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Jumala on totta, on Raamattu täynnä valtavan
hyviä uutisia aivan koko maailmalle!
Ihmisellä riittää syyttäjiä ja maahan
painajia. Usein ihan syystäkin. Jeesus joka
on kärsinyt meidän synneistämme rangaistuksen on luvannut puolustaa meitä. ”Tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi;
mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on
puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus…”
(1.Joh.2:1)
ikeudenkäynnissä on kaksi puolta, on
Saako Raamatun Jumala ja hänen lusyyttäjä ja puolustaja. Kaksi eri näkemyspauksensa olla sinulle totta tänään?
tä tapahtumien kulusta. Olivatpa näkemykset
Hän kutsuu meitä yhä tänään: ”Tulkaa
mitkä tahansa: on asiasta olemassa vain yksi
minun luokseni, kaikki te työn ja kuormitotuus. Nuorena minua alkoi juuri tämä ajatus
en uuvuttamat. Minä annan teille levon.”
vaivaamaan liittyen Jumalaan. Jos on olemas(Matt.11:28) ”Ja sitä joka luokseni tulee,
sa Jumala, ei voi olla kuin yksi totuus hänesminä en aja pois.” (Joh.6:37)
tä. Myöhemmin sain elämäni solmukohdassa
Ilkka Päiväsaari
löytää Jumalan avun tilanteeseeni ja uskon
piirijohtaja
Jeesukseen.
Jos Raamatun Jumala on totta? Silloin ovat
totta myös ne lupaukset mitä Raamatusta
voimme löytää. Silloin on totta, että Jumala
rakastaa jokaista maailman ihmistä, Hän haluaa antaa ihmiselle synnit anteeksi ja poistaa
syyllisyyden, Hän haluaa ettei kukaan joutuisi
kadotukseen vaan saisi periä iankaikkisen elämän. Silloin on totta se, että hän kuulee kaikki
rukouksemme ja huokauksemme ja vastaa niihin. Jeesus on myös luvannut olla kanssamme
joka päivä. Kun Raamatun Jumalasta tulee
totta – niin myös hänen lupauksistaan tulee
totta ja ne tuovat mukanaan ihmisen elämän
poluille tulevaisuuden ja toivon. Jeesus lupasi
seuraajilleen rauhan sydämeen: ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä annan
teille. En minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen
älköönkä peljätkö.” (Joh. 14:27). Jos Raamatun
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E

Hei!

lämä Jumalan lapsena ja
Jeesuksen seuraajana on
aivan olennaisesti Jumalan
kutsun kuulemista, sen tunnistamista ja siihen vastaamista. Uusi testamentti kutsuu
seurakuntaa ja uskovia ”ulos
kutsutuiksi” (ekklesia). Se on
niiden ihmisten joukko, jotka
ovat kutsut maailmasta (tässä yhteydessä merkityksessä
syntinen ihmiskunta, joka ei
tunne Jumalaa) ja jotka ovat
vastanneet siihen kutsuun.
Tämä asetelma tulee vastaan niin evankeliumeissa kuin
apostolien kirjeissä. Jeesus
kutsuu ihmisiä julistuksellaan
Jumalan valtakuntaan – ja se
on sama asia kuin kutsu hänen
seuraajakseen: Lähtekää minun
mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. (Markus 1:17).
Kulkiessaan tulliaseman ohi hän
näki Leevin, Alfeuksen pojan, istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle:

Olen Berit Joki Akaasta ja haastan sinut Kansanlähetyksen ystäväksi, esirukoilemaan lähtetystyöntekijöiden ja lähetystyön
puolesta!
Pienenä tyttönä 7v. tutustuin
kotiseurakuntani tyttötyöntekijään, joka oli innostunut lähetyksen asiasta. Hänen opetuksiaan ja
kertomuksiaan lähetystyöstä sain
kuulla tyttökerhossa ja tyttöleireillä ja myöhemmin nuortenilloissa. Hän oli niin innostunut lähetyksen asiasta, että lähti vuonna 1968
lähetyskurssille, paikkaan nimeltä
Ryttylän lähetyskoulu, silloin kuulin lähetyskeskuksesta ensimmäisen kerran.
Aina asiat eivät mene meidän
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Opetus

Kutsu
"Seuraa minua", ja hän nousi
ja lähti seuraamaan Jeesusta.
Jeesus kutsuu opetuslapsensa
yksi toisensa jälkeen. Samoin
hän kutsuu samarialaisen naisen Syykarin kaivolla (Joh.4),
prostituoidun naisen fariseuksen kodissa (Luuk. 7), tullimies Sakkeuksen (Luuk. 19)
ja monia muita uskomaan häneen. Kutsu ylti aina juutalaisen kansan ylimpiin johtajiin
asti. Jotkut uskoivat Jeesukseen, mutta enemmistö ei.
Jeesuksessa, hänen persoonassaan, teoissaan ja kutsussaan on kyse Jumalan nimen
kirkastamisesta – Jumalan
ikiaikaisen pelastussuunnitelman tunnetuksi tekemisestä ja
siihen liittämisestä. Jeesus on
Isän Jumalan salaisuus, tuon
salaisuuden ilmoittaja ja paljastaja. Vain Jeesus tuntee Isän
ja ainoastaan hänen kauttaan
on pääsy Jumalan yhteyteen.

Kaiken on Isäni antanut minun
haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan
muu kuin Isä eikä Isää kukaan
muu kuin Poika ja se, jolle Poika
tahtoo hänet ilmoittaa. (Matteus
11:27)
Jumalan salaisuus on siis Jeesus. Sitä, kuka hän on, ihminen
ei voi päätellä itsestään käsin.
Hän tarvitsee siihen Jumalan
Hengen vaikutusta ja valaisua.
Itse asiassa Jeesuksen seuraajaksi tulemisessa on kysymys
uuden elämän saamisesta. Kyse
on uudesta luomistapahtumasta. Tätä Jeesus selvensi yöllisessä keskustelussa fariseus ja
hallitusmies Nikodemokselle.
Ihmisen tulee syntyä uudesti, ylhäältä. Nikodemos ei tätä ymmärtänyt, niin Israelin
opettaja kuin olikin.
Mitä evankeliumi, hyvä sanoma, lopulta on, avaa aivan
mahtavalla tavalla Paavalin
opetus 2. Korinttilaiskirjeen

