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Ilon pisaroita



Raamattu kertoo meille ilosanoman Jeesuksesta. Usko Jeesukseen antaa elä-mään  toivoa etenkin silloin, kun elämää varjostavat vaike-at asiat. Se kantaa läpi elämän iloissa, suruissa ja ihan taval-lisen arjen keskellä. 
Raamatun alussa kerro-taan, että Jumala on luonut maailman hyväksi ja ihmisen elämään hänen yhteydes-sään. Maailmassa on paljon kaunista ja hyvää, kuitenkin päivittäiset uutiset kerto-vat meille, että kaikki ei ole niin kuin pitäisi. Myös oma elämämme näyttää kuinka toimimme väärin niin itse-ämme, toisia ja Jumalaa koh-taan. Olemme itsekkäitä ja rakkaudettomia. 

Raamattu on hyvin realis-tinen kirja. Se kertoo meille siitä, että synti on katkaissut suhteemme Luojaamme: ”Sil-lä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskau-den hänen armostaan sen lunas-tuksen kautta, joka on Kristuk-sessa Jeesuksessa…” Room. 3:23Jumala kuitenkin rakastaa 

luomaansa ihmistä ja tahtoo elää yhteydessä meihin. Jee-sus kuoli ristillä syntiemme sovitukseksi. Hän kärsi meil-le kuuluvan rangaistuksen.”Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, run-neltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.”  Jes. 53:8
”Sillä niin on Jumala maa-ilmaa rakastanut, että hän an-toi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”  Joh. 3:16Suuri uutinen on se, että Jeesus julkisen kuolemansa jälkeen nousi ylös kuolleis-ta. Hän osoitti, että elämä ei pääty kuolemaan vaan jat-kuu iankaikkisesti. Hän ava-si myös meille syntisille tien Jumalan luokse. Ilman häntä emme sinne pääse, koska pa-huutemme estää sen.

Jeesus kutsuu ihmisiä elä-mään yhteydessään, Jumalan lapsina. Hän odottaa, että sinä ja minä ottaisimme vastaan sen pelastuksen jonka hän on maailmalle lahjoittanut.

”Ja sitä, joka minun tyköni tu-lee, minä en heitä ulos.”  Joh. 6:37”Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.” Joh. 1:12
Ihmisestä tulee Jumalan lapsi kun hän saa vastaanot-taa Jeesuksen ja syntien an-teeksiantamuksen omaan elä-määnsä. Itse Jumala ei vaadi meiltä mitään mitä hän ei olisi valmis antamaan. Muutosvoi-ma tulee Jumalalta.

”Jos me tunnustamme syn-timme on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdis-taa meidät kaikesta vääryydes-tä.” 1. Joh. 1:9
Voit halutessasi rukoilla vaikka näin: ”Pyydän anteeksi Jumala, että olen kääntänyt lii-an usein selkäni sinulle. Tunnus-tan kaikki syntini ja pyydän, että saisin vastaanottaa anteeksian-tamuksen ja voiman tulla Juma-lan lapseksi. Tule Herra Jeesus elämääni, tule Herra Jeesus sy-dämeeni. Anna minulle voimaa seurata sinua. Amen!”

Saanko kysyä sinulta muutaman kysymyksen?  Niin, juuri sinulta. Tuntuuko, ettei elämälläsi ole tarkoitusta?  Pelottaako sinua?Oletko miettinyt, onko Jumalaa olemassaTai mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?

Kuva: freeimages.com / Bartek Ambrozik

”Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi 
Jumalan armosta, ”ettei mikään katkeruuden juu-

ri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä”, ja monet sen 
kautta tule saastutetuiksi. (Hepr. 12:15)

Kiitollisuuden pahin vihollinen on katkeruus. Tie-
dämme kuinka kasvamaan päässeet katkeruuden 
juuret ovat saaneet aikaan isoa vahinkoa työpaikoil-
la, suvuissa ja perheissä, seurakunnissa jne.  Juma-
lan lääke katkeruudesta vapautumiseen on Jumalan 
armo. Ansioton rakkaus minun osakseni. ”Siinä il-
mestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti 
ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme 
hänen kauttansa. Siinä on rakkaus – ei siinä, että 
me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän ra-
kasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme 
sovitukseksi.” (1.Joh.4:9-10)

Olen vakuuttunut siitä, että pysyvää muutosta 
ihmisen elämässä saa aikaan rakkaus. Siihen si-
sältyy ihmeellinen voima.  Jumala kutsuu meitä 
vapautumaan kahleistamme ja myös katkeruu-
desta yksinkertaisesti rakastamalla meitä.

On joskus hyvä pysähtyä hetkeksi ja vaik-
kapa ihan kirjata asioita joista saa olla kiitol-
linen. Listasta voi tulla yllättävän pitkä jos ei 
pidä mitään elämässään itsestäänselvyytenä.   

”Katso, minä teen uutta; nyt se puhke-
aa taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin, mi-
nä teen tien korpeen, virrat erämaahan.” 
(Jes.43:19)

Siunattua kesää sinulle!
Ilkka Päiväsaari, 
piirijohtaja

Kiitos Jumalalle lähetystehtävän antamisesta, se luo merkityksen tunnetta elämään. Kiitos kesästä, kiitos työn uskollisista ystävistä, työtovereista ja kaikista niistä asioista joista ei edes ymmärrä kiittää Jeesusta!
Ilkka Päiväsaari

Kiitosaihe, että Mönchengladbachin 

saksankieliseen seurakuntaan on  

tullut uusia ihmisiä mukaan.

Kiitosaihe, että turkinkieliseen  

seurakuntaan on syntynyt hyvä  

yhteys ja että myös heidän  

seurakuntansa on kasvanut.

Kiitosaihe, että alkukeväällä pidetty 

turkinkielinen seminaari oli onnistunut!

Hanna ja Toni, Lähetit, Saksa

Kiitollisuus

&Kii
tosaiheita

ilon pisaroita
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PääkirjoitusMistä on kyse?



Ei näy metsää puilta. Niin 
sanotaan ja sanonnassa 

on perää. Suurikin kokonai-
suus saattaa yksityiskohtia ta-
pittamalla hämärtyä. 

Ilo on kuin metsä… vai 
hmm… olisiko se sittenkin 
kuin meri, jonka äärettömyyt-
tä ei älyä? Sininen syvyys, jon-
ka pohjattomuus pyörryttää? 
Aina ei näy metsää puilta, ei 
isoa iloa ilonpisaroilta.

Katsoin jokin aika sitten elo-
kuvan apostoli Paavalin elä-
män viime hetkistä. Niistä ei 
tiedetä paljoakaan, mutta elo-
kuvaan oli kirjoitettu kohtaus, 
jossa apostoli kuvaili häntä 
vankina pitävälle roomalaisel-
le sotapäällikölle sitä, mistä 
Jumalan kanssa elämisessä on 

kysymys. ”Oletko ollut purjeh-
timassa?”, kysyi Paavali ja jat-
koi: ”Kun merivettä ammentaa 
käsiinsä, alkaa se välittömästi 
valua sormien välistä pois. Ilman 
Jumalaa ihmiset elävät tuota 
pientä, hupenevaa vesimäärää 
varten. Jeesuksen seuraajat taas 
elävät koko merta varten.”  Me-
ri on todellisuus, jonka he sy-
dämen silmin näkevät. Siksi 
tämän elämän tapahtumat – 
pieni kämmeniin ammennettu 
vesimäärä – on vain iankaikki-
suuden alkua; jotain, josta voi 
Jeesuksen ihanuuden ja todel-
lisuuden tähden luopua, jos ti-
lanne vaatii.

