travailing, 
We are an Army, we are an Army, 

Mobilised by God. 
 

’Neath an empty Cross we fight, 
Love’s great sacrificial sign, 
Emblem of his risen might, 
Token of his grace divine. 

Through this Cross raised up for sin, 
We shall conquer, we shall win. 

 
Christ is with us in the field, 

Leaves us not to stand alone; 
Evil hands the sword must yield, 

Christ will make the world his own. 
Loud our songs of triumph ring, 
Christ is Saviour, Christ is King. 

 
Harry Read - Sanat 

Robert Redhead - Sävel 
Pelastusarmeija, 1971 
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koko maailma liikkeelle -kampanja 
KONGRESSISTA KAMPANJAKSI 

 

Kongressin tehtävä on kutsua ihmiset yhteen, mutta kampanja haastaa ihmiset lähtemään ulos. 

Vuonna 2015 15 000 pelastussotilasta 127 maailman maasta kokoontuivat yhteen Lontoon 

Boundless-kongressiin. Kansainvälisen kongressin tarkoitus oli saattaa pelastussotilaat yhteen 

muistelemaan mennyttä, juhlistamaan nykyhetkeä ja suunnittelemaan tulevaa. 

Boundless-kongressin vaikutus on levinnyt sosiaalisessa mediassa, ja kaksi alkuperäistä kampanjaa 

Koko maailma lukee ja Koko maailma rukoilee on onnistuneesti saatu päätökseen. Nyt kenraali 

esittää Pelastusarmeijalle haasteen lähteä ulos maailmaan – lähteä liikkeelle missiossa. 

”Emme voi sulkea silmiämme maailmalta, joka rypee synnissä, epäoikeudenmukaisuudessa, 

kärsimyksessä ja köyhyydessä. Kongressin tapahtumien aikana Jumala kutsui meitä 

täysimittaiseen liikekannallepanoon. Jokainen osasto, jokainen laitos ja kaikki Pelastusarmeijan 

ohjelma tulee olla ’suolana ja valona’ ihmisille ja yhteisöille, joita palvelemme.” 

(General André Cox, ‘Thanksgiving – Celebration – Reflection’, Year Book 2016). 

Kenraali kutsuu pelastussotilaita vastaamaan kolmanteen aaltoon: Koko maailma liikkeelle. 

Haasteen tarkoitus on saada pelastussotilaat liikkeelle omista osastorakennuksistaan ulos 

yhteisöihinsä yhteisellä kampanjalla, hyödyntämällä yhteisiä toimintasuunnitelmia ja paikallisia 

keinoja ihmisten tavoittamiseksi. 

KOKO MAAILMA LIIKKEELLE: eteenpäin! on kampanja, johon kuuluu maailman jokainen territorio 

ja jonka tavoitteena on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä ”mennä kaikkialle maailmaan 

ja julistaa evankeliumi kaikille luoduille”. Kampanja koostuu seuraavista osa-alueista: 

 Liikkeelle: lähtölaukaus! -tapahtuma: Tammikuussa 2017 

 Liikkeelle-marssi: alkaen Tammikuussa 2017 

 Liikkeelle-tapahtumat: alkaen Tammikuussa 2017 

o ihmisten kohtaamista territorion, alueiden, piirien, osastojen ja yksilöiden tasolla 

 Liikkeelle: lapset ja nuoret! -juhlaviikonloppu: 24.-26.3.2017 

 Liikkeelle: eteenpäin! -vihkiytymisviikonloppu: 6.-8.10.2017 

 



KOKO MAAILMA LIIKKEELLE 
              ETEENPÄIN! 

 

10 
 

 

 

 

 

 

liikkeelle-marssi 
ENEMMÄN KUIN PELKKÄ MARSSI 

 

Liikkeelle-marssin on tarkoitus olla paljon enemmän kuin pelkkä marssi paikasta A paikkaan B. Se 

on kansainvälinen liikkeellepanija, joka punoo yhteen kaikki KOKO MAAILMA LIIKKEELLE -

kampanjan elementit – yhteisellä, merkityksellisellä pyrkimyksellä jakaa ilosanomaa joka 

naapurustoon. Marssi, yhdistettynä paikallisiin tapahtumiin, antaa sysäyksen jokaiselle 

pelastussotilaalle lähteä ulos osastorakennuksestaan ja naapurustonsa pariin. 

