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

Onko elämä tarkoituksetonta ja merkityksetöntä? Me uskomme, että ei ole. 
Mitä minulle tapahtuu kun kuolen? Raamattu kertoo meille ”evankeliumin” 
eli ilosanoman Jeesuksesta, jonka sadat miljoonat ihmiset ovat omistaneet 
omalla kohdallaan todeksi, elämänsä perustaksi. Sen uskoksi, rakkaudeksi ja 
iankaikkiseksi toivoksi.

Raamattu kertoo meille, että Jumala on luonut maailman sekä ihmi-
sen elämään yhteydessään. Maailmassa on paljon kaunista ja hyvää, 
kuitenkin päivittäiset uutiset kertovat meille, että kaikki ei ole kuten 
pitäisi. Ja olenko itse täydellinen, täysin epäitsekäs ja rakastanko it-
seäni sekä lähimmäisiäni niin pyyteettä kuten Raamattu kehottaa?

Raamattu on  realistinen kirja. Se kertoo meille maailman syntiin-
lankeamuksesta. Siitä, että synti on katkaissut suhteemme Luo-
jaamme.

”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saa-
vat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, 
joka on Kristuksessa Jeesuksessa…” (Rm.3:23)

Jumala tahtoo elää yhteydessä luomakuntaansa, meihin ihmisiin. 
Jeesus kuoli ristillä syntiemme sovitukseksi. Hän lunasti meidät.

    ”Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu mei-
dän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että 
meillä rauha olisi.” (Jes.53:8)

    ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen 
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä.” (Joh.3:16)

Suuri uutinen on se, että Jeesus julkisen kuolemansa jälkeen nousi 
ylös kuolleista. Hän osoitti, että kuolema ei ole piste vaan kak-
soispiste. Hän kutsuu ihmisiä elämään yhteydessään, Jumalan lapsi-
na. Hän odottaa, että sinä ja minä ottaisimme vastaan sen pelastuk-
sen jonka hän on maailmalle lahjoittanut.

    ”Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” (Jh.6:37″

    ”Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan 
lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.” (Jh.1:12)

Ihmisestä tulee kristitty, Jumalan lapsi kun hän saa vastaanottaa 
Jeesuksen ja syntien anteeksiantamuksen omaan elämäänsä. Itse 
Jumala ei vaadi meiltä mitään mitä hän ei olisi valmis antamaan. 
Muutosvoima tulee Jumalalta.

    ”Jos me tunnustamme syntimme on hän uskollinen ja vanhurskas, 
niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta 
vääryydestä.” (1.Jh.1:9)

Voit halutessasi rukoilla vaikka näin: ”Pyydän anteeksi Jumala, että 
olen kääntänyt liian usein selkäni sinulle. Tunnustan kaikki syntini 
ja pyydän, että saisin vastaanottaa anteeksiantamuksen ja voiman 
tulla Jumalan lapseksi. Tule Herra Jeesus elämääni, tule Herra Jeesus 
sydämeeni. Anna minulle voimaa seurata sinua. Amen!”

PS. Jos olet saanut lehden joltakulta lahjaksi. Lahjoittajan yhteystiedot 
löytyvät lehden takakannesta.

Tästä on kyse...



Silta Jumalan luokse

PÄÄKIRJOITUS 17.7.2015

Vietimme toukokuussa Kansanlä-
hetyksen piirijohtajapäiviä Istan-
bulissa Turkissa. Oli mielenkiin-
toista vierailla kaupungissa joka 
on täynnä historiaa ja kulttuuria 
sekä islaminuskoa. Joidenkin ar-
vioiden mukaan Istanbulissa asuu 
vajaat 20 miljoonaa asukasta. Ja 
missä tahansa kuljimmekaan aina 
olimme osa eteenpäin vyöryvää 
ihmismassaa.

Väkilukua on kasvattanut roimasti 
Syyrian kriisi, jonka seurauksena 
se näkyi katukuvaan ilmestyneillä 
kerjäläisillä. Oli sydäntä särkevää 
katsoa arviolta kolmevuotiaita 
pikkupoikia, jotka  kerjäsivät jo 
ammattimaisin keinoin ja ottein.  
Hiljaa mielessäni rukoilin varsin-
kin näiden lasten puolesta ja se 
onkin parasta mitä heille voi an-
taa sillä kerjäämisestä on lyhyessä 
ajassa tullut osa järjestäytynyttä 
rikollisuutta ja annettu raha pää-
tyy rikastuttamaan muiden kuin 
näiden lasten elämää.

Tutustuimme pieneen paikalli-
seen kristilliseen seurakuntaan ja 
tapasimme ihmisiä jotka olivat 
kääntyneet kristityiksi, pääsään-
töisesti islaminuskosta. Näillä seu-
rakuntalaisilla on halu tavoittaa 
uusia ihmisiä ja kertoa heille Jee-
suksesta. Kertoa siitä kuinka Ju-

mala on tuonut heidän elämään-
sä rauhan ja anteeksiantamuksen. 
Toivottavasti pienet paikalliset 
seurakunnat ja kristityt saavat sy-
dämelleen myös nämä kaduilla 
kerjäävät pakolaislapset.

Kansanlähetyspäivillä Turussa eräs 
islaminuskosta kristityksi kääntynyt 
mies kertoi, että muslimina rukoil-
lessaan hän tiesi, ettei kukaan hä-
nen rukouksiaan kuule. Silti hän 
sanoi, että rukoilu toi mielenrau-
haa. Tämä oli jollain tapaa häm-
mentävää kuulla. Itse tulin uskoon 
16 –vuotiaana ja ns. pystymetsäs-
tä. Siitä lähtien olen tiennyt, että 
kun rukoilen niin Jumala kuulee ja 
vastaa tahtomallaan tavalla. Toki 
on ollut aikoja jolloin on ajatel-
lut, ettei tästä ole mitään apua. 
Kun jälkeenpäin on saanut katsoa 
laajempaa kuvaa on huomannut, 
että Jumala on auttanut, hän on 
kantanut, hän on kuullut ja vas-
tannut rukouksiini.

Monelle tuttu rukous on Isä Mei-
dän. Siinä emme rukoile ”Isä 
minun” vaan meidän. On turhaa 
rukoilla itse tehtyä Jumalaa tai 
kuvaa hänestä. On hyvä rukoilla 
Raamatun Jumalaa. ”Minä rukoi-
len Jumalaa, huudan suureen ää-
neen, minä rukoilen Jumalaa, ja 
hän kuulee minua. Ahdingossani 

minä etsin apua Herralta, hänen 
puoleensa kurottuu käteni öisin-
kin, hellittämättä. Kukaan muu ei 
voi minua lohduttaa.”
(Ps. 77:2-3) ”Pyytäkää, niin teille 
annetaan. Etsikää, niin te löydät-
te. Kolkuttakaa, niin teille avataan. 
Sillä jokainen pyytävä saa ja jo-
kainen etsijä löytää, ja jokaiselle, 
joka kolkuttaa, avataan.” 
(Matt. 7:7-8)

Tässä lehdessä on tavallisten ih-
misten kertomuksia siitä kuinka 
Jumala on puhutellut ja Jeesus on 
tullut todeksi, henkilökohtaisella 
tavalla. Toivottavasti ne rohkaise-
vat sellaisia, joille Raamattu on 
vieras kirja – tutustumaan Jeesuk-
seen paremmin sitä lukemalla. Toi-
vottavasti ne rohkaisevat kristittyjä 
kertomaan Jeesuksesta ja jaka-
maan myös omaa elämäntarinaa 
toisten kanssa. Haluan toivottaa 
sinulle aurinkoista loppukesää ja 
rohkaisen tarttumaan Raamattuun 
ja rukoukseen rohkeasti!

Ilkka Päiväsaari
piirijohtaja

Kuvassa silta joka yhdistää Aasian 
ja Euroopan mantereet toisiisa. 
Jeesus on silta ihmisen ja Jumalan 
välillä.



Työntekijämuutoksia Hämeen 
Kansanlähetyksessä

Hämeen Kansanlähetyksessä ansiokkaasti juniorityötä 
luotsannut Marika Huusko jatkaa vuoden loppuun 
saakka 25% työpanoksella, jolloin siirtyy takaisin 
kotimaisemiin jatkamaan yhdessä veljiensä kanssa 
toimintaa Lehtomäen kodilla. 

Marikan kanssa pitkään vapaaehtoispohjalta juniori-
työssä toiminut Helena Vähäkangas aloittaa 1.8 piirin  
osa-aikaisena (50%) juniorityön vastaavana.