Puhutteleva vertaus, joka 
pätee myös iloon. Kuinka kum-
massa? Tuumitaanpa tovi.

Jumala loi ihmisen paratiisin 
iloon, ihmislapset olivat ja ovat 
hänen ilonsa, ilolla hän iloitsee 
sinusta ja minusta ( Sef.3:17). 
Takaisin iankaikkiseen iloon 
hän myös tahtoisi meidät syn-
tiin langenneet, mielensä mo-
nella murehduttaneet johdat-
taa. Jumalan toiminnan kirk-
kaimmassa ytimessä on ilo, 
vaikka hänet niin usein mörö-
kölliksi määritämmekin.

Kuvittele Jumala luomassa 
maailmaa; venyttämässä ki-
rahvin kaulaa, sutimassa seep-
ralle raitoja, kihartamassa sian 
saparoa tai opettamassa papu-
kaijaa matkimaan… ilonpisa-
roita, eikö vain?

Mutta kaikki meni pieleen! 
Iloon ja iloksi luodut ihmiset 
intoutuivat irvokkaiksi ilon-
pilaajiksi ja ikuinen ilo mene-
tettiin. Tarvittiin ilonpalautus 
– Jeesus. Mies, jonka Raamattu 

kuvaa kaikeksi muuksi kuin 
ilopilleriksi. Hän oli kipujen 
mies ja sairauden tuttava. Ja 
kuitenkin juuri hänen ristin-
kuolemansa oli RIEMUvoitto! 
Orjantappurakruunu, jätti-
mäiset naulat ja keihäänpisto 
kyljessä saivat pyhän veren 
pisaroimaan IKUISEN ILON 
pisaroita. Pitkänäperjantaina 
ei naurattanut, mutta tuo päi-
vä on yhdessä ylösnousemus-
aamun kanssa ihmishistorian 
ONNELLISIN! Runneltu ris-
tin mies ruoppasi rakkailleen 
reitin iankaikkisen ilon ula-
palle. Kutsui kuunarinsa kyy-
tiin… ja kutsuu yhä.

Iloitsen  

Keitaalla toimivista  

vapaaehtoisista, jotka antavan 

 aikaansa ja lahjojaan Jumalan  

käyttöön. Ilman heidän panostaan  

monet työmuodot jäisivät toteutumatta. 

Onneksi Kristuksen ruumiissa on  

monilla erilaisilla lahjoilla  

varustettuja ihmisiä.

Miina Makkonen

Täällä Israelissa on rukoiltu  

sateita kauan, sillä viimetalvi oli kuiva  

ja Gennesaretin pinta laski. Rukouksiin on 

vastattu ja vettä riittää. Kevään kukkaloisto  

oli veden runsauden takia upein pitkään aikaan. 

Hengellinen avoimuus lisääntyy Israelissa 

koko ajan, ja moni haluaa kuulla ilosanomaa. 

Vastustusta on ja ennakkoluuloja, mutta 

kiitetään siitä, että yhä useampi haluaa 

keskustella Messiaasta myös  

ulkomaalaisten kristittyjen kanssa.

Heidi, Lähetti, Jerusalem

Ilonpisaroita
Jumala ei tahdo omilleen 

muuta kuin iloa. Ei tahdo, 
mutta sallii. Sallii kareille ka-
rahdukset, myrskymainingit, 
haihyökkäykset ja auringon 
paahteen. Lappaa lautaselle 
laivakorppuja lempiruoan si-
jaan ja keinuttaa joskus laivaa 
niin perusteellisesti, että ok-
settaa. Outo yhtälö! Meres-
sä on selvästi muutakin kuin 
ilonpisaroita! Siellä kelluu pal-
jon pullopostia…Jobinpostia!

Ilonpisara on pikkiriikkinen 
– hyökkäävä hai hirmusuuri. 
Ilonpisara minimaalinen – jää-
vuori jättimäinen. Ei siis ihme, 
että katse kiinnittyy kauhista-
vuuksiin. Vaan mitättömyyk-
siksi nuo kuitenkin taipuvat 
valtameren vesimassoihin ver-
rattaessa. Jumala on aina suu-
rempi, voimakkaampi. Hänen 
lahjoittamansa ilo isompi.

Jobinposti keikutti sille ni-
mensä antaneen Jobinkin 
purtta perusteellisesti. Sen 
karttuminen karautti miehen 
karille jos toisellekin. Ilonpi-
sarat (perhe, omaisuus, terve-
ys) karkasivat kämmeneltä. 
Kiitollisuus katosi. Näköpii-
riin napsahti oma, nuhjuinen 
napa. Katse kiinnittyi kuiviin 
käsiin. Kaikkivaltiaan voiman 
ja viisauden valtameri välkehti 
valtoimenaan Jobin ympärillä, 
mutta hänen mielensä kutisti 
sen laupeuden lätäköksi. Myö-
tätunnon mutarutakoksi, josta 
Mestari mahdollisesti antaisi 
hänen halkeilevin huulin hiu-
kan hörpätä. Miten väärässä 
Job olikaan? Miten väärässä 
me?

Olemme olleet  
pian vuoden kotimaassa ja  olemme kiitollisia ajasta, jonka olemme  saaneet viettää perheen ja ystävien kanssa.Olemme myös kiitollisia Suomen vuodenajoista.  Oli ihanaa, kun talvella pääsimme taas hiihtämään  ja luistelemaan sekä nauttimaan lumisesta  pakkassäästä!

Kotimaassa olemme tavanneet paljon meidän  työmme tukijoita ja esirukoilijoita ja olemme  heistä jokaisesta kiitollisia, ilman heitä  emme voisi olla lähetystyössä.
Kaisa ja Jukka,  lähetit, Papua Uusi-Guinea

Mietin, miksi minä, kyytiin 
hypännyt, kyyhötän kovin 
usein kyynelsilmin kajuutas-
sa? Miksi pelkään pyörteitä ja 
annan vaahtopäiden vapisut-
taa? Eivätkö ne ole osa Juma-
lan merta, joka koostuu ilon-
pisaroista? Tyyninä päivinä 
uskaltaudun kannelle ja kaap-
paan käsiini suolavettä. Paavali 
oli oikeassa; se hupenee hujah-
taen. Tuijotan tyhjiä käsiäni ja 
kapinoin; Se siitä ilosta! Mutta 
jos nostaisin katseeni, näkisin 
meren mittaamattomat mai-
ningit – Jumalan rakkauden 
rannattomuuden.