 Marssi maailman ympäri: Liikkeelle-marssi on maailmanlaajuinen haaste koko 

Pelastusarmeijalle marssia yhteisvoimin maailman ympäri Pelastusarmeijan lipun kanssa 

yhden vuoden aikana. Tavoitteen saavuttamiseksi lippujen kanssa tulee marssia yhteensä 

vähintään 40 075 kilometriä. 

 Marssi lipun kanssa: Jokaiselle territoriolle annetaan lipputankoon kiinnitettäväksi GPS-

laite, jonka avulla voidaan seurata lippujen kulkua ja laskea kuljettuja kilometrejä. Osaston 

lipun kanssa rohkaistaan tekemään myös ylimääräisiä marsseja, ilman GPS-laitettakin. 

 Marssi tarkoituksella: pelastussotilaiden tulisi hyödyntää Liikkeelle-marssin suomia 

mahdollisuuksia: 

 Lisäämällä tietoisuutta siitä, että Pelastusarmeija on läsnä ja aktiivinen 

 Rukoilemalla yhteisönsä jäsenten kanssa ja todistamalla heille 

 Kertomalla paikallisten osastojen tarjoamista mahdollisuuksista (esimerkiksi 

lastenohjelmien, kokousten, sosiaaliavun yms. aikatauluista) 

 Kertomalla Pelastusarmeijasta ja sen kansainvälisestä palvelutyöstä 
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Liikkeelle-marssi tarjoaa toimintasuunnitelman, joka on liikkuva, merkityksellinen, osallistava, 

paikallinen, skaalautuva, soveltuva, kustannustehokas, ajaton, maailmanlaajuinen ja 

historiallinen. 

 

 LIIKKUVA: Liikkeelle-marssi tarjoaa johtajille mahdollisuuden rohkaista sotilaita lähtemään 

yhteisöjensä pariin. Haaste sotilaille, siviilijäsenille ja ystäville liittyä marssille, tarttua 

tilaisuuksiin jakaa uskoa ja rukoilla toisten kanssa auttaa heitä poistumaan osaston seinien 

sisäpuolelta ja antaa konkreettisen syyn kohdata naapureitaan. 

 

 MERKITYKSELLINEN: Haaste voi saada vastakaikua maailmanlaajuisessa 

Pelastusarmeijassa, mutta kiinnittää toivottavasti myös muun maailman huomion. Haaste 

on kokonaisvaltainen ja tukeutuu kahteen Pelastusarmeijan periaatteeseen – pelastukseen 

sekä ajassa (sosiaalisesti) että iankaikkisuudessa (hengessä) (William Booth, Salvation for 

Both Worlds, Tammikuu 1889). 

 

 Hengellinen mahdollisuus: Painopiste rukouksessa ja todistamisessa edistää 

opetuslapseuttamista, mikä kasvattaa ja valmistaa maailmanlaajuisen 

pelastussotilaiden armeijan Jumalan liikutettavaksi. 

 Sosiaalinen mahdollisuus: Sosiaaliset epäoikeudenmukaisuudet 

tunnistetaan, jotta maailmanlaajuinen Pelastusarmeija voi tarttua niihin. 

Pelastussotilaita rohkaistaan marssin avulla lisäämään tietoisuutta näistä 

epäkohdista, mutta myös päivittäisessä elämässään osoittamaan huolensa 

maailmasta ja lähimmäisistään. 

 

 OSALLISTAVA: Jokainen pelastussotilas voi osallistua tähän haasteeseen, riippumatta 

sukupuolesta, etnisestä taustasta, säädystä, iästä tai kansalaisuudesta – kaikki 

nuorimmasta sotilaasta kenraalin asti. 