suunnitelmiemme mukaan, vaan
Jumalalla on omat, paremmat
tuumat ja niin kävi, ettei kyseinen tyttötyöntekijä koskaan itse
päässyt lähtemään kentälle, vaan
hänen tehtäväkseen jäi kylvää lähetysrakkautta kotimaassa.
Nuorena naisena osallistuin sitten itse kansanlähetyksen aktioihin ja näin miten Jumalan sanaa
kaivataan ja miten iloiseksi tulee
sellainen ihminen joka löytää Jumalan.
Myöhemmin opiskelin Kansanlähetyksen työntekijäkoulutuksessa lähetysdiakoniksi, kotimaantyöhön. Nykyisin työskentelen ev.lut kirkon työntekijänä
ja saan omalta osaltani olla ker-

tomassa lähetystyön tärkeydestä
eri ikäisille ihmisille.
Seurakunnassamme on kokoontunut lähetystyön ympärille
jo 31-vuotta Nipponpiiri, arvaatkin
varmaan jo, että sydämmellämme
on Kansanlähetyksen, Japanissa tehtävä lähetystyö. Tärkeintä
mielestäni on rukoilla lähettien
puolesta mutta myös taloudellinen tuki on tarpeen. Raamatussa
eräs kohta on minun johtotähteni,
se on kertomus Lesken rovosta.
Leski antoi vähästään, vaikka olisi
voinut olla antamattakin. Ole uskollinen vähässä, se on suurta!
Tule mukaan tähän joukkoon!
Terveisin Berit

luvussa 4: 5-6. Emmehän me
julista sanomaa itsestämme vaan
Jeesuksesta Kristuksesta: Jeesus
on Herra, ja hän on lähettänyt
meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi: "Tulkoon pimeyteen valo", valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan
kirkkaus, joka säteilee Kristuksen
kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja
se levittää valoaan. Hän lainaa
aivan Raamatun alusta, Genesiksestä, Jumalan ensimmäistä
luomissanaa ja tekoa – Tulkoon pimeyteen valo – ja rinnastaa tämän siihen seikkaan,
että ihmissydämen pimeyteen
tulee valo.
Tämä rinnastus kertoo, että
evankeliumi on Jumalan uusi luomissana. Se vaikuttaa ja
synnyttää uskon Jeesukseen.
Uskossa Jeesukseen on pelastus, tuleminen osalliseksi siitä, että Jeesus maksoi meidän
syntiemme velan ristillä, kärsi

kadotuksen tuomion edestämme ja voitti kuoleman vallan.
Missä evankeliumia julistetaan, siellä Jumalan Henki luo
uutta elämää, kuten Henki oli
mukana jo luomisessa.
Henki synnyttää hengellisesti kuolleen ihmisen uudesti,
ylhäältä. Uskon kohde on Jeesus, Herra. Jo pelkästään tämä
alkuseurakunnan
käyttämä
ensimmäinen uskontunnustus
osoittaa sen, että Jeesukseen
uskottiin Jumalana. Tästähän
Vanha testamentti ennustaa –
Messias on Immanuel, Jumala
meidän kanssamme – ja se toteutuu Jeesuksessa.
Eihän Raamattu ylipäätään
aseta meidän uskomme perimmäiseksi kohteeksi ketään
muuta kuin Jumalan. Uskoomme toki kuuluu niin näkymättömään kuin näkyvään todellisuuteen kuuluvia seikkoja,
mutta kaiken ydin on Jumala

Kuukausilahjoittajaksi?
Pienikin säännöllisesti annattu lahja luo vakaata tulevaisuutta
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. 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.

itse. Jeesukseen liitetty nimi
Herra, Kyrios, on sama, jolla
juutalaiset käänsivät Jahven
nimen kreikankieliseen Vanhaan testamenttiin sen hepreankielisen vastineen Adonai
pohjalta. Vanhan testamentin Jahve on Herra, Adonai.
Uuden testamentin Jeesus on
Herra, Kyrios. On täysin selvää, että alkuseurakunta tunnusti Jeesuksen Jumalaksi ja
kunnioitti sekä palvoi häntä
Jumalana. Jahve = Adonai =
Kyrios = Jeesus.
Evankeliumin kutsuun vastaaminen, sen uskominen,
merkitsee siis pelastuksesta
osalliseksi tulemista. Kyse on
yhteydestä Jumalaan Jeesuksen kautta, mikä on elämämme merkittävin seikka.
Ilkka Rytilahti

4. Päätä itse summa
		ja eräpäivä
5. Määritä maksun toistuvuus
Hämeen Kansanlähetyksen
lahjoitustili:
TSOP FI71 5730 0820 4772 51
BIC: OKOYFIHH
Viitenumerot:
(mainittava aina maksettaessa)
Suomi Sydämellä
(evankelioimistyö): 15901
Lapset Sydämellä
(tavoittava juniorityö): 19101
Lähetystyö Sydämellä
(lähetystyö): 18500
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Hartaus

Suuressa mukana

Kiyokunin pariskunta
kasteen jälkeen kukitettuna.

maailmalla

Etsimme vapaaehtoisia!
Jokaisella on Taivaan Isän antamia lahjoja ja elämässä hankittuja taitoja joita voi käyttää Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Sinun lahjojasi ja taitojasi
kaivataan!
Vain taivas on rajana. Jos koet sydämessäsi halua ja
kutsumusta laittaa omaa osaamistasi, vapaa-aikaasi
ja lahjojasi likoon Jumalan valtakunnan parhaaksi,
niin ota rohkeasti yhteyttä. Etsitään yhdessä rukoillen sinulle juuri sopiva paikka ja vapaaehtoistehtävä.
Ilkka Päiväsaari,
ilkka.paivasaari@sekl.fi, 050 340 2485
Paula Jääskö,
paula.jaasko@sekl.fi
Helena Vähäkangas (Lapsityö)
helena.vahakangas@sekl.fi
Yhteysillat syksyllä 2017. Uutena syksyllä käynnistyvät Yhteysillat Tampereen Lähetyskodilla. Ne on
tarkoitettu vapaaehtoisille vastuunkantajille sekä
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille. Illoissa varustavaa opetusta, rukousta ja tarjoilua. Syksyn yhteysillat torstaisin 14.9, 12.10, 9.11 ja 14.12 kello 18.00 Lähetyskodilla (Hämeenpuisto 41). Tervetuloa mukaan!