&
Kiitosaiheita

ilon pisaroita

Iloon ja iloksi luodut 
ihmiset intoutuivat 
irvokkaiksi ilon-
pilaajiksi ja ikuinen 
ilo menetettiin. 
Tarvittiin ilon- 
palautus – Jeesus.
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Toisena pääsiäispäivän juhlittiin ylösnoussutta Vapahtajaa Val-
keakosken Metsäkansan kirkossa. Päivä alkoi jumalanpalve-
luksella jonka toimitti Arni Hukari ja saarnan piti Juha Valkama 
Sääksmäen seurakunnasta. Raamattuopetuksista vastasivat 
Helena Vähäkangas ja Arni Hukari. Viestiveljet lauloivat ja todis-
tivat kirkkaasti Jeesuksesta. Päivä oli monella tapaa siunattu ja 
väkeä oli liikkeellä edellisvuosia runsaammin, 96 henkilöä. Työ 
Hämeen Kansanlähetyspiirin maantieteellisesti laajalla alueella 
on mahdollista ystävien esirukousten ja lahjoitusten turvin.

Kuukausilahjoittana olet Suuressa Mukana!

Säännöllinen lahjoitus verkkopankkisi kautta:
1. Tee omassa verkkopankissasi maksuohjelmalla  

toistuva maksu tai suoritus
2. Ilmoita tilinumero, jolle maksu suoritetaan.
3. Käytä sivun alaosassa olevia yleisiä  

viitenumeroita. Mikäli haluat tarkentaa  
kohteesi saat viitenumeron tätä varten.

4. Päätä itse summa ja eräpäivä
5. Määritä maksun toistuvuus

Hämeen Kansanlähetyksen lahjoitustili:
TSOP FI71 5730 0820 0457 02, BIC: OKOYFIHH

Viitenumerot:
Suomi Sydämellä (evankelioimistyö): 94414
Lapset Sydämellä (tavoittava juniorityö): 94058
Lähetystyö Sydämellä (lähetystyö): 94090

Mainitsethan aina viitenumeron maksettaessasi.
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Hämeen Kansanlähetyksen talous perustuu täysin 
vapaaehtoisten lahjoitusten varaan. Haluamme olla 
viemässä evankeliumia ja kertoa Jeesuksesta niin 
monelle kuin ikinä mahdollista lähellä ja kaukana. 
Säännöllisesti annettu lahja luo toiminnalle kasvun 
mahdollisuuksia sekä luo pohjaa vakaalle tulevaisuudelle. 

Kärsimys ei jalosta – ei kärsi-
jää eikä kanssakulkijoita. Job ja 
hänen ystävänsä ovat siitä raa-
dollisen rehellinen esimerkki. 
Mutta keskelle kärsivän kapi-
naa kiirii Kaikkivaltiaan ääni: 
”Mitä hupsuja höppänä höpiset? 
Sanatulvasi sumentaa suunnitel-
mani suurenmoisuuden. Luulet 
tuntevasi tarkoitukseni…mää-
ritelleesi motiivini…Mutta mi-
nullapa on muutama kysymys…” 
(Job. 38:1-3 pohjautuen)

Ja niin aloittaa Ylilääkäri 
– Kaikkivaltias Kirurgi – kat-
seenkohotusoperaation. Kipe-
ää tekee. Niskat niin jumissa 
napaantuijottelusta. Tohtori 
työskentelee kysymys kerral-
laan. Jokainen niistä niksaut-

taa nikamia niukasti kohti nor-
maalia. Nenänpää nousee. Otsa 
oikenee.

”Missä sinä olit silloin, kun 
minä laskin maan perustuk-
set? Kerro, miten se tapahtui, 
jos osaat? Oletko kutsunut 
esiin aamun, edes yhden ker-
ran? Tunnetko sinä tien valon 
kotipaikalle? Oletko käynyt 
paikassa, jossa minä säilytän 
lunta? Mistä nousee polttava 
itätuuli? Osaatko sinä solmia 
yhteen Seulasten tähdet? Si-
näkö tunnet taivaan säännöt, 
määräätkö sinä, miten ne vai-
kuttavat maan päällä? Sinunko 
viisautesi nostaa taivaalle hau-
kan? Sinäkö annoit hevoselle 
sen voiman, sinäkö annoit sille 

hulmuavan harjan? Väitätkö 
sinä, että minä en tuomitse 
oikein? Syytätkö minua vää-
ryydestä, jotta itse saisit olla 
oikeassa? Ja kymmeniä muita 
kysymyksiä… (Job.38-40)

Sininen ja suunnaton. Sellai-
nenhan se Jumalan meri onkin. 
Mitä kuivista kämmenistä, 
kun saa syväsukeltaa Suuren 
Suunnittelijan suurenmoisuu-
teen. ”Nyt minä ymmärrän, 
että kaikki on sinun vallassa-
si eikä mikään suunnitelmasi 
ole mahdoton sinun toteuttaa. 
Olen puhunut mitään ymmär-
tämättä asioista, joita en käsi-
tä — ne ovat minulle liian ih-
meellisiä. Vain korvakuulolta 
sinut tunsin. Nyt ovat silmäni 

nähneet sinut.” (Job.42:1-5) 
Ennen olin tuntenut ilonpisa-
roita ihollani. Nyt uin ilo-At-
lantissa!

Karit eivät katoa eivätkä hait 
haihdu. Jäävuoret jököttävät 
juurillaan. Mutta on tukeva 
tietoisuus: Minua ympäröi iki-
aikainen ilo. Luojani luoma ja 
Lunastajani lahjoittama. Taak-
kaani kantaa hän, joka kykenee 
kaatamaan karikot, kesyttä-
mään kalan kuin kalan ja sulat-
tamaan jään. Heti kun on  sen 
aika. Karit ovat Kaikkivaltiaan 
kareja, hait Herran haita ja jää-
vuoret Jumalan jäävuoria. Nii-
den merkillinen merkitys on 
– niin kummalta kuin se kuu-
lostaakin – julistaa Jumalan jy-
kevyyttä. Kohottaa katseemme 
korkeuksiin. Raivata reitti rie-
mun ytimeen… ristiinnaulitun 
rakkauteen. Syliin, jossa mitta-
suhteet muljahtavat mallilleen. 
”Tämä hetkisen kestävä ja 
kevyt ahdistuksemme tuottaa 
meille iankaikkisen ja määrät-
tömän kirkkauden, ylenpaltti-
sesti.” (2.Kor.4:17).

Isä, minä kiitän ilonpisarois-
ta. Kiitän kodista ja kuteista, 
lemmestä ja lämmöstä, rak-
kaista ja ravinnosta. Ylistys 
sinulle ystävistä ja ylenpaltti-
suudesta, luonnosta ja liikun-
nasta, työstä ja terveydestä. 
Kärsimyksestäkin… kankein 
kielin ja mielin. Mutta Isä, yli 
kaiken kiitos iankaikkisen ilon 
ulapasta, ratkiriemuun reitin 
raivanneesta rististä ja hervot-
tomasta hauskuudesta, joka jo 
horisontissa häämöttää. Koti-
rantaa kohti…

Marianna Hildén
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Jeesus sanoo: ”Juuri sitä, mi-
kä on kadonnut, Ihmisen 

Poika on tullut etsimään ja pe-
lastamaan.” (Luuk. 19:10) Jee-
suksen työn tähtäimessä olivat 
kadonneet? Meidän näkynäm-
me Kansanlähetyksessä on vie-
dä evankeliumi kaikille, mutta 
kurottaudummeko me oikeasti 
kohti kadonneita kaikessa sii-
nä, mitä me teemme? 