 

 PAIKALLINEN: Territorioita rohkaistaan kantamaan lippu oman alueensa merkittäville 

maamerkeille, sekä heikompiosaisten että vaikutusvaltaisten pariin, ja rukoilla siellä 

maansa ihmisten ja haasteiden puolesta. 

 

 SKAALAUTUVA: Haasteeseen voi tarttua niin yksittäinen pelastussotilas, ryhmä osastosta, 

piiristä tai territoriosta kuin koko Pelastusarmeijakin. 
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 SOVELTUVA: Vaikka kansainvälinen päämaja on kampanjan alullepanija, Liikkeelle-marssi 

voidaan ottaa käyttöön kaikissa 127 maassa omalla, kontekstiin sopivalla tavalla. Tämä 

mahdollistaa lukuisten ilmauksien järjestämisen riippumatta aikavyöhykkeistä, 

kulttuureista tai taloustilanteista. 

 

 KUSTANNUSTEHOKAS: Maailmanlaajuisen Pelastusarmeijan kanssa Liikkeelle-marssiin 

liittyminen ei tarvitse olla yhdellekään territoriolle suuri menoerä. Pelastussotilaiden 

tarvitsee vain marssia lipun kanssa, rukoilla yhteisönsä puolesta ja olla kohtaamassa 

rakkautta ja rukousta kaipaavia ihmisiä omassa naapurustossaan. 

 

Tapahtumaan voidaan sijoittaa enemmänkin varoja, jos se jollekin Pelastusarmeijan 

alueelle on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. 

 

 AJATON: Olisi sääli panostaa koko vuosi liikekannallepanoon, jos liike lakkaisi heti 

kampanjan päätyttyä. Tavoite on käyttää tätä haastetta kasvualustana, jolle juurruttaa 

uusia käytäntöjä ja toimintatapoja, jotka säilyvät yli ajan ja uusien projektien. Tarkoitus on, 

että kampanja jatkuu vuoden 2017 jälkeenkin ja inspiroi myös seuraavia sukupolvia. 

 

 MAAILMANLAAJUINEN: Tämä haaste on mahdollisuus jokaiselle pelastussotilaalle – missä 

päin maailmaa tahansa – lähteä liikkeelle yhteisessä maailmanlaajuisessa missiossa. 

 

 HISTORIALLINEN: Liikkeelle-marssi voi tehdä maailmanennätyksen ja olla historiallinen 

tapahtuma yllyttäessään pelastussotilaat jalkautumaan mitä mielikuvituksellisimmilla 

tavoilla. Sen lisäksi se voi kiinnittää maailman huomion antaen pelastussotilaille 

mahdollisuuden levittää pelastuksen sanomaa. 
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yhteenveto 

LIIKKEELLE voimalla 

Pelastusarmeijaa yhdistävä Liikkeelle-marssi muistuttaa meitä siitä, että olemme osa yli 1,4 

miljoonan sotilaan Armeijaa, joka palvelee voimallista Jumalaa Hänen voimallisessa missiossaan. 

Yhdessä kuljemme eteenpäin, emme vain voittoa tavoitellen vaan sitoutuneina viemään 

kadotetuille Jeesuksen Kristuksen ilosanoman. 

 

LIIKKEELLE armolla 

Pelastussotilaiden lisäksi muutkin saavat liittyä maailmanlaajuisen Pelastusarmeijan joukkoon 

marssiessamme maailman ympäri, kasvattaessamme tietoisuutta sosiaalisista 

epäoikeudenmukaisuuksista ja osoittaessamme oman sitoumuksemme maailman muuttamiseksi.  