Kuvassa Marika ja Helena suunnittelemassa toimintaa 
junioreille. Rukoillaan Hämeen piirin juniorityön, sekä 
Marikan ja Helenan puolesta.

AJANKOHTAISTA

Tutustu ja tule mukaan Pelastusrenkaaseen!
www.pelastusrengas.net

Haluatko olla mukana näköalapaikalla lähetystyön 
maailmaan jossa tehdään työtä ihmisten ajalliseksi 

ja iankaikkiseksi parhaaksi?
Pelastusrenkaan jäsenenä saat laaja-alaisemmin 

tietoa lähetystyöstä 4 kertaa vuodessa tulevan 
kirjeen mukana. Kirjeessä on myös pieni arki sekä 
-rukoushaaste joihin voi halutessaan tarttua. Mu-

kaan voit liittyä kätevästi netissä osoitteessa: www.
pelastusrengas.net. Lisäksi sivuston kautta on 

mahdollisuus antaa taloudellinen lahja Kansanlähe-
tyksen työn tukemiseen. Tervetuloa mukaan!

Lahjoitusmahdollisuus nyt myös netissä

Piirin nettisivujen kautta on mahdollisuus tehdä nyt 
lahjoitus verkkopankin kautta. Käy tutustumassa 

uudistettuihin sivuihimme osoitteessa 
www.hameenkl.fi

VARKKI-ILLAT (10–14v.)
21.8. Taistelua taivaalla
28.8. Kauas pilvet karkaavat
11.9. Lintuteologiaa 
25.9. Kipusi, kapusi…
Tampereen kiipeilykeskuksella
9.10. Maailmanpyörän matkassa
30.10. Vuorimaan valloitus
13.–14.11. Yöllistä ylistystä 
(makuupussi,tyyny ja10€ pizzarahaa)  
27.11. Celestial city 
11.12. Latvatähden lumoissa

PME-ILLAT (Yläkoululaiset+)
21.8. Taistelua taivaalla

4.9. Pohjalta pääministeriksi
18.9. Pilvilinnaa rakentamassa

2.10. Korkeimman kuvat
23.10. Big wheel 

6.11. Yhä ylös yrittää… 
Tampereen kiipeilykeskuksella

20.11. Hosanna in the highest 
4.–5.12. Adventtiadventure

(makuupussi,tyyny ja10€ pizzarahaa)

Järjestää: Hämeen ev.lut.Kansanlähetys  
ja Agricola-opintokeskus

Lisätiedot: Marianna Hildén 050 545 3344, 
marianna.hilden@sekl.fi

Riemua  
ja Raamattua  

nuorisolle  
perjantaisin klo 18  

Lähetyskodilla  
(Hämeenpuisto 41, 
ellei toisin mainita)

Kohti korkeuksia!



JEESUS ON MINULLE TOTTA

Syystapahtuma Tampereella 23.-26.8
Kansanlähetyksen perinteinen syys-
tapahtuma Tampereella järjestetään 
tänä vuonna 23.-26.8. Vanhassa 
kirkossa. Vanha kirkko on keskei-
semmällä paikalla ja tarjoaa entistä 
matalampaa kynnystä tulla mukaan.

Maanantain iltatilaisuudessa mm. 
kitaristilegenda Jukka Tolonen 
(kuvassa oikealla) musisoi ja kertoo 
siitä kuinka raskaiden huumevuo-
sien jälkeen kuinka Jeesus tuli elä-
mään tuoden rauhan sydämeen.

Tiistain tapahtumassa on mukana 
Tapani Suonto, (kuvassa alla) 
joka on julkaissut useita hengellisiä 
kirjoja ja toimii One Way Missionin 
toiminnanjohtajana. Hän on vuo-
destä 1975 toiminut evankelistana 
ja syvällisenä raamatunopettajana.

Perinteiseen tapaan mukana on 
Uusi Tie -lehden päätoimittaja Leif 
Nummela. Hänet tunnetaan TV7: 
Café Raamattu ohjelmista sekä in-
nostavana evankelistana. Nummela 
on julkaissut useita kirjoja. Niistä 
tunnetuin Raamatun punainen lan-
ka, joka on myös käännetty useille 
kielille.

Keskiviikkona syvennytään Veli-
Matti Vainion johdolla Jeesuksen 
lunastustyöhön. Veli-Matti vetää jäl-
leen syksyllä käynnistyvää Raamat-
tupiiriä maanantaisin kello 18.00 
Tampereen Lähetyskodilla.

Lisäksi jokaisessa iltatilaisuudessa 
kuullaan henkilökohtainen kertomus 
siitä kuinka on kohdannut omassa 
elämässä Jumalan. Musiikista vas-
taa Sirpa Koskinen lauluryhmän ja 
orkesterin kanssa sekä Jouko ja Essi 
Partanen ja Viestiveljet.

“Jumalan Ihmeet”

19.00 Iltatilaisuus: “Mitä olemme nähneet ja kuulleet.” 
Jukka Tolonen, Ilkka Päiväsaari, Sirpa Koskinen & co.

Maanantai 24.8.,
17.30 Raamattutunti: “Luomisen ihme.” Tapani Suonto

18.15 Kahvitarjoilu
18.30 Iltatilaisuus: “Mitä olemme nähneet ja kuulleet.” 

Tapani Suonto, Lasse Jussila, Jenni Savijärvi, Sirpa Koskinen & co.

Tiistai 25.8.,
17.30 Raamattutunti: “Lunastuksen ihme.” Veli-Matti Vainio

18.15 Kahvitarjoilu
18.30 Iltatilaisuus: “Mitä olemme nähneet ja kuulleet.” 

Viestiveljet

Keskiviikko 26.8.,
17.30 Raamattutunti: “Uuden elämän ihme.” Leif Nummela

18.15 kahvitarjoilu
18.30 Iltatilaisuus: “Mitä olemme nähneet ja kuulleet.” 

Leif Nummela, Lasse Jussila, Iida Kärki, Jouko ja Essi Partanen, Sirpa Koskinen & co.

Sunnuntai 23.8.,

Tapahtuma Tampereen 
Vanhassa kirkossa 23.-26.8

Tuomiokirkkoseurakunta, Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys, Agricola opintokeskus
Tervetuloa mukaan!



SUURESSA MUKANA MAAILMALLA

Koska Etiopiassa eletään oman kalenterinsa mukaan, pääsin viettämään pääsiäistä kaksi
kertaa. Ensin juhlimme kansainvälisessä seurakunnassa samaan aikaa kuin Suomessakin, sitten viikkoa myöhem-
min etiopialaisten kanssa. Paikallisena pääsiäisyönä kävin ensin ortodoksikirkossa, sitten Mekane Yesus -kirkossa. 
Kovin paljon en vielä ymmärtänyt mutta pääasian kuitenkin: ”Ijesus Kristos tenestual!” (Jeesus Kristus on noussut 
ylös!). Vaikka juhlien ajankohta oli eri, sisältö oli kuitenkin sama. Vapunpäivänä tein työtovereiden kanssa päivä-
retken Babogaya-järven rannalle. Täällä ei ole yhtä paljon järviä kuin Suomessa, joten järvelle pääseminen on 

aina elämys. Suurkaupungissa asuvana osaan nyt myös arvostaa raitista ilmaa.

Huhtikuun lopussa sanoimme näkemiin yhdeksälle työntekijälle MAF:n Kenian keskuksessa Nairobissa. Tämä oli 
osa MAF:n uudelleenjärjestelyjä. Toiminta on enemmän keskittynyt Etelä-Sudaniin ja niin siellä tarvitaan enem-
män työntekijöitä ja resursseja. Kenian toimintaa kehitetään myös. Olemme rukoilleet Jumalan johdatusta pysy-

vämmän toiminnanaloittamiseksi Marsabit-nimisen kaupungin lähellä, jotta voisimme paremmin palvella Pohjois- 
ja Koillis-Keniassa tapahtuvaa lähetys- ja kehitystyötä. Odotamme Herran vastausta ja hänen työmiehiään tähän 
työhön. Etelä-Sudanissa lentävien MAF:n koneiden huolto jatkuu edelleen entiseen malliin Nairobissa Keniassa. 

Huoltotiimi säilyy näillä näkymin entisen kokoisena ja kiireisenä.