Evankeliumeista ja Aposto-
lien teoista voimme ymmärtää, 
ettei Jeesus tullut rakentamaan 
instituutiota vaan opetuslap-
seusliikkeen. Kirkko ei ole ra-
kennus, vaan kirkko on Pyhän 
Hengen voimassa kulkevat 
Jeesuksen omat, jotka tuovat 
Jumalan valtakunnan elämän, 
toivon ja todellisuuden kaikki-
alle sinne, missä he ikinä ovat.

Kun Jerusalemissa puhke-
si ankara vaino seurakuntaa 
vastaan, ne, jotka näin olivat 
hajaantuneet, kulkivat seudul-
ta toisella ja levittivät evan-
keliumin sanaa (Apt. 8:1-4). 
Jumala ei lähettänyt maailman 
kadonneita seurakuntaan, vaan 
hän lähetti seurakunnan kaik-
kialle maailmaan, jotta evanke-
liumi leviäisi. Jumalan mission 
tavoitteena ei ole koskaan ollut, 
eikä ole, meidän mukavuutem-
me vaan kaupunkiemme, maa-
kuntiemme ja maamme asuk-
kaiden iankaikkinen kohtalo. 

Jumala tekee lakkaamatta 
työtään ihmisten sydämissä, 
koska hän tahtoo, että kaikki 
ihmiset pelastuisivat ja tuli-
sivat tuntemaan totuuden (1. 
Tim. 2:4). On äärettömän vai-

Saimme Hämeen Kansan-
lähetyksessä työntekijä- ja 

vapaaehtoisjoukolla iloita tam-
mi-helmikuun ajan yhteistyöstä 
taitavan, vastuuntuntoisen ja 
kaikinpuolin mukavan media-
alan opiskelijan Heidi Huus-
kosen kanssa. Hän oli monessa 
projektissa suureksi avuksi ja 
siunaukseksi taiteellisine lahjoi-
neen ja ilahdutti ystävällisellä, 
lämpimällä olemuksellaan.

Jotta sinullakin olisi mah-
dollisuus tutustua Heidiin, 
pyysimme häntä kertomaan 
tähän Pisaraan jotain itsestään 
ja kuluneesta harjoittelujak-
sostaan.

”Olen Heidi Huuskonen, 18 
vuotias Tampereella asustava 
tyttö. Harrastan valokuvausta 
ja tykkään ottaa luonnosta ja 
eläimistä kuvia. Eläimet ovat 
minulle tärkeitä, minulla on 
kotona sekä koira että kissa.

Opiskelen nyt Media-alaa. 
Harjoittelun tarkoitus on ollut 
saada media-alan opiskeluani 
etenemään ja kerryttää opin-
topisteitä, mutta myös tutus-
tuttaa media-alan työelämään. 
Olen tehnyt harjoittelun ai-
kana paljon esitteitä ja poste-

reita ja käynyt kuvailemassa 
erilaisissa Kansalähetyksen 
tapahtumissa, kuten legoker-
hossa, nuortenilloissa, Donk-
kis Big day-tapahtumassa ja 
Viestiveljien 25-vuotisjuhlassa. 
Olen myös saanut suunnitella 
puistotapahtumissa käytettä-
vää beach flagia, kirjanmerkkiä 
Pisara-lehden lukijoille, kutsu-
ja  Hämeen Kansanlähetyksen 
50-vuotisjuhlaan sekä tehnyt 
yhdistyksen Facebook-pohjia.

Olen pitänyt eniten esittei-
den ja mainosten tekemisestä, 
sillä olen saanut suunnitella ne 
ihan kokonaan, tietenkin mai-
nokseen sopiviksi. Haastavim-
pia ovat olleet mitoittamisasiat.

Unelmatyöni olisi sellainen, 
jossa saisin mukavassa ympä-
ristössä, mukavien ihmisten 
kanssa – välillä myös yksin – 
tehdä mainoksia, esitteitä jne. 
Pieni kuvausstudio olisi myös 
kiva, siellä voisin kuvailla 
mainoskuvia ja videoita. Olisi 
myös kiva päästä kiertelemään 
ympäri Suomea, tai jopa maa-
ilmaa, kuvailemassa erilaisia 
tapahtumia.

Kansanlähetykseen tutus-
tuin ensimmäistä kertaa kun 
tulin Tampereelle kouluun. 
Jossain vaiheessa kaverit saivat 
tietää Varkki-nimisistä, ala-
kouluikäisille sopivista kristil-
lisistä, joka toinen viikko Lä-
hetyskodilla vietetyistä nuor-
tenilloista, joissa sitten aloin 
käydä kavereideni kanssa.

Lempikohtani Raamatussa 
on "Niin kuin peura janois-
saan etsii vesipuroa, niin minä 
kaipaan sinua, elävä Jumala.” 
(Ps.42:2)

Teimme joskus pienenä ka-
verini kanssa tuosta raama-
tunkohdasta biisin, joten se on 
jäänyt päähäni, ja on siten ny-
kyään lempikohtani.”

Muistetaan yhdessä rukouksin 
Heidin opintoja, vapaa-aikaa, 
harrastuksia, perhettä, häntä 
aivan kokonaan ja kaikessa. 
Että Jumala johdattaisi häntä 
päivästä päivään sitä polkua, 
joka on hänelle ja hänen vie-
rellään eläville isoksi iloksi ja 
siunaukseksi. Kiitos, Jeesus 
lahjasta nimeltä Heidi!

keaa yrittää tavoittaa paikka-
kuntamme ihmisiä Jeesukselle, 
jos pysymme rakennuksissa 
ja keskitymme pelkästään ti-
laisuuksiin, sillä ihmiset eivät 
tule välttämättä kirkkoon et-
simään vastauksia. Tarvit-
semme sitä, että jokainen Jee-
suksen oma lähtee liikkeelle 
tekemään lähettäjämme tekoja 
(Joh. 9:4). Monet voivat pelätä 
ja hävetä omaa keskeneräisyyt-
tään ja rikkinäisyyttään, vaik-
ka juuri se mahdollistaa sen, 
että voimme kertoa toisille 
siitä toivosta, jonka varaan ra-
kennamme elämämme. Jotkut 
voivat pelätä ja karttaa syn-
tisiä, koska pelkäämme, että 
synti tarttuu, vaikka totuus on 
se, että meissä on jotain paljon 
voimallisempaa (1. Joh. 4:4).