Kansanlähetys järjestää
Hyvä Testamentti -illan
Kannattaako minun tehdä testamentti? Missä sitä
täytyy säilyttää? Miten huomioin lapseni tai lastenlapset testamentin laatimisessa? Miten tehdään
osatestamentti? Haluaisin tehdä testamentin Jumalan valtakunnan työn hyväksi kokonaan tai jättää
osan läheisilleni? Miten tarkasti voin määrittää miten testamenttini käytetään? Mitä laki sanoo? Entä
verotus.
Mm. edellä mainittuihin ja kaikkia sinua askarruttaviin kysymyksiin on vastaamassa lakimies, varatuomari, TM, OTM Marjo Anttoora info –illassa
Tampereen Lähetyskodilla torstaina 30.11.2017 kello
18.00 alkaen. Kahvitarjoilu.
Kansanlähetys on mukana Vastuullinen lahjoittaminen ry:ssä sekä Hyvä Testamentti –kampanjassa
(www.hyvatestamentti.fi). Olet tervetullut iltaan
mukaan!
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Mutta kirkkoon
tultuani tajusin,
että olen
syntinen. Olen
sanomattoman
kiitollinen, että
Jeesus kantoi
minunkin
syntini ristille
ja lunasti minut
vapaaksi.

Kastetodistus
O

len Tomoko Kiyokuni. Huomasin sanomalehdestä, että vuoden
2013 kesäkuun ensimmäisenä päivänä
pidettäisiin suomalaisen Mikko Goes to
Heaven bändin Gospel konsertti. Kiinnostuin ja osallistuin siihen. Konsertti
ylitti odotukseni ja kosketti sydäntäni.
Tuntui kuin olisin saanut kuulla Jumalan puhetta. Kotiin palattuani kerroin
miehelleni, minkä voimakkaan vaikutuksen konsertti oli minuun tehnyt. Ehdotin hänelle, että menisimme joskus
kirkkoon. Mutta eikös hän sanonutkin:
”No, mennään sitten huomenna!” Sana
”huomenna” yllätti minut iloisesti.
Kesäkuun 2. päivänä tulimme ensi
kertaa jumalanpalvelukseen. Pastori ja
seurakuntalaiset ottivat meidät lämpimin hymyin vastaan. Ensimmäistä
kertaa kuulemassani pastori Nummelan
saarnassa hän puhui anteeksi antami-

sesta tähän tapaan: ”Kun anteeksi antaminen on vaikeaa, ei
tarvitse itse yrittää, riittää, että
antaa asian Jumalan käsiin.”
Nämä sanat hämmästyttivät
minua syvästi ja tunsin, miten sydämeni todella keventyi.
Juuri tuolloin elämääni oli ensi
kertaa kehkeytynyt ihmissuhde, joka särki sydämeni sairastumispisteeseen asti ja ajattelin, että en kykenisi antamaan
anteeksi. Siksi pastori Nummelan sana asian jättämisestä Jumalan käsiin oli minulle
suoraa Herran puhetta. Se oli
minulle, joka yritin jotenkin
itse selviytyä, hellä pelastava
lahja.
Ihmettelin, miten armollinen kristinuskon opetus on-

kaan. En ollut tullut kirkkoon
etsimään apua, mutta ihmettelin sitä, miten sydämeni oli
keventynyt. Sen jälkeen miehelleni ja minulle kirkossa
käynnistä on tullut tärkeä asia
elämäämme.
Kun Nummelan perhe palasi
kausilomalle Suomeen, meistä
tuntui haikealta, mutta kesän
aikana saimme kuulla monen
erilaisen papin saarnoja ja
syyskuusta lähetyssaarnaaja
Pihkala opetti meitä. Saimme
opiskella sekä raamattua että
lähetin elämäntapaa. Elämänkäsityksemme on kokenut 180
asteen täyskäännöksen. Tajuan nyt, että toisten ihmisten
hyväksi toimiminen on iloinen
asia.
Aiemmin elämässäni kohdatessani jotain kielteistä syytin
itseäni kysellen mielessäni,
olinko vastuussa asiasta tai
oliko minussa jotain syytä,
mutta pohjimmiltaan ajatte-

lin olevani hyvä. Mutta kirkkoon tultuani tajusin, että olen
syntinen. Olen sanomattoman
kiitollinen, että Jeesus kantoi
minunkin syntini ristille ja lunasti minut vapaaksi.
Edelleen kun sydämeni täyttää levottomuus ja murehdin,
saan joka kerta rukoilla Jumalaa, pyytää Hänen apuaan ja
saan myös kokea sydämen rauhaa. Koska haluan elää Jumalan tahdon mukaista elämää,
toivoin saavani pian kasteen.
Mutta sitä mukaan kuin kastepäivä lähestyi, alkoi myös
pelottaa. Silti olen todella
iloinen, sellainen on sydämeni nyt. Kiitollisuuden lisäksi
on arkuus. Haluan, että saisin
tästedeskin kiitollisena ja pyhää pelkoa tuntien elää Jumalan mielen mukaisella tavalla.
30.3.2014
Tomoko Kiyokuni
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44 -vuotiaana uskoon tullut Ikuko Oohiran todistus:

" Jeesus otti kantaakseni
kaiken minun taakkani."
-K

uulostanee oudolta
tämän ikäisen suusta,
mutta olen koko ikäni kaivannut vanhempieni rakkautta.
Olen ikävöinyt sellaista joka
olisi ottanut minut vastaan
sellaisena kuin olen. Keskikoulu- ja lukioaikana vihasin
vanhempiani. Mutta inhosin
sellaista itseäni. Ajattelin, että
minulle olisi oikein kuolla. Äitini oli entinen kristitty, mutta
lukioaikana hän oli tosi huolissaan minusta ja eräänä yönä
kello kaksi hän yhtäkkiä herätti minut ja sanoi: ”Tuollaisilla
kasvoilla et kuitenkaan pääsen
naimisiin. Sinun pitää opiskella
opettajaksi, jotta pystyisit elättämään itsesi. Kuule, sinusta pitää
tulla opettaja!” Nämä sanat kertoivat kyllä sen, että hänellä
oli paljon inhimillistä lämpöä
minua kohtaan. Mutta en silloin kyennyt ottamaan sanoja
sellaisina vastaan enkä niihin
sisältyvää huolta. Isälläni taas
oli ns. Aspergerin syndrooma,
synnynnäinen aivovamma, joka estää häntä ymmärtämästä
omaa sydäntään ja toisten ihmisten mielenliikkeitä. Siksi
olin lapsena hänelle kuin ei
mitään. Vaikka pyysin häneltä
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apua, hän kuittasi sen vain minua syvästi loukkaavin sanoin:
”Tuollaistako sinä pillität?”
Olisin halunnut turvautua
johonkin, mutta en osannut
uskoa mihinkään. Sekä vanhempani että Jumala olivat
minulle vaativia, mielialasta
riippuen rakkautensa peruvia
ja rankaisevia pelottavia olentoja. En uskonut buddhalaisuuteenkaan. Veljeni sairastui
myöhemmin pelkoneuroosiin
ja näin miten hän kiersi epäilyttävästä uususkonnosta toiseen. Siksi päätin, että minua
ei huuhaalla petetä. Oikeastaan ainoa pakopaikka minulle
oli romaanien maailma. Päämääräni oli mahdollisimman
pian aikuistua ja tulla voimakkaaksi.
Mutta kauaa ei kestänyt
tuo kausi, jona kuvitteli olevani vahva. Vuonna 2008 työ
ja syöpää sairastavan äitini
hoito uuvutti minut niin, että
pitkään tuskin jaksoin pysyä
pystyssä. Lopulta äitini kuoli ja itse ajattelin, että olen
sairastunut masennukseen ja
menin sairaalaan, mutta sieltä minut passitettiin heti pois.
Tuskin kykenin syömään ja

toivo naimisiin pääsystä oli
hävinnyt, niin totesin mielessäni, että äitini oli ollut oikeassa minun tulevaisuuteni suhteen. Äitini kuoltua sekä isäni
että veljeni psyykeen terveys
huononi. Puhelimessa isäni ja
veljeni toistivat: ”Onko sinusta
niin vastenmielistä elää minun
kanssani. Jos inhoat minua noin
syvästi, niin minä kuolen.” Siksi ajattelin, että isäni ja veljeni ovat syyllisiä siihen, että
olen onneton. Halusin päästä
perheeni ongelmista eroon ja
päätin kadota teille tietämättömille.
Riideltyäni erään ystäväni kanssa en kolmeen yöhön
kyennyt nukkumaan. Sanotaan, että kuoleman edessä
ihmisen elämä kulkee filminauhan tavoin hänen silmiensä edessä. Juuri sillä tavalla
tuossa tilanteessa kaikki sydämeni kätköihin painetut pahat
tekoni alkoivat pursua esiin.
Muistin, miten alakoulussa oli
satoja kertoja kirjoittanut paperille äidistäni: ”Kuole, kuole!”
Mieleeni palautui, miten olin
vihoissani huutanut buddhalaisen kotialttarin edessä rukoilevalle isälleni: ”Lopeta, hul-

lu!” Tajusin,
miten ahneena
ja ulkokultaisena olin aina
syyttänyt muita ja vaatinut
itseltäni ja muilta täydellisyyttä. Huolimatta yrityksistäni
tulla hyväksi tajusin olevani
täynnä vihaa niitä kohtaan,
jotka eivät kyenneet hyväksymään minua. Mietin pitäisikö
minun mennä mielisairaalaan
vai kuolla. Soitin veljelleni, että en selviä ilman lääkitystä ja
kysyin löytyisikö mistään psykiatrista klinikkaa, joka olisi
sunnuntaina auki.
Mutta hän suosittelikin
minulle pastoria. Veljeni oli
10 vuotta aikaisemmin tullut
kristityksi ja oli juuri puhelun
hetkellä kirkossa. Siksi hän
henkeä pidätellen sanoi: ”Olen
kirkossa, annan puhelimen pastorille.” Pastori kysyi minulta:
”Uskotko Jeesukseen Kristukseen?” Vastasin heti: ”Totta kai
uskon.” Vaikka en käynytkään
kirkossa, olin lukioajoista lähtien lukenut Raamattua. Siksi
noin kuusi vuotta aikaisemmin olin päätynyt uskomaan
Raamatun Jumalan olemassaoloon.

Veljeni seurakunnan pastori
jatkoi: ”Sano minun perässäni.
Taivaan Isä, anna anteeksi minun syntini. Anna anteeksi kaikki
tieten ja tietämättä tekemäni synnit.” Kun sitten sanoin: ”Kiitos Jeesus, kun kannoit minun
syntini minun sijastani,” kyyneleet alkoivat valtoimenaan
valua silmistäni. Siitä päivästä
eteenpäin aloin nukkua syvää
unta. Sitten joka päivä soitin
pastorille ja tunnustin syntejäni.
Uskoon tulemisessa eivät
elämästäni ongelmat ole loppuneet. Edelleen isäni ja veljeni soittelevat minulle, kun
heidän kuntonsa huononee.
Mutta tajuan että oli virhe kuvitella, että pääsisin vapaaksi
pakenemalla perheeni ongelmia. Ongelmat olivat minun
itseni sisällä. Suurin oli yritykseni elää hyvänä ihmisenä
ja sulkea sydämeni todelliselta
itseltäni. Jeesus otti kantaakseni kaiken minun taakkani.
Siinä löysin todellisen vapauden. Kuva vaativasta ja ran-

kaisevasta
Jumalasta
muuttui
kokonaan.
Vaikka en nyt pystyisi mihinkään, siitä huolimatta Jeesuksen rakkaus kantaa minua. Se
on Isän rakkautta, joka kohdistuu hänen lapsiinsa sellaisena, että Hän lähetti Jeesuksen
kantamaan hartioillaan meidän syntimme. Päivittäin saan
iloita siitä, että saan osakseni
tätä rakkautta. Kun erehdyn,
hän nuhtelee minua ja antaa
sen mikä on minulle hyväksi,
koska Hän tuntee parhaiten
tarpeeni. On ilo saada levollisesti laskea itsensä tällaisen
Isän käsiin.
Omistan ehdottoman rauhan siinä, että saan olla olemassa tällaisenani. Viime aikoina olen vapautunut myös
siitä ahdistuksesta, etten kykene rakastamaan vanhempiani.
Olen alkanut aistia rakkautta
silloinkin, kun isäni käyttää
sopimattomia ilmauksia. Sillä
olen päässyt vapaaksi suurimmasta taakastani, siitä, että en
kyennyt antamaan anteeksi
omaa olemassaoloani.
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Lapset sydämellä