Vanhan naisen ensimmäinen kysymys minulle on: ”Uskotko sinäkin Ystävään?” Paljastuu, että juttuseurani on 
tässä maassa hyvin harvinaislaatuinen tapaus: hän on kuulunut Isan perheväkeen koko elämansä – jo lähem-
mäs 80 vuoden ajan! Mika vielä harvinaisempaa, hänen isänsä opetti ja ohjasi Hyvän Paimenen laumaa viime 
vuosisadan alun myrskyisinä vuosikymmeninä, vieläpä tässä syrjäisessä maakunnassa! Yhtäkkiä historiankirjoista 
lukemani asiat alkavat elää, ne saavat tämän vanhuksen ryppyiset ja ystävälliset kasvot. Liityn muuttokuorman 

mukaan, kun hänen isänsä siirtyy avaamaan työtä uudelle alueelle ja koko perhe muuttaa syrjäiseen pikku kau-
punkiin. He eivät osaa siellä asuvan kansan kieltä, ja jopa ruoan ostaminen on hankalaa. Kiertelevät rosvojoukot 

kylvävät tuhoa, mutta se on pientä verrattuna mullistuksiin, joita seuraavat vuosikymmenet tuovat tullessaan… 
Kaiken keskellä vanhuksen usko on kestänyt, ja pois lähtiessään hän innostaa minua lukemaan usein Kirjaa ja 

juttelemaan Ystävämme kanssa.

Erikoinen tilanne taas syntyi erään ortodoksijuutalaisen myyjän kanssa. Olin ostoksilla, ja yllättäen, alle minuutin 
puhuimme jo uskonasioista. Tällä kertaa en edes tiedä, miten se sinne lipsahti. Mies kyseli kristityistä, mutta koska 

oli uskonnollinen, hän ei saanut katsoa minua silmiin. Joten hän katsoi koko ajan noin 20 cm kasvoistani ohi. 
Muutaman kerran tarkistin olkani yli, että puhuuko mies todella minulle vai jollekin muulle. Mutta häntä kiinnosti 

tänä kasvavana antisemitismin aikana ihmiset, jotka uskaltavat ”uida vastavirtaan” ja siunata sen sijaan, että 
kiroaisivat... aivan kuten Bileamin tapauksessa Vanhassa testamentissa.

Seurakunnan suurimpana uutisena on ollut neiti Megumin kastekoulun aloituspäätös. Megumi tuli seurakunnan 
toimintaan mukaan noin vuosi sitten. Hän on erittäin kiinnostunut suomen kielestä ja kulttuurista. Tie kastekou-
luun kulki aluksi suomen kielen opiskelujen kautta jumalanpalvelukseen jossa sitten ajatus kasteesta alkoi hiljal-

leen vahvistua. Nyt olemme kokoontuneet Megumisanin kanssa kaksi kertaa opiskelemaan Raamattua. Tarkoituk-
senamme on kokoontua säännöllisesti joka viikko lokakuuhun asti. Sen aikaa kun meidän perhe on kesälomalla, 

on seurakunnan avustava pastori luvannut pitää kasteopetusta hänelle. Kaiken sujuessa hyvin on 
kasteajankohdaksi suunniteltu syys-lokakuun vaihdetta. Tarkoituksenamme on siihen 

mennessä käydä läpi Raamattua ja katekismusta.

(Kuvassa Hat-Koben kaupunkia Japanissa. Kuva: Arni Hukari)

Lähettien terveisiä maailmalta



Onko Jeesus sinulle totta? - kyse-
lee lehden otsikko, tämä on sel-
lainen kysymys jota voi hyvin kysyä 
myös itseltään erilaisissa tilanteissa 
vaikka onkin jo ottanut Jeesuksen 
sydämeensä. Luotanko elämäni 
suunnan Jeesuksen käsiin vai ha-
luanko itse olla tekemässä oman 
elämäni valintoja ja vain pyytä-
mään Jeesusta siunaamaan omat 
valintani? Olenko valmis anta-
maan Jeesuksen päättää elämäni 
suunnan? Kovin usein olen saanut 
itseni kiinni siitä että pyydän Jee-
susta siunaamaan ne valinnat jotka 
olen jo tehnyt, enkä ole huomannut 
kysyä Hänen johdatustaan jo ennen 
valintojen tekoa. Armoa on, että 
Jeesus johdattaa meitä omista huo-
noistakin valinnoistamme huolimat-
ta ja Hän ei hylkää eikä jätä.

Onko sydämellesi ehkä noussut 
jokin asia, jonka puolesta haluaisit 
esirukousta? Tai haluaisit muuten 
että puolestasi rukoiltaisiin. Voit jät-
tää rukouspyynnön nettisivujemme 
kautta (hameenkl.fi/yhteystiedot/)  
ja sen puolesta rukoillaan rukous-
piirissä tai voit tulla johonkin tilai-
suuteen jossa puolestasi rukoillaan. 
Rukous kannattaa aina!

Elokuussa on muutamia isompia 
tapahtumia, Elomessut Hämeen-
linnassa 8-9.8. sekä Hämeenpuis-
tofiesta Tampereella 9.8. joissa on 
tarkoitus jakaa mm. tätä lehteä ja 
muuta evankelioivaa materiaalia. 
Näiden lisäksi Tampereella järjes-
tetään Vanhassa Kirkossa Tampe-
reAktio 23-26.8., jossa aiheena on 
’Jumalan ihmeet’, rukoilethan että 
saisimme näilläkin tapahtumilla 
tavoitettua mahdollisimman monta 
ihmistä.

Tässä lehdessä luodaan silmäys 
pitkälle syksyyn, monet toiminnat 
käynnistyvät kesätauon jälkeen vii-
meistään syyskuussa niin Lähetys-
kodilla kuin Keitaallakin ja myös 
maakunnissa. Tämän lehden me-
novinkeistä ja Hämeen KL:n netti-
sivuilta (hameenkl.fi) voit käydä tar-
kistamassa mitä milloinkin tapahtuu 
ja mihin haluaisit lähteä mukaan. 
Haastan sinua myös kyselemään 
Jumalalta miten voisit omilla lah-
joillasi olla mukana rakentamassa 
ja rakentumassa. Vapaaehtoisille 
löytyy niin Lähetyskodilta kuin Kei-
taaltakin sekä käytännön tekemistä 
että monenlaista muutakin puuhaa 
joissa tekijöitä kaivataan.

Toimiston terveiset

044 - 303 0020

Teippitapetti.fi
Tarttuva tapa sisustaa!

SUURESSA MUKANA

Opintomatka Japaniin lokakuussa 2015!
Matkalla tutustutaan Japanin kristillisen kirkon 

toimintaan, Kansanlähetyksen työhön sekä Japanin 
monipuoliseen kulttuuriin ja uskontoihin.

Matka suuntautuu Kobeen, Kiotoon ja lähialueiden 
kaupunkeihin. Matkankesto on noin 10-12 vrk ja 
hinta noin 2300e. Matkaoppaana toimii pastori ja 

lähetystyöntekijä  Arni Hukari. 

Matkan järjestävät Harjun seurakunta ja Tampereen 
Tuomiokirkkoseurakunta.

Lisätietoja: lähetyssihteeri Sanna Kramer, 
puh. 050 574 4920

ja lähetyssihteeri Riitta Laiho, puh. 041 5480 150.

Haluan myös kiittää sinua kai-
kesta tuestasi työllemme lähellä 
ja kaukaa, ilman sinua meidän 
työmme ei olisi mahdollista. Iso 
Kiitos!

Jeesuksen läsnäoloa alkavaan 
syksyyn,

Paula Jääskö



Juutalainen ja arabi käsi kädessä
SUURESSA MUKANA MAAILMALLA

Tänä aamuna kun heräsin Jerusa-
lemin kodissani, sotakopterit pär-
räsivät kattojemme yllä. Ikkunat 
vain helisivät taloissa. Se on merk-
ki siitä, että terrori-iskujen uhka on 
taas hiukan kasvanut juutalaislä-
hiöissä.  
Tässä kaupungissa kuohuu usein 
poliittisesti. Viime kesänä saimme 
juosta pommisuojaan Gazasta tu-
levien rakettien takia. Maailman 
päättäjät olivat ymmällään. Mitä 
tehdä rauhan saavuttamiseksi? 
Moni alkaa kääntyä Israelia vas-
taan, toiset boikotoivat milloin mi-
täkin. Toiset taas kääntyvät koko 
arabikansaa vastaan, erottelemat-
ta ketään sen kummemmin.  
Täällä ei kuohu ainoastaan po-
liittisesti. Beetlehemissä viime 
kesänä uskonsa takia murhatun 
arabipojan perhettä uhkaillaan 
Isis–järjestön kostolla, jolleivät 
luovu uskostaan Jeesukseen. Kun 
kävin heidän kotonaan, en voinut 
olla tuntematta syvää surua hei-
dän puolestaan. Hengellisilläkin 
valinnoilla voi olla kova hinta.
Sain silti eilen todistaa aivan toi-
senlaisesta rauhantyöstä. Sillä 
työllä ei ole mitään tekemistä po-
litiikan kanssa. Lähellä Jerusale-
mia, Jad Hashoman metsässä ko-
koontui satoja Israelilaisia uskovia 
tapaamaan toisiaan.