Jeesus sanoo: ”Te olette 
maailman valo. Ei kaupunki 
voi pysyä kätkössä, jos se on 
ylhäällä vuorella. Eikä lamp-

pua, kun se sytytetään, panna 
vakan alle, vaan lampunjal-
kaan. Siitä sen valo loistaa kai-
kille huoneessa oleville. Näin 
loistakoon teidänkin valonne 
ihmisille.” (Matt. 5:14-16) Me 
olemme maailman valo ja ell-
emme me näyttäydy, ihmiset 
eivät kenties koskaan näe tuo-
ta valoa. Me voimme nähdä 
Jumalan valtakunnan ilmes-
tyvän, kun astumme esiin ja 
kerromme siitä toivosta, joka 
meillä on. Sen tähden meidän 
tulee taistella luontaista taipu-
mustamme vastaan, joka saa 
meidät kääntymään sisäänpäin 
ja meidän tulee alkaa rukoilla 
tietoisesti: ”Jumala, keskeytä 
minun elämäni tavoilla, jotka 
johtavat minut kadotettujen 
luokse. Auta minua tutustu-
maan ihmisiin, jotka ovat toi-
sella puolella.”

Kai Niemelä

Kiitos Jumalalle huolenpidosta ja johdatuksesta elämässäni, kiitos myös läheisistä ja ystävistä.
Paula Jääskö

Kiitän Jumalaa siitä,  

että raamatunkäännöstyö Etiopiassa 

 menee eteenpäin. Tänä keväänä otetaan 

käyttöön Uuden testamentin käännökset  

kahdella uudella kielellä.

Kiitän Jumalaa teistä uskollisista työni tukijoista  

ja esirukoilijoista, jotka olette pysyneet  

rinnallani Suomi-jaksonikin aikana.

Kiitän Jumalaa mahdollisuuksista palvella  

eri tehtävissä täällä Suomessakin. Tavanomais- 

ten seurakuntavierailujen lisäksi ovet ovat  

avautuneet mm. muutamiin kouluihin.

Anna, Lähetti, 

raamatunkäännöstyö

Tarttuvaa uskoa

HEIDILahja 
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Kuva: Shutterstock | Valentyn Volkov
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▲Yhdessä tekemisen 
iloa Rengossa 

Olen He-
lena Vä-

häkangas ja asun 
mieheni Vesan kanssa 
Hämeenlinnassa. Meillä on 
neljä aikuista lasta, sekä vii-
si lastenlasta. Noin 10 vuotta 
sitten muutimme Ylivieskasta 
tänne Hämeeseen. 

Vuosi 1989 oli perheessäm-
me vallankumouksen vuosi. 
Saman vuoden sisällä minä ja 
8-vuotias tyttäremme, sekä 
mieheni saimme tulla uskoon. 

Jumala johdatti meidät mu-
kaan Kansanlähetykseen, jossa 
saimme kantaa vastuuta mo-
nin eri tavoin. Kotimme ovet 
olivat avoinna ja usein järjes-
timme kotiseuroja ja muita 

t a p a h t u m i a , 
sekä majoitimme 

puhujavieraita. Ne 
vuodet olivat erityisellä 

tavalla siunattuja vuosia. 
Jo uskon alkutaipaleella Ju-

mala laski sydämelleni työn 
lasten parissa. Kokoonnuimme 
kodeissa viikoittain raamatun 
äärelle ja myös paljon lapsia 
oli mukana. Usein illan aika-
na mietin lapsia, joita kukaan 
ei opettanut. Niinpä keräsin 
lapset peräkamariin ja aloitin 
heille oman raamattukerhon. 

En ymmärtänyt kyseessä 
olevan Jumalan kutsun, vaan  
vastasin tarpeeseen. Nopeasti 
työ laajeni ja aloitimme las-
ten raamattuleirit ja teetupa-

Sekä raamattukoulussa  
että kirkon seminaarissa opiskellut  

ja HAT-Koben seurakunnassa monin tavoin  

vapaaehtoisena jo vuosia palvellut Eriko Kitasako sai  

huhtikuun alussa 2019 evankelistan aseman ja jatkaa täten  

evankelistana HAT-Koben seurakunnassa palvelemista.

HAT-Koben seurakunnan monissa tavoittavissa piireissä käy  

paljon ei-kristittyjä, joille saamme olla kertomassa Jeesuksesta.

Perhejumalanpalvelukset tavoittavat ei-kristittyjä  

lapsia ja äitejä, jotka eivät yleensä käy kirkossa

HAT-Koben seurakunta on pieni (15 jäsentä), mutta siitä  

huolimatta seurakunnassa on monia seurakuntalaisia,  

jotka juontavat, pitävät pyhäkoulua,  

säestävät, hoitavat seurakunnan kirjanpitoa,  
keittävät teet ja kahvit.Mari ja Daniel, Lähetit, Japani

H
äm

een
 K

ans
anlähetyksen työntekijät

Juniorityön vastaava

Helena Vähäkangas

Tämän vuoden Pisara –lehdissä 
Hämeen Kansanlähetyksen työntekijät 

esittäytyvät yksi kerrallaan. Jokaisella 
on rukousrengas. Liittymällä työntekijän 

rukousrenkaaseen saat säännöllisesti 
postitse/sähköisesti kirjeen jossa kuulumisia 

työn tiimoilta sekä rukousaiheita. 
Liity mukaan Helena Vähäkankaan 

rukousrenkaaseen. (Voit liittyä mukaan 
netissä www.hameenkl.fi/lahjoitus tai 
soittamalla 040 960 3690 tai spostilla: 

hameenkl@sekl.fi) Esirukoukset ja 
taloudellinen tuki mahdollistavat työn. 

Tee lahjoitus Helenan työn tukemiseksi: 
FI71 5730 0820 0457 02 viitenumero: 94142

▲Tervakosken Donkkis 
Big Night illoissa meillä on 
todella huippu esiintyjät. 
Ruut ja Saku nukketeatterin 
ääninä jo vuosien ajan ovat 
palvelleet Toini Turunen ja 
Mauri Pulkkinen.

▲Lego kerhossa keskityttiin 
pääsiäisen sanomaan ja lapset 
saivat maalata pääsiäismunia 
Helena Rautalahden johdolla. 

Kyllä herkutkin 
maistuvat Lego kerhossa.
 Odi ja Gordelia välipalalla.

▲Rengon donkkis ilta järjestettiin 
yhdessä seurakunnan kanssa. Samalla eri 
ikäiset viettivät aikaa Raamatun sanan, 
herkkujen ja pelien äärellä. 

▲Pirkko on ollut mo-
net vuodet mukana 

Rengon Donkkiksessa. 
Hän iloitsee kun lapsil-
le opetetaan Jumalan 

Sanaa ja heitä ohja-
taan Jeesuksen luo. 

▼On ilo tehdä yhdessä ja 
jokainen palvelee iloiten. 

Riitta ja Hannu Rantala ovat 
päävastuussa Tervakosken 
Donkkis iltojen käytännön 
järjestelyissä. Riitta toimii 

myös keittiö ja nyyttäri 
vastaavana ja miehensä 

Hannu vetää toimintapistettä 
lapsille. Kaikkia tarvitaan.  

työn perjantaisin Ylivieskan 
keskustassa. Sain olla muka-
na myös aloittamassa ja ide-
oimassa Kansanlähetyksen 
Donkkis Big Night toiminta-
iltoja Keskipohjanmaalla. 