Hyvä uutinen

Jeesuksesta

Palvelukortti

kuuluu myös lapsille

J

otta lapsi voi ymmärtää hyvän uutisen, on hänen ensin
kuultava huono uutinen. Mikä
tuo huono uutinen on? Huono
uutinen on, että jokainen lapsi
on syntinen ja tarvitsee Jeesusta pelastajaksi ja syntiensä
sovittajaksi.
Hyvä uutinen on, että Jeesus
rakastaa jokaista lasta ja on
sovittanut ristillä myös lapsen
synnit. Jeesus nousi kuolleista
ja elää.
Lapsikin voi halutessaan
vastaanottaa Jeesuksen sydämeensä ja saada Jeesukseen
uskomalla syntinsä anteeksi.
Miten tämä voi tapahtua? Lapsi voi rukoilla ja pyytää: ”Jeesus, anna syntini anteeksi ja tule
asumaan sydämeeni.”
Joh 1:12 ”Kaikille jotka ottivat
hänet (Jeesuksen) vastaan, hän
(Jeesus) antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka us-

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:

kovat häneen (Jeesukseen).” Lapsi
ottaa vastaan Jeesuksen ja Jeesus antaa lapselle oikeuden ja
voiman tulla Jumalan lapseksi.
Jotta jokainen lapsi saisi
kuulla, tarvitaan työkaluja,
niinpä...
”Jeesuksen jäljillä” DVD elokuvasta on otettu uusi painos.
Kielivalikko on laaja. (ruotsi,
englanti, albania, arabia, farsi,
kiina, punjabi, ranska, somali,
tamili, thai, turkki, ukraina,
venäjä, viro) Tämä sopii hyvin
myös maahanmuuttajatyöhön.
Evankeliumi tulee esille mielenkiintoisella ja selkeällä tavalla.
Kännykän käyttäjille innostava Lasten Raamattusovellus
nyt suomeksi
Tämä You versionin kehittämä sovellus tarjoaa lapsille
ilontäyteisiä ja henkilökohtaisia raamattukokemuksia. Sovellus onkin ladattu jo yli 15
miljoonaan laitteeseen, ja se on
täysin ilmainen. Ohjaa lapsia
tämän sovelluksen pariin.
Edelliseen liittyen Raamatunlukijain liitto on kääntänyt
vihkosen nimeltään "Ihmeellinen suunnitelma", joka pohjautuu Lasten Raamattusovelluksen kertomuksiin.
Kaikkia näitä on saatavilla
Tampereen Lähetyskodilta ja
Hämeenlinnan Keitaalta. Hae
omasi ja jaa lapsille.
Siunattua kesää kaikille,

Sähköposti:
Puhelin:
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Palauta tämä kortti työntekijälle tai postitse:
HÄKL, Hämeenpuisto 41 b, 33200 Tampere

Helena Vähäkangas
044-3790895
Helena.vahakangas@sekl.fi

Ota yhteyttä jos ajatukseni
herätti kysymyksiä.

Hyvien
uutisten

viikko

SU

Sunnuntaina 20.8 klo 18.00:
”Evankeliumi kuuluu kaikille.”
Tampere Gospel Big band -konsertoi,
puhe piirijohtaja Ilkka Päiväsaari.
Paikka: Kalevan kirkko (Liisanpuisto 1).

Ma

Maanantaina 21.8 klo 18.00:
”Elämällä on tarkoitus.”
Puhe: Veli-Matti Vainio,
musiikkia ja kahvitarjoilua.
Paikka: Lähetyskoti (Hämeenpuisto 41)

ti

Ke

Tampereella
20.-27.8.2017
TELTTAKATOS
Hämeenpuistossa ma-pe ja su klo 13.-15.00.
(Satamakadun risteyksessä)
Joka päivä hartaus kello 13.00, kahvitarjoilua.
Ma-to välisenä aikana on mahdollisuus
jättää oma kysymys joka askarruttaa liittyen
kristilliseen uskoon. Kaikki kysymykset käydään
läpi torstaina 24.8 kello 18.00 alkaen
Lähetyskodilla (Hämeenpuisto 41).

TO

Tiistai 22.8 klo 18.00:
”Jokaisella on toivoa.”
Kauneimpien hengellisten toivelaulujen ilta.
Viestiveljet laulaa ja todistaa elämää muuttavasta Jumalan rakkaudesta. Kahvitarjoilua.
Paikka: Lähetyskoti (Hämeenpuisto 41)
Keskiviikko 23.8 klo 18.00:
”Et ole yksin.”
Iltakahvila nuorille ja opiskelijoille,
konsertoi duo Ossi ja Eve.
Paikka: Lähetyskoti (Hämeenpuisto 41)
Torstai 24.8 kello 18.00:
”Kysymysten ilta.”
Kristinuskossa ja maailmassa mieltä
askarruttaviin kysymyksiin vastaamassa
TT, raamattukouluttaja Vesa Ollilainen.
Juonto ja musiikki: Susanna ja Ismo
Hänninen. Kahvitarjoilua.
Paikka: Lähetyskoti (Hämeenpuisto 41)

Pe

Perjantai 25.8 kello 18.00:
”Rukousilta”
Musiikkia, rukousta ja ylistystä.
Kahvitarjoilua.
Paikka: Lähetyskoti (Hämeenpuisto 41)

La

Lauantai 26.8 kello 13.-17.00:
”Päivä maahanmuuttajille.”
Ohjelmassa paljon yhteistä tekemistä,
tarjoilua, lapsille paljon toimintapisteitä
ja aktiviteettejä koko perhelle.
Hartaus. (Tulkkaus dariksi).
Paikka: Lähetyskoti (Hämeenpuisto 41)