”King’s Kids” -ryhmä, joka koostui 
sekä juutalais- että arabinuorista, 
sai hetkeksi koko yleisön aivan hil-
jaiseksi. Veljeskansan nuoret astui-
vat yleisön eteen ja pitivät tosiaan 
kädestä. He ylistivät yhdessä  su-
lassa sovussa ja  he lauloivat sekä 
hepreaksi että arabiaksi,  että Jee-
sus on toivo, turva ja kaikille luvat-
tu Messias. 
Olisi ollut mukava nähdä, miten 
USA:n presidentti ja Euroopan 
unionin päättäjät, YK:n turvalli-
suusneuvosta reagoisi, jos näkisi 
jotain tällaista. Eihän tällaista rak-
kautta uutisissa näe! 
Vain Jeesus voikin antaa sydä-
meen voimaa antaa anteeksi 
niillekin, jotka ovat rajuimmin lou-
kanneet sinua tai läheisiäsi. Tässä 
tapauksessa loukattuna on koko 
kansa, puolin ja toisin. Olisi niin 
helppoa antautua vihan ja katke-
ruuden valtaan, tai boikotoida. 
Vain Jeesuksen kautta voi myön-
tää, että kaikki ovat ”mokanneet”. 
Vain Jeesus rakentaa siltaa ihmis-
ten ja kansojen kesken, ja ennen-
kaikkea avaa tien Jumalan luo. 
Omilla teoilla kun ei päästä omia 
varpaita pitemmälle. 
Tuo aiemmin mainitun muslimi-
taustaisen marttyyripojan  perheen 
viesti onkin: ”Emme ikinä hylkäisi 
uskoa Jeesukseen, sillä sitä kautta 

saimme uuden elämän!” Samaa 
sanovat ne juutalaiset, jotka ovat 
löytäneet Jeesuksen elämäänsä. 
Heitä voidaan vainota omiensakin 
taholta, mutta siitä huolimatta he 
ovat valinneet ”Taivaan  kansalai-
suuden” ja sovinnon tien.
Toivoa siis on!

Heidi T.
Jerusalem



JEESUS ON MINULLE TOTTA

Jumala on pitänyt lupauksensa
Uskovat työkaverit ja ystävät ru-
koilivat - tunsin että he saavat 
syntinsä anteeksi, mutta minä jou-
dun itse kantamaan kaikki syntini, 
tämä alkoi painaa.

 Vietin lapsuuteni Etelä-Pohjan-
maalla työläisperheessä, jossa us-
konasiat eivät varsinaisesti olleet 
esillä kovinkaan paljon. Iltaruko-
uksen äiti opetti, siihen se sitten 
jäikin.
 Nuoruus meni maalaisympäris-
tössä touhuten, sitten oltiinkin jo 
ammattikoulussa. Siinä ohessa 
sitten mentiin nuoruuden innolla 
naimisiin ja lapsikin syntyi ennen 
kuin ammattikoulu ehti tulla käy-
dyksi, sitten armeijaan ja posti- ja 
lennätinlaitokselle hommiin. Te-
lehommissa olinkin sitten koko 
työikäni.
 Mutta – mutta - töitähän oli ja 
rahaa tuli. Siinä tuli kuningas al-
koholi mukaan kuvioihin, ensin 
vähän, sitten enemmän ja lopuksi 
olin täysi alkoholisti. Pystyin kui-
tenkin jotenkuten vielä työni teke-
mään. Tuli avioero ja sen tuomat 
haasteet.
 Uskovat työkaverit ja ystävät ru-
koilivat puolestani; tunsin että he 
saavat syntinsä anteeksi, mutta 
minä joudun itse kantamaan kaik-
ki syntini; tämä alkoi painaa. Lu-
eskelin jonkun verran Raamattua, 
enpä tainnut paljonkaan ymmär-
tää.
 Lopulta kuitenkin tuli semmoi-
nen Jumalan kutsu, että oli pakko 
päästä mukaan uskovien poruk-
kaan. Niinpä sitten aivan vuoden 
1989 tammikuun alussa sain pol-
vistua erään omakotitalon kam-
marissa uskovien ystävien kanssa 
ja antaa elämäni Jeesuksen hoi-
toon.
 Tuo ymmärrykseni uskovien teko-
jensa anteeksisaamisesta oli kyllä 
tullut hieman väärin ymmärrettyä. 
Alkoholi oli niin voimakkaasti kiin-
ni minussa, että aloin kuvitella jat-
kavani juomista, ja pyytämällä Ju-
malalta anteeksi voisin sillai elää 
edelleen viinakierteessä. Ei men-
nyt pitkääkään aikaa, kun Herra 

antoi ymmärtää, ettei homma 
näin käy. Silloin lupasin Jumalal-
le, että viinakauppaan en mene, 
jos Hän päästää minut viinasta. 
Jumala on pitänyt lupauksensa, 
enkä minäkään ole uskaltanut so-
pimusta rikkoa; oli se niin vakava 
juttu. Ilman vapautusta viinasta en 
olisi tätä juttua kirjoittamassa.
 Sitten oli vielä toinen kurjuus - 
mahdoton tupakointi - pari askia 
päivässä. Kävin kirkossa, seuroissa 
ja erilaisissa uskovien tapaamisis-
sa. Alkoi tuntua surkealta, kun piti 
aina välillä käydä vetämässä savut 
vähän niin kuin nurkan takana. En 
ollut kylläkään yksin, mutta sitten 
tupakointi alkoi tulla niin suurek-
si vaivaksi, että vuodenvaihteessa 
1990 sitten päätin antaa asian 
Jumalan hoidettavaksi kun kerran 
itse en pysty; ja Jumalahan hoiti 
asian pois päiväjärjestyksestä. 
Tässä toteutuivat Paavalin sanat: 
”Mutta laki tuli väliin, että rikko-
mus suureksi tulisi; mutta missä 
synti on suureksi tullut, siinä armo 
on tullut ylenpalttiseksi.”
 Suuri asia oli uskoontulon jälkeen 
vapaus - ei tarvinnut enää esittää 
mitään roolia - sai olla oma itsen-
sä.
 Yksi esimerkki, miten Jumala 
käyttää ns. maailman ihmisiä mei-
dän parhaaksemme:
Olimme liikeillallisella, edessäm-
me oli alkudrinkki ja minulla oli 
ongelma, miten voin kieltäytyä 
vai onko minun juotava tarjottu 
juoma? Työkaverini ja ryyppyka-
verini sanoi: ”Ei kai me nyt yhden 

ryypyn takia iltaa pilata”.  Hänkin 
oli päättänyt olla sinä iltana juo-
matta. Näin Jumala käytti häntä 
minun tukenani ja pelasti juoma-
kierteeltä.
 Uskova vaimokin sitten löytyi Pirk-
kalasta ja sain aloittaa sillä rin-
tamalla uuden elämän. Vaimon 
vahva usko puhutteli minua ko-
vasti ja puhuttelee edelleen.
 Olen ollut nyt reilun 10 vuotta va-
paaherrana työelämästä ja saanut 
antaa vapaaehtoisena oman pa-
nokseni Kansanlähetykselle lähin-
nä Hämeen piirissä. Olen saanut 
olla ”suuressa mukana”.
 Toivon, ettei muiden tarvitse ko-
kea todeksi näitä Saarnaajan 
sanoja: ”Ja muista Luojaasi nuo-
ruudessasi, ennen kuin pahat päi-
vät tulevat ja joutuvat ne vuodet, 
joista olet sanova: ’Nämä eivät 
minua miellytä’; ennen kuin pime-
nee aurinko, päivänvalo, kuu ja 
tähdet, ja pilvet palajavat sateen 
jälkeenkin.” Kiitos Jeesus.
 Sain joskus 2013 loppuvuodesta 
päähäni, että pitäisi vielä kerran 
käydä Israelissa, Jeesuksen koti-
maassa. Ajatuksena oli lähteä leh-
timajajuhlille 2015 jolloin tulisi 7 
vuosikymmentä täyteen maallista 
vaellusta kohdallani. Polveni oli-
vat kuitenkin koko lailla heikossa 
kunnossa nivelrikon takia, jota ai-
kamoinen ylipaino sitten edelleen 
pahensi, ja oli kohtuullisen var-
maa etten ainakaan retkille pääse 
mukaan. Kuitenkin sain vihdoinkin 
semmoisen laihdutusmäjäyksen, 
joka myös toteutui keväällä 2014. 
Ajattelen, että se oli puhtaasti 
Jumalan teko, olinhan tuota pai-
nonhallintaa yrittänyt pienen ikä-
ni - tuloksetta. Herra halusi, että 
pääsisin Hänen kotimaassaan vie-
lä ainakin kerran käymään. Matka 
toteutui sitten tänä keväänä vähän 
etuajassa.