Kutsumukseni on kertoa 
evankeliumia lapsille, sekä 
opettaa heille Raamattua. Toi-
min myös lapsityön koulutta-
jana eri puolilla suomea ja ha-

luaisin innostaa ja varus-
taa aikuisia tavoittavaan 
työhön lasten parissa. 

Tämä vuosi on juhla-
vuosi, sillä toukokuun 
toinen päivä tulee täyteen 
30 vuotta siitä, kun sain 
ottaa Jeesuksen vastaan 
omana Vapahtajana ja tu-
lin uskoon. Matka on ollut 
aivan huikea ja siihen on 
sisältynyt monenlaista. 
Jumala on todellakin ollut 
uskollinen. 

Jumala ei ensin kysy 
minulta mitä minä osaan, 
vaan hän kysyy, millainen 
sydämen asenne minulla 
on. Rukoukseni on, että 
saisin pysyä sydän avoi-
mena Jumalan suuntaan ja 
voisin kulkea sinne, missä 
hän haluaa minua käyttää. 

Hänellä on hyvä tahto 
meitä jokaista kohtaan. 

Sinua siunaten, 
Helena

10 11

Lapset sydämelläLapset sydämellä



www.hameenkl.fi/kuukausilahjoittajaksiwww.hameenkl.fi/kuukausilahjoittajaksi

Lahjoitusten  
kohdekohtaiset  

viitenumerot

Työntekijät:  
Ilkka Päiväsaari 94016 
Miina Makkonen 94045
Paula Jääskö 94074 
Helena Vähäkangas 94142
Marianna Hildén 94155
(vap.eht.)

Piirin omat kohteet:
Hämeen piirin  94087
yleiskannatus 
Mihin eniten tarvitaan 94126
Evankelioimistyö 94414
Katuevankeliointi 94401
Pisara -lehti 94100
Radiotyö 94113 
Maakuntatyö 94456
Lähetyskoti TRE 94139
Keidas HML 94333
Keidasvuokrakeräys 94320
Mainonta 94252
Miestyö 94443
Naistyö 94430
Maahanmuuttajatyö 94427
Juniori- ja perhetyö 94058
Juniorityönmateriaali 94265

Lähetit:
Lähetystyö yleinen 94090
Greed Teija 20103
Hukari Arni & Eeva 20459
Keskinen Hannu & Liliann 21306
Lindholm Toni & Hanna 22101
Nummela Daniel Mari 22554
Sadeharju Jukka & Kaisa 23650
Tohmola Heidi 24507
Vuorinen Asta 25454
Vähäkangas Anna 25593
M Juhani  32609

Muilla viitteillä tulevat 
lahjoitukset kohdistetaan 

Hämeen Kansanlähetyksen 
kotimaan työn hyväksi.

Kiitos lahjastasi! 

Vuoden alusta olemme 
siirtyneet uuteen kir-

janpitojärjestelmään jaa va-
litettavasti se ei vielä tuota 
raportteja, joten olemme 
taloustiedoissa pelkästään 
pankkitilien varassa.

2019 Budjetti on laadittu 
22000€ miinukselle (sisältää 
10000€ lisäyksen SEKLille 
maksettavaan lähetyskanna-
tusosuuteen). Tämän hetken 
tilanne näyttäisi olevan bud-
jettiin nähden hieman plus-
salla. 

Eiköhän seuraavaan pisa-
raan saada jo kunnollista tilas-
totietoakin, kirjanpitopuolella 
tehdään kovasti töitä kirjanpi-
don ajan tasalle saattamiseksi, 
ollaan kärsivällisiä.

Tälle vuodellehan on haas-
teena uusittu lähetyskanna-
tussopimus SEKLin kanssa. 
Sopimukseen kuuluu, että ko-
timaantyön kulut pitää pystyä 
kattamaan pääsääntöisesti 
kotimaantyölle kohdistetuil-
la tuloilla. Osan lähetyskan-
natuksesta voimme kylläkin 
edelleen käyttää piirin ja koti-
maan lähetystyökuluihin.

Kannustan teitä lahjoi-
tuksissanne erityisesti muis-
tamaan työntekijöitämme 
(katso pisarasta työntekijöi-
demme kannatusrenkaiden 
viitenumerot). Palkkamenot 

sivukuluineen ovat n. 65% ko-
timaan työn menoista piirissä. 
Noin 30000€ kannatuksen 
lisäys vuositasolla kotimaan-
työn osalta tasapainottaisi 
suhdetta lähetys / kotimaan-
työ. Kotimaan työlle on myös 
oma viite Pisarassa (Hämeen 
piirin yleiskannatus) Tämmöi-
siä haasteita tälle vuodelle. 
Kiitos kun olet mukana.

Kiitos Herralle ja kaikille 
muille mukana olleille.

Haluan aivan erityisellä 
tavalla siunata Sinua ystävä 
rukouksistasi, työstäsi ja talo-
udellisesta kan-natuksestasi 
Jumalan valtakunnan työlle 
Hämeen Kansanlähetyksen 
kautta! Muistetaan aivan päi-
vittäin toinen toistamme, kii-
toksella ja siunauksella kaikki-
valtiaan Jumalamme edessä.

Kiitos, ilman Sinua toimin-
tamme ei olisi mahdollista.

Muistetaan myös yhdessä 
rukouksin työntekijöitämme, 
lähettejämme, vapaaehtois-
työntekijöitä ja taloudellisia 
tarpeitamme. Rukoillaan 
myös SEKLin taloudellisten 
tarpeiden puolesta, ettei 
lähet-tejä tarvitsisi rahan ta-
kia kentältä kotiin kutsua. 
Uskon että taivaallinen Isäm-
me siunaa taloudelli-setkin 
tarpeemme ja antaa sen mitä 
kulloinkin tarvitsemme.

Bussiretki Kansanlähetyspäiville 
Tampereelta. 6.7.2019

Lähtö 6.7. klo 9 Vanhan kirkon edestä 
ja paluu n. klo 20 Vanhalle kirkolle. 

Retken hinta 20€ (maksetaan bussissa)
 

Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset: 1.7. 
mennessä: marjukka.starkman@gmail.com 

tai 0400-758813  

"Runsaammin kuin pisaroittain 
niiden nyt kuohua suo..."

"Sisäinen, näkymätön on se ilo, jonka äiti lap-
sessaan näkee. Ainoaa aitoa rakkautta lie: 

mitään ei pyydä - kaiken antaa. Onnellinen tai on-
neton - lastansa sylissään kantaa." Näin kirjoittaa 
tuntematon runoseppä. Ilo on eräs vaikeimmin 
saavutettavasta Hengen hedelmästä. Äidin ilo 
on ihmeellistä, jota sivullinen ei aina oikein oi-
valla. Mutta äiti, joka seuraa lapsensa kehitty-
mistä, saa ottaa vastaan riemullisia hetkiä.

Iloitsetko sinä naapurin uudesta autosta? 
Eräs ilonpilaaja on kateus. Emme soisi toisten 
iloa. Kuinka usein me pilaamme myös lapsen 
ilon ollessamme uuvuksissa tai omissa haaveis-
samme. Ei ole aikaa, ei jaksa, tympii. On armo-
lahjaa jakaa itseään ja olla läsnä. Usein olemme 
tässä, vaan emme kuitenkaan tässä ja nyt. Ilo 
on tarjolla, mutta vastaanotin ei ole päällä.