Su

Sunnuntai 27.8 kello 18.00:
”Sanan ja rukouksen ilta.”
Mukana Maikku Saarinen, musiikki:
Sirpa Koskinen & co. Kahvitarjoilua.
Paikka: Lähetyskoti (Hämeenpuisto 41)

Talous

TALOUSTILANNE: 1.1.-31.5.2017
50 000
40 000

20 000
Tilikauden
tulos

10 000
0
-5 000

Viimeisen
tahdon ilmaus
Oletko harkinnut testamentin tekemistä
Jumalan valtakunnan työlle Hämeen
Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta?
Lisätietoja ja apua testamentin
laatimiseen saat piirijohtajalta.
(ks. yhteystiedot s.19)

30 000

Toiminta- LähetysLähetysYleisTyöntekijäMuu
tuotot
Kannatus Kannatus Kannatus kannatus
varainseuraYksityiset
Hankinta
kunnat

Toteutunnut

Seurakuntien lähetyskannatusta nostaa meille osoitettu
yksittäinen SEKLin ja seurakunnan välinen taloussopimuslahjoitus. Ilman sitä tuloksemme
olisi noin plus miinus nolla.
Alla olevan haasteen jätin
teille ystävät, veljet sisaret
2017 ensimmäisen Pisaran
myötä.
Olisiko meillä ystävät mahdollisuus kerätä vähän ylimääräistä vuoden 2017 aikana,
voisimme lyhentää omaa lainaosuuttamme ja säästää koroissa. Olisiko 20000€ liian suuri
tavoite sehän ei tee kuin 10€
jokaiselta Pisaralehden saajalta
siihen varmaan pystytään itse
kukin, tai jos 200 teistä lahjoittaa 100 € ylimääräistä niin se
on siinä. Helppo homma, eikö?
Odotan innolla miten reakoitte, tuloksesta kuulette taas
seuraavassa pisarassa. Käytä
viitenumeroa 20006 tähän lahjoitukseen.
12

Hartaus

www.hameenkl.fi/kuukausilahjoittajaksi

Budjetti

Lähetyskotihaaste
tammi - touko 2017
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Toteutunut

Budjetti

Lähetyskotihaasteen tulos
tammi- toukokuu. Kovasti on
kirittävää jos aiotaan tavoitteeseen päästä vuoden loppuun mennessä. Kiitos teille
jotka olette jo osuutenne suorittaneet.
Haluan aivan erityisellä tavalla siunata Sinua ystävä rukouksistasi, työstäsi ja taloudellisesta kannatuksestasi Jumalan valtakunnan työlle Hämeen Kansanlähetyksen kaut-

Nettilahjoitustilin numero on
TSOP FI82 5730 0820 4772 51 ja BIC OKOYFIHH
Yleislahjoitustilimme numero
TSOP FI71 5730 0820 0457 02 ja BIC OKOYFIHH
Käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita,
säästämme kuluissa ja helpotamme kirjanpitoa.

ta! Muistetaan aivan päivittäin
toinen toistamme, kiitoksella
ja siunauksella kaikkivaltiaan
Jumalamme edessä.
Kiitos, ilman Sinua toimintamme ei olisi mahdollista.
Muistetaan myös yhdessä
rukouksin työntekijöitämme,
lähettejämme,
vapaaehtoistyöntekijöitä ja taloudellisia
tarpeitamme. Rukoillaan myös
SEKLin taloudellisten tarpeiden
puolesta, ettei lähettejä tarvitsisi rahan takia kentältä kotiin
kutsua. Uskon että taivaallinen
Isämme siunaa taloudellisetkin
tarpeemme ja antaa sen mitä
kulloinkin tarvitsemme.
Olethan huomannut kotisivuillamme www.hameenkl.fi
lahjoitusmahdollisuuden suoraan oman nettipankkisi kautta.
Lahjoituksia voit tehdä myös
pelastusrenkaan kautta, joka
löytyy kotisivultamme ”tue
työtämme-valikon alta”.

Lahjoitusten kohde-kohtaiset viitenumerot
Työntekijät
Ilkka Päiväsaari. . . . . 19402
Marianna Hildèn . . . . 19460
(juniorityö)
Paula Jääskö. . . . . . . 19570
Helena. . . . . . . . . . . . 19596
Vähäkangas
Lasse Jussila. . . . . . . 19075
Piirin omat kohteet
Radiotyö. . . . . . . . . . 11400
Keidas Hämeenl. . . . 12629
Mihin eniten. . . . . . . 14300
tarvitaan
Miestyö. . . . . . . . . . . 15600
Evankelioimistyö. . . 15901
Keidasvuokrakeräys.16120
Maakuntatyö. . . . . .  16515
Nuoret aikuiset . . . . 16900
Juniorityön. . . . . . . . 17006
materiaalit
Keidas omaksi . . . . . 17200
keräys
Pisara -lehti. . . . . . . . 19004
Mainonta. . . . . . . . . . 19017

Juniori- ja perhetyö. . 19101
Naistyö. . . . . . . . . . . . 19800
Maahanmuuttajatyö.19910
Lähetyskoti. . . . . . .  20006
Tampere
Katutyö. . . . . . . . . . . . 5500
Lähetit
Greed Teija . . . . . . . . 20103
Frears Seija. . . . . . . . 20200
Heinoset . . . . . . . . . . 20307
Hukarit. . . . . . . . . . . . 20459
Huttunen Kerttu . . . 20556
Keskiset. . . . . . . . . . . 21306
Lindholmit. . . . . . . . .  22101
Nummelat. . . . . . . . . 22554
Palmut. . . . . . . . . . . . 22703
Sadeharjut. . . . . . . . . 23650
Tohmola Heidi . . . . . 24507
Tuppuraiset. . . . . . .  24808
Vähäkangas Anna . . 25593
Vuorinen Asta. . . . . . 38247
Lähetys . . . . . . . . . . . 18500
erittelemätön

Sinun Jumalasi ilolla
iloitsee sinusta..."
(Sefanja 3:17)