 

LIIKKEELLE missiolla 

LIIKKEELLE-marssin lisäksi tarjolla on materiaaleja ja yksinkertaisia työkaluja, jotka varustavat ja 

vahvistavat pelastussotilaita uusien aloitteiden toimeenpanemiseksi heidän pyrkiessä 

toteuttamaan lähetyskäskyä. 
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rakenne 

KOKO MAAILMA LIIKKEELLE -kampanjaan kuuluu kuusi liikettä: 

 

1. Integroituminen 

2. Motivoituminen 

3. Kehittyminen 

4. Aktivoituminen 

5. Juhlistaminen 

6. Vihkiytyminen 

 

 

 

LIIKE 1 
integroituminen 

Ajantasaisen internetsivun kehittäminen tarjoaa alustan, jonne voidaan koota kaikkien alueiden 

suunnitelmat ja resurssit. 

Pelastusarmeijan kansainväliselle internetsivustolle laitetaan linkki mission sivustosta, mikä 

osaltaan lisää integraatiota. 

Internetsivusto sisällyttää jokaisen viidestä muusta liikkeestä: 

 Motivoituminen 

 Kehittyminen 

 Aktivoituminen 

 Juhlistaminen 

 Vihkiytyminen 
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LIIKE 2 
motivoituminen 

Motivoitumisella tarkoitetaan pelastussotilaiden inspiroimista ja rohkaisemista osallistumaan 

KOKO MAAILMAN LIIKKEELLE -kampanjaan. 

 

Tämä liike sisältää kolme osa-aluetta: 

1. Liikkeelle: lähtölaukaus! 

Kenraali Cox käynnistää KOKO MAAILMA LIIKKEELLE -kampanjan tammikuussa 2017 

toimintakutsulla. Lippuihin kiinnitettävät GPS-laitteet lähetetään kuhunkin territorioon 

vuoden 2016 lopussa odottamaan lähtölaukausta. 

2. Liikkeelle: maailmaan! 

Internetsivustolle kehitetään ja julkaistaan interaktiivinen maailmankartta. Jokaista 

territoriojohtajaa pyydetään päivittämään seuraavat tiedot omasta maastaan/maistaan 

internetsivuja varten: 

 Territorion rukousaiheet (koskien missiota) 

 Kymmenen sekunnin mittainen video, jossa pelastussotilaiden vastuuhenkilöt 

ottavat vastaan Kenraalin haasteen sanomalla yhdessä: 

”Pelastusarmeijan _______ territorio on liikkeellä! Me kuljemme eteenpäin!” 

 Vuosikirjassa olevat territorion tilastot lisätään jokaisen territorion kohdalle 

3. Liikkeelle: armeijana! 

Inspiraatioksi tarjotaan materiaaleja: 

 Historiasta: lyhyt inspiroiva video, josta käy ilmi, miten Pelastusarmeija on ollut 

liikkeellä ennen. 

 Nykyhetkestä: lyhyt inspiroiva video nykyhetkestä, joka korostaa, miten 

pelastussotilaat osoittavat liikkeelläolon periaatteitaan tänä päivänä. 

 Tulevaisuudesta: internetsivuille laitetaan tila, jonne yksittäiset ihmiset voivat 

ladata kymmenen sekunnin mittaisia videoita. Videoiden tulisi täydentää lause: 

”Unelmoin, että Pelastusarmeija etenee missiossaan…” Videot tarkastetaan ennen 

niiden julkaisemista internetsivuilla. 
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LIIKE 3 
kehittyminen 
Kolmas liike keskittyy niiden taitojen ja strategioiden kehittämiseen, joita tarvitaan, jotta 

pelastussotilaat voivat suorittaa tehtäväänsä omassa yhteisössään. 

1. Liikkeelle: rukoile! 

Jotta pelastussotilaat voivat tehokkaasti olla liikkeellä, heidän tulee viettää aikaa 

rukouksessa pyytäen Jumalalta viisautta, huolenpitoa ja rohkeutta. 

 

A. ”Polvisulkeiset” (Polvirukous) 

Rohkaisemme yksilöitä, osastoja, piirejä ja territorioita polvistumaan säännöllisesti 

rukoukseen tarjoamalla Pelastusarmeijan laatimaa opetusmateriaalia aiheesta. 

Polvisulkeisten tulisi keskittyä erityisesti tähän missioon. 