Paavo Rantala
(Kuvan otti tämän kevään Israel-
reissulta Arto Mäki-Kerttula. 
Kipa (jonka opas lainasi) kuuluu 
määrätyissä paikoissa pakollisiin 
varusteisiin).



PAKINA

Lähetyksen syysmyyjäiset
Tampereella lauantaina 17.10 kello 11-14.00

Myynnissä hernekeittoa ja pannaria paikanpäällä 
nautittavaksi tai mukaan ostettavaksi. Myynnissä 
myös leivonnaisia, käsitöitä ja kirjoja lähetyksen 

hyväksi. Tule mukaan ostoksille hyvässä seurassa!

Naisten iltapäivä 24.10.2015 klo 14 
Tampereen Lähetyskodilla 

(Hämeenpuisto 41). 

Aiheena ’Miksi Israel on tärkeä?’ puhumassa Varpu 
Haavisto. Musiikista vastaavat Marianna ja Sirpa. 
Esirukouspalvelu ja kahvitarjoilu. Kirja- ja myyjäis-
pöydällä myytävää lähetyksen hyväksi. Lämpimästi 

tervetuloa!

Urho Muroma sanoi: ”Missä kaksi 
kristittyä on kahvipannun äärel-
lä, siinä perkele on kolmantena.” 
Tämä tarkoittaa, että kahvittelun 
lomassa puhutaan pahaa poissa 
olevista. Onpa joku lausunut, että 
on kolme asiaa, jotka yhdistävät 
seurakuntaväkeä: kahvi, juorut 
ja kolehti. Kahdeksannen käskyn 
selityksessä meitä varoitetaan va-
lehtelemasta ja saattamasta pa-
haan huutoon lähimmäisiämme. 
Varmaa on, että panettelija on sie-
lunvihollisen asialla. Pahanpuhuja 
vahingoittaa kolmea henkilöä: it-
seään, kuulijaansa sekä panettelun 
kohdetta.

Erityisen raskauttavaksi Herra kat-
soo hänen palvelijoittensa halvee-
raamisen. Neljännen Mooseksen 
kirjan luvussa 12 kerrotaan miten 
”Mirjam ja Aaron parjasivat Moo-

sesta etiopialaisen naisen tähden, 
jonka hän oli ottanut vaimokseen.” 
Pohjalla oli kateus: ”Ainoastaan 
Mooseksen kauttako Herra pu-
huu? Eikö hän puhu myös mei-
dänkin kauttamme?” Jumala kuuli 
napinan. Niinpä Herra rankaisi 
Mirjamia niin, että pitaali iski hä-
neen. Mutta Mooses anoi armoa 
Herralta, ja niin pitaali poistui Mir-
jamista. On siis vaarallista nousta 
Jumalan palvelijoita vastaan.

Eikö kateus ole monen helmasynti? 
Joskus tuntuu surkuhupaisalta, että 
palvelijain ja puhujain välillä on ky-
räilyä ja kateutta. Kokoustilanteista 
saattaa tällöin tulla kilpalaulantaa. 
Menestyneen saattaa olla vaikea-
ta arvostaa muita. ”Oli hyvä ko-
kous… minä sain puhua.” Mikäli 
Jeesus on meille totta, meidän tu-
lee taipua hänen sanansa kehotuk-

siin ja pidättyä alhaisesta mielestä 
ja pahan puhumisesta. Sehän on 
sitä paljon mainittua kilvoittelua. 
Kehottaahan kahdeksannen käs-
kyn selitys puolustamaan lähim-
mäistämme sekä ajattelemaan ja 
puhumaan hänestä hyvää. Silloin 
Jeesus on minulle totta!
                                                
Onesimus

Onko Jeesus sinulle totta?

Kyllä kiitos! Tilaan itselleni 4 kertaa vuodessa 
maksutta ilmestyvän pisaralehden.
Perun Pisaran tilauksen
Vaihdan tilauksen paperiversion sijaan sähkö-
postiini.
Osoitteeni on muuttunut: teen osoitteen       
-muutoksen
Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

Palvelukortti

Nimi ja vanha osoite:

Uusi osoite:

Sähköposti:

Puhelin:

Palautus työntekijöille tai postitse: 
HÄKL, Hämeenpuisto 41 b, 33200 Tampere
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Pakkasin aroin ja haurain liikkein, 
en tiennyt mitä Naistenpäivät -vii-
konloppu toisi tullessaan, mutta 
sain voiman lähteä. Laukkuuni 
pakkasin tarvitsemani tavarat. Sy-
dämeeni kokosin edeltävien viikko-
jen vaikeat tapahtumat. Otin mu-
kaani surun, jota en voinut jättää 
kotiin, sillä se ei irronnut minusta. 
Sydämeni itki hiljaa lastani. Häntä, 
jonka luulin syntyväksi pakkasella, 
mutta joka heiveröisen hauraana 
käväisi kädelläni jo syyslehtien kir-
jon keskellä. Jumalani oli tahtonut 
toisin, Hänen suunnitelmissaan 
kolmannen poikamme koti oli kirk-
kaudessa ja sinne hän sai kutsun jo 
ennen syntymäänsä.

Perillä aran mieleni täytti kokemani 
menetys. Vain ystäväni tiesivät su-
rustani, enkä ollut silloin vielä val-
mis muihin ihmisiin turvautumaan, 

joten sisimpäni toisti sanoja Jee-
sus, lohduta Sinä minua. Juma-
la kertoo Sanassaan näkevänsä 
ihmisen syvimpiin tuntoihin, an-
tavansa yli ymmärryksen käyvän 
rauhan sekä olevansa lähellä nii-
tä, joilla on särkynyt sydän. Lukea 
sen osasin aiemminkin, mutta 
eläväksi Sana tuli, kun iltahartau-
den esirukousalttarille polvistuen 
kuulin itselleni tuntemattoman 
naisen lempeät sanat ”Kyllä minä 
tiedän sinun surusi.” Korvani kuu-
livat esirukoilijan äänen, mutta 
sydämeni tunsi Jeesuksen äänen. 
Hänen kosketustaan kuvatessani 
täyttymyskään ei ole riittävä sana 
tuomaan oikeutta sille, miten 
hoitavana ja puhdistavana siinä 
hetkessä saamani lohdun koin. 
Jeesus tietää! Jeesus tietää, että 
äiti minussa joutui luopumaan 
lapsesta, jota sisälläni kannoin. 

Kukaan toinen ei näe niin syvälle 
minuun kuin Jeesus, eikä Hänen 
läsnäoloaan ja työtään minussa 
korvaa kukaan. 

Menetin paljon, mutta sain kokea 
elävän Jumalan voitelevan haavo-
jani sellaisella balsamilla, jonka 
vaikutus kantaa iankaikkisuuteen 
saakka. Suruni lähti edelleen mu-
kaani lähtiessäni, mutta kyyneleet 
olivat keventyneet, sillä murhettani 
kantoi nyt Hän, joka minua suures-
sa armossaan ja rakkaudessaan 
on luvannut hoitaa.

Johanna Kivimäki

Sinun surusi



-Istuin lääkärin odotushuoneessa. 
Aviottoman lapsen synnyttäminen 
minun tilanteessani islamilaisessa 
maassa oli tuntunut siihen hetkeen 
asti aivan  mahdottomalta ajatuk-
selta. Odottaessani  siinä aborttiin 
pääsyä alkoi mieleeni nousta Ju-
malan sana vuosien takaa,  ajalta 
jolloin olin etsinyt häntä kotikaupun-
kini kirkosta. Ymmärsin kirkkaasti, 
että oli olemassa toinenkin tie. Tie 
jota minun tulisi tilanteessani etsiä. 