J

umala on luonut sinut. Siksi olet hänelle arvokas. Hänellä on ikävä sinua.
Tämä on hyvä uutinen juuri sinulle, olit
kuka ja millainen hyvänsä. Miksi on näin?
Siksi, että Jeesus Kristus tuli ihmiseksi ja
sovitti koko maailman ristillä. Viimeiseksi Herramme sanoi tuolta ristin puulta: "Se on täytetty." Myös sinutkin hän
kutsuu luokseen: "Hän sinusta riemulla
riemuitsee." Ehkäpä sinua eivät ihmiset
hyväksy, eivät vanhempasi, lapsesi ynnä
muut kanssaihmisesi. Mutta aina on yksi,
jolla on varattuna sinulle hyvä uutinen.
On joku, joka jaksaa rakastaa.
Ehkäpä tätä lukee joku yliväsynyt,
pettynyt, epätoivonen, masentunut tai
vakavasti sairas. Hänelle Herra tahtoo
vakuuttaa: "Kuule, sinua rakastetaan!"
Vanha virsi todistaa Jeesuksen armosta:
"Muut kaikki hylkää, vaan sinä et. Autuuden särkyneet sydämet sinulta saavat,
sä luet haavat ja kyyneleet." Miksi evankeliumia eli hyvää sanomaa vielä julistetaan? Senkö vuoksi, että elettäisiin - niin
kuin ennen sanottiin - ihmisiksi? Ei, vaan
että Herralle erotettaisiin ne, jotka pelastuvat ja perivät ikuisen elämän taivaassa.
Jos vain kuulet sisikunnassasi Herran
kutsuvan sinua, pyydä häntä käymään
sisälle eikä jäämään porstuaan. Näin kerran ison maalauksen, jossa Jeesus oli harmaantuneen oven edessä kolkuttamassa.
Elin silloin etsikkoaikaani. Minua jäi vaivaamaan miksi ovessa ei ollut ovenkahvaa. Sittemmin eräs uskova sanoi, että
sydämen oven kahva on sisäpuolella.
Herra tulee, jos sallimme hänen käydä
sisälle sydämemme ovesta. Jeesus sanoo:
"Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos
joku kuulee minun ääneni ja avaa oven,
niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja
aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun
kanssani:" (Ilmestyskirja 3:20).
Onesimus
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Tsekkaa kotisivumme: www.hameenkl.fi

Menovinkit

Menovinkit elokuu - marraskuu
Muutokset mahdollisia, tarkistathan kokoontumistiedot
nettikalenterista osoitteesta:
http://hameenkl.fi/kalenteri/

HÄMEENLINNA
12-13.8. Elomessut,
telttakatos messualueella
Hämeenlinnan Keidas
os. Kaivokatu 2, HML
Sunnuntaisin klo 14
Keitaan sunnuntai
joka toinen sunnuntai:
27.8., 10.9., 24.9., 8.10.,
22.10., 5.11. ja 19.11.
Tiistaisin klo 14 Hoitava
päiväpiiri alkaen 22.8.
Torstaisin Lego-kerho
alakouluikäisille klo 15-17
alkaen 31.8.
Torstaisin 3Kohtaamista -illat
nuorille aikuisille klo 18
alkaen 7.9.
Torstaisin Ilosanomapiiri klo
18 joka toinen viikko alkaen
7.9. (parillisilla viikoilla)

PAROLA
Tiistaisin klo 19-20.30 Sana ja
sähly 5.9.17 alkaen, Parolan
yhteiskoululla, Myllytie 33

ORIVESI
Ma 21.8. klo 18 Virsiseurat,
os. Ravimiehentie 4
Maanantaisin klo 18 Avoin
raamattupiiri joka toinen
viikko 11.9. alkaen
parittomilla viikoilla
La 23.9. klo 13 Virsiseurat,
os. Pehula 59
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La 21.10. klo 13 Virsiseurat,
os. Vuohipellontie 6 as 4
La 25.11. klo 13 Virsiseurat,
os. Kaarnatie 10

TAMPERE
Kerran kuussa perjantaisin
klo 13 Japanin lähetyspiiri
Hervannan kirkolla, Lindforsinkatu 7 seuraavasti: 18.8.,
29.9., 27.10., 24.11. ja 8.12.
Su 13.8. klo 11-16
Hämeenpuistofiesta, telttakatos Hämeenpuistossa
Su 20.8. klo 18 Hyvien uutisten ilta, todistuksia, puhe ja
musiikki, mukana Tampere
Gospel Big Band, Kalevan
kirkko
Tampereen Lähetyskoti
os. Hämeenpuisto 41, TRE
Su 13.8. klo 11-16
Lähetyskodin avoimet ovet,
tarjolla kahvia ja jäätelöä,
todistuspuheenvuoroja
Lähetyskodin
toimintaviikko vk 34:
Ma 21.8. klo 18 Elämällä on
tarkoitus – Avoin
raamattupiiri, vetäjänä
Veli-Matti Vainio
Ti 22.8. klo 18 Jokaisella on
toivoa -lauluilta Viestiveljien
johdolla, todistuspuheenvuoroja
Ke 23.8. klo 18 Et ole yksin
-nuortenilta, Ossi ja Eve
Mäki-Reini esiintyy
To 24.8. klo 18 Kysymys- ja
vastausilta, kysymyksiä
kristinuskosta, vastaamassa
Vesa Ollilainen

Hanna Gospel –kuoro konsertoi Tampereen Lielahden
kirkossa tiistaina 8.8. kello 18
(Ollinojankatu 2).

Yhteystiedot

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

Itä-Fukuyaman ev.lut. seurakunnan Hanna Gospel kuoro
vierailee Suomessa kolmatta
kertaa. Tällä kertaa 11 hengen
vahvuudella ja laulaa englanniksi negrospirituaaleja ja japaniksi perinteistä kirkkomusiikkia.
Kuoron johtajana toimii Mitsuko
Watanabe. Tulkkina on Jorma
Pihkala, joka esittelee myös Japanin lähetystyötä. Vapaa pääsy.

Päätoimittaja:
Ilkka Päiväsaari
Lehden taitto:
Mika Huusko - Vainiolla.fi
Kannen kuva:
Dreamstime: Elena Elisseeva
Työntekijöiden yhteystiedot:
Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja
050 340 2485
Paula Jääskö, lähetys ja -toimistosihteeri
040 9603690

Tervetuloa mukaan!