Vanhat kristityt puhuivat armonvilauksista 
tai -tuikauksista. Tällä he tarkoittivat ns. tun-
tuvaisen armon hetkellistä kosketusta. Pyhä 
Henki sen tekee. Vanhetessaan uskossaan alkaa 
kaivata eniten näitä hetkiä. Hengen elämän ru-
tiini tappaa ilon ja herkkyyden aistita Herran 
läsnäoloa. Voi olla kuten edesmennyt tampere-
lainen rovasti Martti Järventie sanoi vanhene-
van uskonelämästä. Siinä on kolme kovaa: rooli 
- rutiini - rituaali. Meissä asuu halu olla jotakin. 
Lääkkeeksi Martti antoi lääkkeeksi myös kolme 
järeää. Ne ovat rippi - rukous - Raamattu.

Monet Jumalan ihmiset ovat teroittaneet 
aamuvartion tärkeyttä. Avatessasi silmäsi aa-
mulla se hetki on kullan kallis. Voit helposti 
nousta vuoteeltasi väärällä jalalla. Päivän jatko 
riippuu usein siitä kuinka se käynnistyy. Tap-
pavatko arkihuolet heti alkuunsa ilon siitä, että 
kykenen itse nousemaan vuoteeltani ja käydä 
kiittäen uuteen aamuun?

Lukiessamme Jumalan Sanaa, Pyhää Raa-
mattua saamme pidellä sateenvarjoa, kun ilon-
pisaroita alkaa ropista päällemme. "Ilo Herras-
sa on väkevyytemme."

Onesimus

TALOUSTILANNE: 20.4.2019
Talousasiaa, Paavo Rantala rahastonhoitaja

Yleislahjoitustilimme numero 
TSOP FI71 5730 0820 0457 02 ja BIC OKOYFIHH  

Käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita, 
säästämme kuluissa ja helpotamme kirjanpitoa.
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Menovinkit 
8.5. – 1.8.2019 
Huom. muutokset  

mahdollisia, tarkista tiedot 
nettikalenterista osoitteesta  

hameenkl.fi/kalenteri

HÄMEENLINNA
Keidas (os. Kaivokatu 2, HML)

Torstaisin klo 18 3Kohtaa-
mista (kevään viimeinen ko-
koontuminen 23.5.)

Su 19.5. klo 14 Israelilainen 
iltapäivä, mukana Heidi T.

Su 16.6. klo 16 Viisikielisen 
lauluseurat

Tiistaisin klo 14 Hoitava päi-
väpiiri (kevään viimeinen 
kokoontuminen 4.6.)

Tiistaisin klo 17-19 Suomi-
klubi (kevään viimeinen  
kokoontuminen 28.5.)

Ti 25.6. klo 13-15 Keitaan ke-
säkahvila

Su 9.6. klo 11.30 kolehtipyhän 
lähetystilaisuus Keskusseura-
kuntatalolla Jumalanpalveluk-
sen jälkeen, mukana Turkan 
Mazirova, Paula Harju ja Miina 
Makkonen. Keskusseurakunta-
talo, Rauhankatu 14

LOPPI
Keskiviikkoisin klo 18 Raamat-
tuilta/Raamattupiiri, Koppis, 
Viertotie 1 (kevään viimeinen 
kokoontuminen 29.5.)

ORIVESI
Kevätpäivät 19-22.5. Oriveden 
kirkossa – kts. tarkempi ohjel-
ma hameenkl.fi/kalenteri

Ma 22.7. klo 18 Kesäseurat, 
mukana Jouni Salko ja Lasse 
Jussila, Pihlajatie 118

Julkaisija: 
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys ry. 
Hämeenpuisto 41, 33200 Tampere 
040 960 3690, hameenkl@sekl.fi 
Y-tunnus: 0218209-8

Päätoimittaja: 
Ilkka Päiväsaari

Lehden taitto: 
Mika Huusko | Mitoka, www.mitoka.fi

Kannen kuva:  
slavonstok | Adobe Stock

Työntekijöiden yhteystiedot: 
Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja 
050 340 2485

Paula Jääskö, lähetys ja -toimistosihteeri 
040 9603690

Helena Vähäkangas, juniorityön vastaava/ 
kouluttaja, 044 379 0895 

Miina Makkonen, tavoittavan työn  
koordinaattori Hml, 040 848 0542

Kirsi Jokela, maahanmuuttajatyön  
yhdyshenkilö (vap.eht)  
kijokela@gmail.com, 040 738 2731

Lasse Jussila, evankelista (vap.eht.) 
040 536 5133

Paavo Rantala, rahastonhoitaja (vap.eht.) 
040 072 2517

Marianna Hildén, juniorityöntekijä (vap.eht.) 
050 545 3344

sähköpostit: etunimi.sukunimi@sekl.fi

Piirihallitus 2019: 
Torsti Tauriainen (pj.), Pauliina Hildén (vpj.), 
Antti Jääskö, Reijo Kettunen, Jaakko  
Sadeharju, Paavo Rantala, Arto Mäki- 
Kerttula, Riitta Suonurmi, Kirsi Jokela.

Pankkiyhteys: 
Tampereen seudun Osuuspankki: 
FI71 5730 0820 0457 02 
Keräyslupa: RA/2017/758

Painosmäärä ja jakelu: 
2400 kpl. Postitetaan tilaajille sekä  
Hämeen Kansanlähetys ry:n jäsenille.  
Osa lehdistä jaetaan ilmaisjakeluna

Osoitteenmuutokset: 
hameenkl@sekl.fi tai 040 960 3690. 
Osoitteessa www.hameenkl.fi voit perua 
tilauksen tai tehdä osoitteenmuutoksen.

ISSN-L 2242-7929 
ISSN 2242-7929 
Painopaikka: Oy Fram Ab, Vaasa

Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys on v.1969 perustettu itsenäinen yhdistys, joka 
toimii Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä viedäkseen evankeliumia eteenpäin ja 
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PAROLA
Tiistaisin klo 19-20.30 Sana ja 
sähly, Parolan yhteiskoulu, 
Myllytie 33 (kevään viimeinen 
kerta 21.5.)

Tiistaisin 4.6. alkaen  klo 18-
19.30 Sählyvuoro, Niko Kapa-
sen kenttä, Merventie 12

RYTTYLÄ
Pe 21.6.  klo 19 Koko per-
heen Juhannusaaton juhla. 
Ohjelmaa on kaikenikäisille. 
Mukana mm. vs. diakoni Päivi 
Kantonen, Hans Grönholm, 
Jorma Pihkala ja Evi Kant. 
Yhteislaulua. N. klo 20  syty-
tetään kokko, jos sää sallii, ja 
nautitaan tarjoilusta buffetissa 
ja seurustelusta kesäillassa. 
Nuotiopaikoilla on makkaran-
paistoa. Ryttylän Partiomaja, 
Kolmilammentie 65

TAMPERE 
Lähetyskoti (Hämeenpuisto 
41, TRE)

Maanantaisin klo 18 Avoin 
raamattupiiri (kevään viimei-
nen kokoontuminen 28.5.)