Näin aloitti kertomuksensa nuori 
nainen nimeltä Sevda. Olin kysy-
nyt häneltä siitä, kuinka hän löysi 
tiensä siihen kirkkoon jossa per-
heeni kanssa olimme käyneet ul-
kosuomalaisuutemme ajan. Vatsa 
oli varovasti pyöristynyt ja raskaus 
alkoi olla siinä pisteessä, jossa sitä 
ei voinut enää peitellä eikä salata. 
Sevdalla ei tosin ollut tarvettakaan  
pelastaa itseään tilanteesta, johon 
oli ajautunut.
-Olen kotoisin maan keskiosas-
ta. Perheeni oli hyvin tavallinen ja 
perinteinen perhe. Meidän maas-
samme synnytään automaattisesti 
muslimiksi ja harva voi elämänsä 
aikana mistään muusta kuullakaan. 
Synnyinkaupungissani oli kuitenkin 
kirkko joka veti minua puoleensa.  
Kävin siellä jonkun kerran  salaa ja 
kuulin Jumalan sanaa.  Se kiehtoi 
minua ja tuntui todemmalta kuin 
se, mitä olin islamista oppinut.
Jonkun aikaa kirkossa käytyään, 
Sevda sairastui ja joutui sairaalaan.
-Isäni ei tullut minua katsomaan 
ja suutuin siitä hänelle niin paljon, 
että päätin olla palaamatta kotiin. 
Lähdin vihapäissäni  pois kotoa ja 
matkustin maamme suurimpaan 
kaupunkiin. Asuin jonkin aikaan 
täällä asuvan tätini luona. Sitten 

löysin työpaikan ja aloitin siel-
lä työt. Kirkko ja Jumala alkoivat 
unohtua. Ajatukset täytti kanssani 
samassa työpaikassa työskentele-
vä mies.  Tiesin kyllä, että hän on 
naimisissa, mutta uskoin kaikki ne 
kauniit sanat ja lupaukset, joita hän 
minulle kertoi. Kaipasin perhettä ja 
läheisiä ihmisiä ympärilleni. Halu-
sin olla rakastettu.
Sevda tuli raskaaksi. Mies petti lu-
pauksensa ja palasi vaimonsa luo. 
Tilanne oli epätoivoinen pienitu-
loiselle nuorelle naiselle, joka asui 
kaukana perheestään maassa, mis-
sä on heikko sosiaaliturva.  Erityi-
sen vaikeaksi sen teki ympäröivän 
yhteiskunnan  kielteisyys yksinhuol-
tajaäitejä ja avioliiton ulkopuolisia 
suhteita kohtaan. Niinpä nuori nai-
nen päätyi lääkärin vastaanotolle 
teettämään aborttia, kunnes Juma-
la käänsi tapahtumien kulkua.
-Sieltä lääkärin odotushuoneesta 
kävelin erääseen kahvilaan, jossa 
tiesin käyvän kristityksi kääntyneitä 
muslimeita. Selitin heille tilanteeni 
ja he tutustuttivat minut erääseen 
kristittyyn naiseen, joka otti minut 
luokseen asumaan ja toi minut mu-
kanaan  tähän kirkkoon.
Odotusaikana äiti kasvavan vatsan-
sa kanssa oli kirkossa vakionäky. 
Hän istui penkissä jumalanpalve-
luksen ajan ja jäi kirkkokahvien 
jälkeen kastekouluun. Koko seura-
kunta yhtyi odotukseen eikä kenel-
lekään ollut epäselvää, että tässä 
ei ollut syntymässä virhe vaan uusi 
jäsen seurakuntaperheeseen. Seu-
rakunta keräsi äitiyspakkausta ja 
odotti yhdessä pienokaista synty-
väksi.
Vauva syntyi talvella. Pian synnytyk-
sen jälkeen äiti poikansa kanssa jo 
saapui kirkkoon. Vauva kulki sylistä 
syliin ja oli seurakunnan silmäterä. 
Kastekoulu saatiin äidin kohdalla 
loppuun ja oli aika käydä suunnit-
telemaan äidin ja vauvan yhteistä 
kastejuhlaa 
Kevätauringon myötä alkoi seura-
kunnassa kirkon lisäksi lämmetä 
jotakin muutakin. Pääsiäisenä ei 
kirkkoon saapunut vauvaa, äitiä 
eikä seurakunnassa käyvää mies-
tä. Suomessa uusioperheet ovat 

Sevdan tarina
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jo arkipäivää, mutta tässä maas-
sa toisen hylkäämä saa yleensä 
olla hylätty koko elämänsä ajan. 
Se todennäköisyys, että kristityksi 
kääntynyt aviottoman lapsen syn-
nyttänyt nainen voisi löytää itselleen 
kristityn puolison, on ihan häviävän 
pieni. Suorastaan ihme. Tällainen 
ihme kuitenkin tapahtui ja tämä 
seurakunnassa pidempään käynyt 
mies vei tuona pääsiäisenä Sev-
dan ja lapsen vanhempiensa luo 
hyväksyntää hakemaan. Sellaisen 
he myös saivat. Kastejuhlan lisäksi 
oli aika aloitella myös hääjuhlien 
suunnittelua.

Iloisen käänteen ylle heitti varjonsa 
vain Sevdan perhe. Tuleva vävy ei 
kelvannut uskontonsa vuoksi, lap-
senlapsikaan ei kuulemma ollut 
heidän eikä tytär raskausuutisesta 
lähtien enää ollut kuulunut heidän 
perheeseensä . Vaikka tuleva mi-
niä oli hyväksytty miehen perheen 
puolesta, ei kukaan sukulainen 
halunnut tulla sulhasenkaan puo-
lelta häitä juhlimaan. Onneksi oli 
seurakunta. Järjestyi kastejuhla, 
hankittiin hääpuku ja kaunisteltiin 
morsian juhlaa varten. Kukaan 
juhlaväestä ei tainnut odottaa pa-
riskunnalle tyyntä tai helppoa tietä, 
mutta kaikki siunasivat paria juuri 
sen vuoksi entistä totisempana.
-En odota mitään ihmeellisiä. Rik-
kautta tai helppoa elämää. Ahmet 
on Jeesuksen oma ja haluaa pal-
vella häntä, se on tärkeintä. Sitä 
minäkin haluan. Rukoile meidän 
puolestamme, että saisimme per-
heenä olla palvelemassa häntä 
joskus vaikka siellä minun kotikau-
pungissani. Olla mahdollistamassa 
sitä, että moni muukin voisi kuulla 
Hyvän Sanoman ja pelastua.
Tällä hetkellä Ahmet palvelee seu-
rakuntaansa vanhemmistoveljenä. 
Sevda kasvattelee seurakuntaa. 
Perheeseen odotetaan uutta vau-
vaa.

Teksti ja kuvat: Anne Vitikainen
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11400 
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Lahjoituksen viitenumerot

Näin ryhdyt 
kuukausilahjoittajaksi

Verkkopankkisi kautta
1. Tee omassa verkkopankissasi 
maksuohjelmalla toistuva maksu tai 
suoritus
2. Ilmoita tilinumero, jolle maksu 
suoritetaan
3. Anna haluamasi viitenumero ohei-
sista vaihtoehdoista 
4. Päätä itse summa ja eräpäivä
5. Määritä maksun toistuvuus

Pankkisi asiakaspalvelussa
Ilmoita seuraavat asiat:
1. Haluat tehdä toistuvan maksun tai 
suorituksen
2. Oma tilinumero, jolta haluat maksun 
veloitettavan
3. Tilinumero, jolle maksu suoritetaan 
(alla)
4. Viitenumero oheisista vaihtoeh-
doista.
5. Maksuväli, kuukausittain
6. Euromäärä

Taloustilanne 1.1.-30.6.2015

Vuoden 2015 budjetti on laadittu 
hieman ylijäämäiseksi. Hämeen-
puiston kiinteistössä on tulossa ta-
loyhtiön toimesta mittavat remontit 
seuraavan 5 vuoden aikana ja tar-
vitsemme sinne ”säästöjä”, joilla voi-
simme maksaa remonttiosuutemme 
pois. Taloyhtiö antoi kokouksessaan 
29.4 ohjeet taloyhtiön hallitukselle 
tehdä lopulliset sähkösuunnitelmat 
ja pyytää tarjoukset. Tämän jäl-
keen pidetään loppuvuodesta yli-
määräinen yhtiökokous jossa sitten 
päätetään mitä tehdään ja millä 
aikataululla, siitä sitten 2016 ensim-
mäisessä Pisarassa lisätietoa, silloin 
tiedämme myös mitä remontti mei-
dän osalta maksaa (odotettavissa on 
80-100 tuhatta meidän osuudeksi). 
Kyseessähän on sähköremontti, ik-
kuna- ja oviremontti.