 

B. Liikkeelle-marssi 

Jokaiselle territoriolle jaetaan lipputankoon kiinnitettävä GPS-laite, joka lähetetään 

osastoille marssia varten. Marssin edetessä GPS-laite mittaa kertyneitä kilometrejä, 

pelastussotilaiden sekä kulkiessa että suorittaessa missiotaan. Matka näytetään 

reaaliajassa internetsivujen liikkeelle: maailmaan! -kartalla. 

 

Kuljetun matkan pituus lisätään maailmanlaajuisesti edettyyn matkaan Pelastusarmeijan 

marssiessa maailman ympäri! Kilometrit voidaan päivittää internetsivun liikkeelle: lisää! -

osiossa (katso juhlistaminen). 

 

2. Liikkeelle: opi! 

Kehitämme videosarjan opetuslapseudesta, joilla opetetaan, harjoitetaan ja varustetaan 

pelastussotilaita lähtemään liikkeelle missiossa. Videot tulevat saataville internetsivuille. 

Territorio voi pyytää materiaalia myös muissa formaateissa (DVD yms.), jos ne koetaan 

hyödyllisiksi. 
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LIIKE 4 
aktivoituminen 
Motivoimisen ja kehittymisen jälkeen on aika aktivoitua. Rohkaisemme jokaista pelastussotilasta 

aktivoitumaan paikallisissa yhteisöissään ja niiden ulkopuolellakin. 

 

1. Liikkeelle: tiimit! 

Osastot ja territoriot voivat muodostaa vapaaehtoisista Liikkeelle-tiimejä, jotka auttavat 

suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisöistä nousevia aloitteita. Näissä tiimeissä palveleville 

annetaan erityinen virkapukuun puettava merkki. 

 

2. Liikkeelle: kävele! 

Aina kun yksittäinen henkilö tai tiimi on liikkeellä missiossaan, heidän askeleensa voidaan 

mitata ja laskea yhteen lokakuuhun 2017 asti. Askeleet voivat kertyä vierailuista, osastojen 

mainoksien jakamisesta, ulkoilmatapahtumista, marsseista, lähimmäisten auttamisesta, 

Raamattujen jakamisesta ynnä muusta. 

 

Tämä on kuitenkin vapaaehtoista toimintaa. Territoriot ovat itse vastuussa aktiviteeteistaan. 

 

3. Liikkeelle: lapset ja nuoret! 

Kansainvälisen lasten rukouspäivän osana jaetaan materiaalia Liikkeelle: lapset ja nuoret! -

tapahtumasta 24.–26.3.2017, johon kuuluvat: 

 Hahmotelma perjantain 24.3. ”polvisulkeisista” 

 Ehdotuksia omalla alueella jalkautumiseen lauantaina 

 Kokousmateriaaleja sunnuntain juhlakokoukseen 
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LIIKE 5 

 
juhlistaminen 

Juhlistaminen tarkoittaa Jumalan työstä iloitsemista, niin yksilöiden elämässä kuin osastoissa, 

piireissä ja territorioissa. 

 

1. Liikkeelle: ideoi! 

Internetsivujen keskustelupalstalla ihmiset voivat jakaa Liikkeelle-ideoitaan: parhaita 

toimintatapojaan, todistuksiaan tehtävänsä toteuttamisesta ja tarinoita siitä, miten Jumala on 

toiminut heidän yhteisöissään. Julkaisu voi olla blogi, video tai valokuva. 

Julkaisun aiheena voivat olla esimerkiksi: 

 Paikalliset osastot – tiimien käyttämiä strategioita heidän jalkautuessaan osastoilta ja 

toimimalla yhteisössään: esimerkiksi vierailuja, palvelemista, evankeliointia, 

ulkoilmatapahtumia ynnä muuta 

 Paikalliset lähetysmatkat – osaston lähetysmatkoja lähialueiden yhteisöihin 

 Missiovaihto – territoriot syventämässä missiokokemustaan – ei vain nuorille vaan 

kenelle tahansa pelastussotilaalle 

 Kokelaat – vastaavat kutsuun lähteä liikkeelle Pelastusarmeijan upseereina 

 Lähetetyt upseerit – upseerit, jotka ovat Jumalan käytössä valmiina palvelemaan 

muissa territorioissa 

 