Ke 15.5. klo 13 Päiväraamat-
tupiiri, klo 18 Pointti -ilta 
nuorille

Pe 24.5. klo 18-22 PME -ilta 
yläkoulu/lukio/amis -ikäisille

Su 19.5. klo 16 Lähetyskodin 
kevätjuhla, puhumassa Arto 
Hukari

Su 9.6. klo 18 Sanan ja ruko-
uksen ilta

La 6.7. klo 9 Bussiretki  
Kansanlähetyspäiville  
Ryttylään, ilmoittautumis-
tiedot kts. erillinen ilmoitus

KANSANLÄHETYKSEN  
kolehtipyhä kirkoissa su. 9.6

Elämä on Jumalan lahja ja on iloinen asia, 
 kun saamme elää vapaassa maassa.

Sota- ja kriisialueilta tulleet ihmiset ovat lähteneet  

etsimään elämäänsä sisältöä ahdistuksen tilalle ja iso ilonaihe  

on, että he ovat päässeet sulkeutuneista maista vapauteen. 

Vielä isompi ilon aihe on se, että iso osa näistä ihmisistä on löytänyt 

elämäänsä todellisen ilon ja turvan Jeesuksesta ja yhteyden 

Jumalaan, jota he eivät aikaisemmin ole tietäneet olevan olemassa.

Olen iloinen, että saan olla käyttämässä lahjojani ja ulkomailla 

oppimiani taitoja tehdessäni työtä maahanmuuttajien parissa
Olen kiitollinen että Jumalan tiet ja johdatus  

ovat todella ihmeellisiä niin omalla kuin  
maahanmuuttajienkin kohdalla.Juhani, Lähetti, maahanmuuttajatyö

&Kii
tosaiheita

ilon pisaroita

Juhannusjuhla Ryttylässä
Puujoen rannassa on Juhannusaaton juhla 

perjantaina 21.6.2019 klo 19. 

Sinne voi tulla koko perheen voimin. Ohjelmaa on  
kaikenikäisille. Mukana mm. vs. diakoni Päivi Kantonen,  
Hans Grönholm, Jorma Pihkala ja Evi Kant. Yhteislaulua. 

Noin kahdeksan aikaan sytytetään kokko, jos sää sallii, ja 
nautitaan tarjoilusta buffetissa ja seurustelusta kesäillassa. 

Nuotiopaikoilla on makkaranpaistoa. Tarjoilun tuotto menee 
lähetystyön hyväksi. Juhlapaikka on Ryttylän Partiomajalla, 

Kolmilammentie 65. 

Järjestäjinä Hausjärven seurakunta ja Hämeen Kansanlähetys. 

Juhlapaikan rakentaminen talkoovoimin tapahtuu torstaina 
21.6. Mukaan talkoisiin voi ilmoittautua kirkkoherranviraston nu-
meroon 044 402 3388 tai Anja Yletyiselle 040 835 7719. Anjaan 

voit ottaa yhteyttä myös, jos haluat tuoda kokkotarpeita.
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Kansanlähetys
Häme14

Menovinkit

Kyllä kiitos! Tilaan itselleni 4 kertaa vuodessa  
maksutta ilmestyvän Pisara -lehden.

Perun Pisaran tilauksen

Vaihdan tilauksen paperiversion sijaan sähköpostiini.

Osoitteeni on muuttunut: teen osoitteenmuutoksen

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

Nimi ja vanha osoite:

Uusi osoite:

Sähköposti:

Puhelin:

Palauta tämä kortti työntekijälle tai postitse:
HÄKL, Hämeenpuisto 41 b, 33200 Tampere
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Minun todistukseni

Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys, Hämeenpuisto 41 b, 33200 Tampere

Ensimmäinen ihme tapahtui, 
kun synnyin. Äitini sairasti va-
kavaa vihurirokkoa ja kuusi eri 
lääkäriä ehdotti vanhemmille-
ni aborttia. He sanoivat, että 
saattaisin syntyä neliraajahal-
vaantuneena tai jotain vielä 
vakavampaa voisi tapahtua. 
Vanhemmilleni sanottiin, ettei 
minua kannata hyväksyä tänne 
elämään. Isäni tappeli lääkärei-
tä vastaan ja sanoi, että hyväk-
syisi minut millaisena hyvänsä. 

Vanhempani rukoilivat puo-
lestani ja kiitos Jumalalle, sain 
syntyä täysin terveenä. Se oli 
elämäni ensimmäinen ihme. 
Mikään, mitä meillä on, ei ole 
itsestään selvää, vaan kaikki 
on lahjaa! 

Ollessani lukioikäinen, eräs 
ystäväni kutsui minua hellun-
taiseurakunnan sählykerhoon 
ja myöhemmin miesten sauna-

  Olen 
 Antti ”Ande” Ojala 
ja tahdon kertoa 
 tarinani kahden 
 elämässäni 
   tapahtuneen 
 ihmeen kautta.

iltaan nimeltä mullikerho. Siel-
lä tapahtui elämäni toinen suu-
ri ihme iankaikkisuuteni kan-
nalta. Minulta kysyttiin tah-
donko antaa elämäni Jeesuksel-
le ja vastasin kyllä. Puolestani 
rukoiltiin ja sain syvän rauhan 
sydämeeni. Omatuntoni alkoi 
toimia ja tajusin olevani synti-
nen ihminen. Aloin käydä isäni 
vetämässä raamattupiirissä ja 
sain pyytää syntejäni anteeksi 
myös vanhemmiltani ja kertoa 
heille, että olen tullut uskoon.

Nyt olen matkalla taivaaseen 
iankaikkiseen elämään. Luon-
nostaan ihminen sotii elävää 
Jumalaa vastaan. Näin me ri-
komme persoonallista, elävää 
Jumalaa vastaan ja ansaitsem-
me iankaikkisen kadotuksen. 
Ihmiset ovat matkalla sinne, 
elleivät ota vastaan Jeesuksen 
valmistamaa pelastusta.

Jumala johdatti minut jo en-
nen uskoontuloani lukemaan 
Raamattua. Mummini kuunteli 
raamattuopetuksia kaseteilta 
ja kävin viikonloppuisin aina 
hänen luonaan. Satuin kuu-
lemaan kerran lauseen, jossa 
puhuja haastoi lukemaan Raa-
matun läpi vuodessa lukemalla 
kolme lukua päivässä. Yltiöpäi-
senä teininä tartuin haastee-
seen ja aloin lukemaan Sanaa 
päivittäin.

Jälkeenpäin ajateltuna se oli 
kuin pohjavettä olisi kaadettu 
minuun ennen uskoontuloani. 
En löytänyt Jeesusta Pelasta-
jana vielä tuon vuoden aika-
na, mutta uskoon tultuani sain 
vähitellen ymmärtää Jumalan 
Sanaa enemmän. Ymmärrän 
nyt, että Jeesus on hyväksynyt 
minut täydellisesti kuollessaan 
ristillä edestäni.
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