Olemme nyt noin 17 000 € jäljessä 
budjetista. Odotettu kuukausisum-
mahan on tasan jaettuna 20 000€ 
per kuukausi. Saavuttaaksemme 
laaditun budjettituloksen tulisi lop-
puvuoden kuukausittaisten lahjoitus-
ten olla 22 800 € keskimäärin joka 
kuukausi.  

Kiitos Sinulle ystävä rukouksista, 
työstäsi ja taloudellisesta kannatuk-
sestasi Jumalan valtakunnan työlle 
Hämeen Kansanlähetyksen kautta!  
Ilman Sinua toimintamme ei olisi 
mahdollista. Siunattua kesää Sinulle 
ja läheisillesi. 

Paavo Rantala, Rahastonhoitaja

Lahjoita netissä
Olethan huomannut kotisivuillamme 

www.hameenkl.fi uuden lahjoitusmah-
dollisuuden suoraan oman nettipank-
kisi kautta. Käy tutustumassa uuteen 

vaivattomaan lahjoitustapaan suoraan 
kotisivunäytöltä. 

Lahjoituksia voit tehdä myös pelas-
tusrenkaan kautta joka löytyy myös 

kotisivultamme ”tue työtämme-valikon 
alta) saat sieltä sähköpostilaskun jolla 

voit sitten maksaa lahjoituksesi. 

Hämeen Kansanlähetyksen talouskannatus 2015
Tarve 20000€ /kk.

Lahjoitus Hämeen Kansanlähetyksen työn
mahdollistamiseksi

Lahjoitustilimme: FI71 5730 0820 0457 02
(BIC: OKOYFIHH)

Tehdessäsi lahjoituksen Kansanlähetyksen työn 
tukemiseen, käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita, 
säästämme kuluissa ja helpotamme kirjanpitoa. Kiitos!

Keräyslupa: 2020/2013/4884. Voimassa 3.4.2014-
31.12.2015 Hämeen ja Sisä-Suomen poliisilaitosten sekä 

Someron kunnan alueella

TYÖNTEKIJÄT
* Lasse Jussila

* Ilkka Päiväsaari
* Marianna Hildèn

* Marika Huusko
* Paula Jääskö

* Helena Vähäkangas

PIIRIN OMAT KOHTEET
* Radiotyö

* Keidas Hämeenlinna
* Mihin eniten tarvitaan

* Miestyö
* Evankelioimistyö

* Nuorten Aktiomatkat
* Keidasvuokrakeräys

* Nuoret aikuiset
* Juniorityön materiaalit
* Keidas omaksi keräys

* Ystävälehti
* Mainonta

* Juniori- ja perhetyö
* Naistyö

* Lähetyskoti Tampere
* Katutyö

LÄHETIT
* Alajoet

* Greed Teija
* Frears Seija

* Heinoset
* Hukarit

* Huttunen Kerttu
* Kallioiset
* Keskiset
* Koskiset

* Lindholmit
* Mäkilät

* Nummelat
* Palmut

* Pihkalat
* Rendicit

* Sadeharjut
* Savoset

* Taylor Maritta
* Tohmola Heidi

* Tuppuraiset
* Vähäkangas Anna



Hämeenlinna Keidas (os. Kaivokatu 
2, HML)
su 16.8. klo 16 Viisikielisen 
seurat
sunnuntaisin klo 16 Yhteyden 
Keidas seuraavina sunnuntaina 
30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 
8.11. ja 29.11.
Maanantaisin klo 18 Miesten 
raamattupiiri seuraavasti 7.9., 
21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 
30.11. ja 14.12.
Tiistaisin klo 8-9 Rukousaamu 
1.9. alkaen 
Tiistaisin klo 9-13 Keitaan avoi-
met ovet 8.9. alkaen
Tiistaisin klo 14 Hoitava päivä-
piiri 8.9. alkaen
Keskiviikkoisin klo 18 Pointti-
nuortenilta 16.9. alkaen
Torstaisin klo 18 3Kohtaamis-
ta –nuorten aikuisten ilta 3.9. 
alkaen
Torstaisin klo 18 Ilosanomapiiri 
10.9. alkaen
La 21.11. klo 11 Raamattupäivä

Tampere Lähetyskoti (os. Hämeen-
puisto 41, TRE)
torstaisin klo 18 3Kohtaamista 
–illat nuorille aikuisille (syys-
kuusta lähtien aloitus klo 18.30)
perjantaisin klo 18 joko varkki- 
tai PME-ilta varhaisnuorille 
(21.8. alkaen)
la 17.10. klo 11-14 Lähetyksen 
syysmyyjäiset
la 24.10. klo 14 Naisten ilta-
päivä
su 16.8. klo 16 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta
sunnuntaisin klo 16 sunnuntai-
seurat seuraavina sunnuntaina 
30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 
8.11., 22.11., 29.11. ja 13.12.
joka kuukauden 1. sunnuntai 
klo 16 Lähteellä –juhla (6.9., 
4.10. ja 1.11.)
Lähteellä –extra sunnuntaisin 

klo 16 seuraavina sunnuntaina 
20.9., 18.10. ja 15.11.)
maanantaisin klo 18 Avoin 
Raamattupiiri (7.9. alkaen)
ke 19.8. klo 13 Katuevankelioin-
ti-iltapäivä
tiistaisin klo 10-12 Perhe-
kerho (tarkemmin https://
www.facebook.com/
groups/537911706225512/)
tiistaisin klo 10.30 Lähetysru-
kouspiiri (1.9. alkaen)
tiistaisin klo 13 Lähetyksen näp-
räyspiiri seuraavasti 22.9., 29.9. 
13.10., 27.10., 10.11. 24.11. 
keskiviikkoisin klo 13 Päiväseu-
rat (2.9. alkaen)

Pirkanmaa:

Akaa
Ma 5.10. klo 18 Ystäväilta, Toija-
lan srk-talo, Sointulantie 1

Hauho
Ma 7.9. klo 18 Ystäväilta, Pälkä-
neen srk-talo, Pappilantie 29

Hämeenlinna
Maanantaisin klo 19-20.30 
Sana ja Sähly, Hämeenlinnan 
keskussrk-talo, Rauhankatu 14

Juupajoki
Ke 9.9. klo 18 Ystäväilta, Pikku-
kirkko, Kirkkotie 15

Kihniö
Su 25.10. klo 10 Messu, Lasse 
Jussila, Mauri Pihlajamaa, klo 
12 Raamattuopetus ja klo 13 
Päätösseurat, os. Kuruntie 14

Loppi
Ke 30.9. klo 18.30 Ystäväilta, 
Lopen kirkkoherranvirasto, 
Pilpalantie 3

Mänttä-Vilppula
Ke 21.10. klo 18 Ystäväilta, Vilp-

pulan srk-talo, Suomelantie 1

Orivesi
Ma 10.8.  klo 18 Virsiseurat, os. 
Majoontie 12
Maanantaisin klo 18 Avoin 
raamattupiiri seuraavasti 31.8., 
14.9., 28.9., 12.10, 26.10., 9.11., 
23.11. ja 7.12, Oriveden srk-
talo, Latokartanontie 5
La 12.9. klo 13 Virsiseurat, os. 
Pehula 59
Ke 28.10. klo 18 Ystäväilta, 
Oriveden srk-talo, Latokarta-
nontie 5
Su 1.11. klo 13 Arvo Alavan 
80-vuotisseurat, os. Kasakka-
mäentie 17
La 21.11. klo 13 Virsiseurat, os. 
Vuohipellontie 6 as 4

Pirkkala
To 17.9., 19.11.  klo 18-20 
Donkkis Big Night –toimintailta 
7-12 –vuotiaille, Toivion koulu, 
Korpitie 13

Renko
Ke 9.9., 7.10., 4.11. ja 9.12. 
klo 18-20 Donkkis Big Night 
–toimintailta 7-12 –vuotiaille, 
srk-talo, Hinkaloistentie 1

Somero
Ti 8.9. klo 18 Ystäväilta, Some-
ron srk-talo, Härkäläntie 1

Tammela
Ti 15.9., 27.10.  klo 18-20 Donk-
kis Big Night –toimintailta 7-12 
–vuotiaille, Srk-talo, Neuvok-
sentie 3

Tampere
23-26.8. TampereAktio Vanhas-
sa Kirkossa (tästä oma erillinen 
esite tässä lehdessä)

Tervakoski
To 10.9., 8.10., 5.11. ja 10.12. 