2. Liikkeelle: lisää! 

Internetsivuston laskuri näyttää, miten pelastussotilaat ovat olleet liikkeellä missiossa: 

 Marssitut kilometrit 

 Pelastuneet ihmiset 
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LIIKE 6 

 
vihkiytyminen 

Kampanja huipentuu vihkiytymiseen. Juhlimme edeltäneen kymmenen kuukauden voittoja ja 

pelastussotilaat voivat uudelleen vihkiytyä jatkuvaan Jumalan valtakunnan laajentamiseen. 

 

Liikkeelle: eteenpäin! 

Lokakuussa 2017 vietetään kolme päivää, jolloin pelastussotilaat koko maailmassa uudistavat 

vihkiytymisensä jatkaa liikkeelläoloa paikallisissa osastoissaan, piireissään ja territorioissaan. 

 

Jokainen territorio voi päättää, millä ainutlaatuisella tavalla haluaa juhlistaa tätä viikonloppua 

maailmanlaajuisen Pelastusarmeijan kanssa. Viikonlopun tapahtumat voidaan sovittaa kuhunkin 

ympäristöön sopiviksi, mutta seuraavat elementit rohkaistaan sisällyttämään KOKO MAAILMA 

LIIKKEELLE -viikonloppuun: 

 

 Perjantain polvisulkeiset 

 Sulkeisia varten on saatavilla materiaalia 

 

 Lauantain KOKO MAAILMA LIIKKEELLE -marssi 

Tämä on viikonlopun päätapahtuma, jolloin lisätään loput kilometrit territorion 

yhteistulokseen. 

 

 Sunnuntain vihkiytymiskokous 

 Kokousta varten on saatavilla materiaalia 

 

Iso-Britannian ja Irlannin territorio yhdessä Kenraali Coxin kanssa juhlistavat viikonloppua 6.-

8.10.2017 Lontoon vihkiytymistapahtumassa, jonka live-lähetystä voi seurata ympäri maailmaa. 

 

Viikonloppuna julkistetaan marssitun matkan lopullinen pituus sekä katsaus siitä, miten 

maailmanlaajuinen Pelastusarmeija on ollut liikkeellä. 
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yhteenveto 

Kansainväliseen Boundless-kongressiin osallistui 15 000 ihmistä. Lontoon O2-areenalla 

historialliseen tapahtumaan osallistuneet häkeltyivät huomatessaan, kuinka suuri 

maailmanlaajuinen Pelastusarmeija on. 

 

On vaikea ymmärtää, että tapahtumassa oli edustettuna vain yksi prosentti kaikista maailman 

pelastussotilaista. Tarvittaisiin sata O2-areenaa, jotta kaikki sotilaat saataisiin mahtumaan 

yhteiseen tapahtumaan! KOKO MAAILMA LIIKKEELLE: ETEENPÄIN! on historiallinen kampanja, 

jossa jokainen pelastussotilas on kutsuttu jakamaan yhteinen kokemus missiossa liikkeelle 

lähtemisestä. 

 

Kuuletko Pelastajan kutsun? Kutsumme sinut liittymään maailmanlaajuisen Pelastusarmeijan 

mukaan tekemään oman osasi, jotta saamme nähdä kaikki kansat liikkeellä jakamassa 

evankeliumia maailman joka kolkkaan. 
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Näin loistakoon  

teidänkin valonne ihmisille,  
jotta he näkisivät 

 teidän hyvät tekonne  

ja ylistäisivät Isäänne,  
joka on taivaissa. 

Matteus 5:16 

 

Tällä 

TAISTELUKENTÄLLÄ 

tarvitsemme 

SOTILAITA 

lähtemään 

LIIKKEELLE 
ja taistelemaan totuuden puolesta. 

Kenraali André Cox 
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