Helena Vähäkangas, juniorityön vastaava/
kouluttaja, 044 379 0895

Pe 25.8. klo 18 Rukousilta
La 26.8. klo 13 Perheiden
iltapäivä maahanmuuttajille,
Jeesus -elokuva, toimintapisteistä, kahvit ja nyyttärit

Sunnuntaisin tilaisuuksia
seuraavasti:
Lähteellä -juhla klo 16
kuukauden 1. sunnuntai
(3.9., 1.10.,5.11. ja 3.12)

Su 27.8. klo 18 Sanan ja
rukouksen ilta, puhumassa
Maikku Saarinen

Sunnuntaiseurat klo 16 keskimäärin kuukauden 2. sunnuntai (10.9., 8.10., 19.11. ja 10.12.)

Lähetyskodin viikko-ohjelma
alkaen vk 35:

Sanan ja rukouksen illat
klo 18 kuukauden viimeinen
sunnuntai (27.8., 24.9., 29.10
ja 26.11.)

Maanantaisin klo 18 Avoin
raamattupiiri
Tiistaina klo 10.30
lähetysrukouspiiri
Tiistaisin klo 13 Lähetyksen
näpräyspiiri seuraavina
tiistaina: 5.9., 19.9., 3.10.,
17.10., 31.10., 14.11., 28.11.
Keskiviikkoisin klo 13
Päiväseurat
Keskiviikkoisin klo 18
KOTI -ilta nuorille
Perjantaisin klo 18 PME -ilta
seuraavina perjantaina: 18.8.,
1.9., 15.9., 29.9., 27.10., 3.11.
ja 24.11.

Lähetyksen sunnuntai 15.10.
Klo 16 vieraana Pirkko ja
Raimo Tuppurainen
Muuta ohjelmaa
lähetyskodilla:
To 26.10 klo 18 Raamattuilta,
puhumassa Ilkka Rytilahti,

musiikki ja juonto Hänniset
To 23.11. klo 18 Raamattuilta,
puhumassa Leif Nummela,
musiikki ja juonto Hänniset
Armolahjaseminaari
lokakuussa 20-21.10.
– tarkempi ohjelma
lähempänä ajankohtaa
La 7.10. Lehtimajajuhla
– tarkempi ohjelma
lähempänä ajankohtaa
Naisten rukousaamu syksyllä,
seuraa ilmoittelua ja hameen
nettisivujen kalenteria osoitteessa http://hameenkl.fi
ja tilaa itsellesi 2x kuussa ilmestyvä lähetyskodin sähköpostitiedote osoitteessa:
http://hameenkl.fi/tampere/

Tervetuloa mukaan!
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys on v.1969 perustettu itsenäinen yhdistys, joka
toimii Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä viedäkseen evankeliumia eteenpäin ja
tukeakseen lähetystyötä Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta. Yhdistyksen
talous perustuu täysin vapaaehtoisten lahjoitusten sekä testamenttien varaan.

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.)
0400 072 2517
Marianna Hildén, juniorityöntekijä (vap.eht.)
050 545 3344
sähköpostit: etunimi.sukunimi@sekl.fi
Piirihallitus 2016:
Torsti Tauriainen (pj.), Kirsi Jokela (vpj.),
Antti Jääskö, Reijo Kettunen, Jaakko
Sadeharju, Tommi Jalava, Arto Mäki-Kerttula, Riitta Suonurmi, Vesa Vähäkangas.
Pankkiyhteys:
Tampereen seudun Osuuspankki:
FI71 5730 0820 0457 02
Keräyslupa: POL-2015-6832
Painosmäärä ja jakelu:
2700 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, Hämeenpuisto 41 b, 33200 Tampere

Minun todistukseni

Sanaton
todistus
T

yöntekijämme kirjoittaa: Eräs keskiaasialainen mies oli löytänyt Uuden
testamentin ja alkanut lukea
sitä vaimoltaan salassa. Joitakin aikoja Sanaa luettuaan
tämä mies alkoi uskoa Jeesukseen Pelastajanaan, ja hänen
elämänsä alkoi muuttua. Lopulta miehen vaimo huomasi
hänessä muutoksen ja alkoi
kysellä, mitä miehelle oli tapahtunut. Mies pelkäsi paljastumista ja sanoi vaimolleen,
ettei mikään ollut muuttunut.
Vaimo alkoi vaatia selitystä ja
sanoi: ”Sinun on kerrottava minulle totuus. Sinä olet muuttunut
mies. Aikaisemmin olit minulle
usein vihainen, ja nyt sinä et enää
suutu.”
Lopulta mies kertoi, mitä oli
tapahtunut. Hän näytti vai-

molleen Uutta testamenttia
pyytäen, että tämä ei kertoisi
siitä kenellekään. Tähän vaimo
vastasi: ”Näin kaunis kirja, etkä
ole sitä minulle koskaan näyttänyt.” Heidän luettuaan Uutta
testamenttia joitakin aikoja
yhdessä myös vaimo otti Jeesuksen vastaan Pelastajanaan.
Pikkuhiljaa
naapurustossa asuvat sukulaiset alkoivat huomata pariskunnassa
muutoksen. Miehen kaksi
veljeä alkoivat esittää samoja
kysymyksiä kuin vaimo aikaisemmin. Kuultuaan, mitä oli
tapahtunut, nämä kaksi veljeäkin alkoivat lukea Sanaa, ja lopulta he sekä heidän vaimonsa
tulivat myös uskoon. Maissa,
joissa kristittyjä vainotaan, uskovat saarnaavat usein ”ilman
sanoja”. Muuttunut elämä on

naapureille ja sukulaisille voimakas todistus.
Kuluneen vuoden aikana
moni asia on muuttunut idässä.
Joissakin kohdin myös työmetodit muuttuvat. On kuitenkin
jotakin, mikä ei koskaan muutu. Se on se perusta, jolla me
elämme, teemme palvelustehtävämme ja jonka turvissa me
kerran siirrymme tästä ajasta
iankaikkisuuteen.
”Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu
on, ja se on Jeesus Kristus.” (1.
Kor. 3:11)
Kirjoittaja toimii idän kirjallisuustyössä. Turvallisuussyistä nimiä ei
julkaista.
www.suuressamukana.fi