Menovinkit: elo-marraskuu 2015

MENOVINKIT



klo 18-20 Donkkis Big 
Night –toimintailta 7-12 
–toimintailta, Seuratalo, 
Seuranaukio 3

Virrat
To 17.9. klo 18 Ystäväilta, 
Virtain srk-talo, Rantatie 9
23-25.10. Raamattupäi-
vät: 23.10. klo 18 Raa-
mattutunti, klo 19 Sanan 
ja rukouksen ilta. 24.10. 
klo 13 Raamattutunti, klo 
15 Raamattutunti. 25.10. 
klo 10 Messu, klo 11.30. 
Päivätilaisuus, klo 13 
Messu

Ylöjärvi
Ke 16.9. klo 18 Ystäväilta, 
Karhen srk-talo, Hirvilah-
dentie 832

Esirukouspyyntöjä:

”Rukoilisitteko talousvai-
keuksieni puolesta. Apu 
tulee Herralta.”

” Jumala rakas parantaja-
ni ja pelastajani anna mi-
nun yritykseeni uusi/uu-
sia asiakkaita Jeesuksen 
nimessä.Kiitos että kuulet 
pyyntöni ja vastaat.”

Esirukouspyyntöjä voit 
lähettää osoitteeseen 
hameenkl@sekl.fi tai 
täyttää lomakkeen nettisi-
vulla: www.hameenkl.fi 
tai lähettää aiheita 
postitse:
Hämeen Kansanlähetys
Hämeenpuisto 41 b, 
33200 Tampere

Kaikkien pyyntöjen 
puolesta rukoillaan.

1. Miten olet tullut uskoon?
Olen saanut kasvaa uskoon vähitellen. Äitini tuli uskoon 
kun olin kolmasluokkalainen. Siitä lähtien kuljin paljon 
hänen mukanaan hengellisissä tilaisuuksissa. Lapsen 
hyvä muisti tallensi Raamatun totuuksia, jotka sitten pik-
kuhiljaa alkoivat itää ja synnyttivät omakohtaisen uskon 
Vapahtajaan.

2. Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
Usko Jeesukseen merkitsee horjumatonta pohjaa elä-
mälleni. Sitä, että Jumalan armo, rakkaus ja johdatus 

ympäröivät minua joka hetki ja saan luottaa siihen, että elämääni ohjaa Hän, 
jolla on sataprosenttisen hyvä tahto minua kohtaan.

3. Mieleenpainuvin rukousvastaukseni...
Mieleenpainuvin rukousvastaukseni liittyy aikaan, jolloin Hämeen Kansanlähetys 
oli kysynyt minua lapsityön vastaavaksi. Minulle oli annettu vähän aikaa miettiä 
asiaa. Olin rukoillut jo kauan sellaista Jumalan johdatusta, että kun minun olisi 
aika tehdä kotiäidin tehtävien lisäksi muutakin, Jumala lähettäisi jonkun kysy-
mään minua juuri oikeaan tehtävään. Näin ollen koin voimakkaasti, että tuo 
paikka olisi minua varten. Päätöksen tekoa mutkisti kuitenkin valtavasti se, että 
tuohon aikaan terveydentilani oli huono. Epämääräiset oireiluni olivat jatkuneet 
jo pitkään enkä tiennyt, olisiko minulla voimaa ottaa kyseistä tehtävää vastaan. 
Kun sitten koitti ilta, jota seuraavana aamuna olin luvannut päätökseni ilmoittaa, 
huusin Jumalan puoleen, että Hän ilmoittaisi minulle, mitä minun tulisi tehdä. 
Rukoiltuani nostin Raamatunlausepussista lapun, jossa luki seuraava Raamatun-
kohta: ”Edessäsi on nyt avoin ovi. Minä olen sen avannut eikä kukaan voi sitä 
sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen etkä 
ole kieltänyt minun nimeäni” Ilm.3:8. Ymmärsin, että tarjottu paikka oli minua 
varten. Tämä rukousvastaus oli täsmällisessä sisällössään ja ajoituksessaan niin 
selvä ja varma, että se on painunut mieleeni kaikkein ihmeellisimpänä rukous-
vastauksena. Erityisesti minua puhutteli ylläolevan jakeen maininta siitä, että 
voimani ovat vähäiset. Jumala tiesi tarkalleen, miksi emmin vastaustani. Hän 
tuntee meidät sydänjuuriamme myöten.

4. Mikä Raamatun kohta on puhutellut sinua eniten?
Edellisessä vastauksessa mainitun Ilmestyskirjan kohdan lisäksi 2.Kor.12:9 on 
minulle erityisen rakas Raamatunkohta. Siinä meitä muistutetaan siitä, että Ju-
malan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa ja että Jumalan armo on kaikki, 
mitä tarvitsemme. Sen varaan saa heittäytyä koko painollaan ja luottaa siihen, 
että meidän heikkoutemme ei estä Jumalaa toimimasta meissä ja meidän kaut-
tamme. Itse asiassa se, että meitä pidetään pieninä ja heikkoina raivaa tilaa 
suurelle Jumalalle elämässämme. 

5. Mitä haluaisit sanoa lehden lukijoille?
Tahdon muistuttaa sinua, lehden lukija siitä, että olet Jumalalle äärimmäisen 
rakas! Vaikka elämäsi näyttäisi tällä hetkellä turhalta, epävarmalta, pelottaval-
ta, yksinäiseltä, sairaalta tai tyhjältä, sinulla on Isä, joka ei sinua unohda. Hän 
on piirtänyt sinut kättensä ihoon ja sinä olet aina Hänen katseensa alla. Hän 
ymmärtää kaiken kipeytesi ja seisoo rinnallasi, missä kuljetkin. Painaudu Hänen 
syliinsä sitä tiukemmin, mitä raivokkaammin elämän myrskyt raivoavat ympäril-
läsi. Voitto kaikesta pahasta on jo saatu. Taistelemme Voittajan puolella! Ristiin-
naulitun rakkaus kantaa juuri sinua tässä ja nyt! 

Marianna Hildén vetää miehensä Teemun kanssa suuresti suosittuja Varkki -iltoja 
perjantaisin Tampereen Lähetyskodilla. 

TOIMINNASSA MUKANA



Minulle on lähes koko elämä-
ni ajan ollut vaikeaa miesten ja 
poikien kanssa oleminen. Olen 
asunut pitkään äitini kanssa ja 
suhde isään on ollut etäinen. Mi-
nulla ei ole veljiä. Koulussakin olin 
pitkään ensin tyttöluokalla ja sen 
jälkeen tyttövoittoisessa lukiossa. 
Jotenkin ilman omaa syytäni ja 
tahtomattani kävi niin, että ympä-
rilläni oli vain tyttöjä kavereina ja 
suureksi osaksi naisia roolimallei-
na. Lapsuudesta selkärankaani on 
piirtynyt tunne siitä, että minä en 
kelpaa, ja kukaan ei voi haluta 
kohdella minua hyvin.

Rippikoulussa Jumala alkoi puhu-
tella minua. Uskonasiat alkoivat 
kiinnostaa. Siitä lähti pitkä, ajoit-
tain hitaaltakin tuntuva prosessi, 
joka kestää varmasti loppuelä-
män. Jumala alkoi parantaa lap-
suudessa syntyneitä haavoja. Hän 
alkoi puhua minulle suoraan sekä 
muiden ihmisten kautta. Lukios-
sa aloin saada poikia kavereiksi, 

”En kulje yksin...”
mutta edelleen suhde vastakkai-
seen sukupuoleen oli kuitenkin 
hyvin etäinen. 
Lukion jälkeen menin vuodeksi 
opiskelemaan Ryttylään Kansan-
lähetysopistoon, ja Jumala alkoi 
toimia elämässäni oikein rytinällä. 
Aloin kasvaa uskossa ennätys-
vauhdilla. Nopeasti aloin tuntea 
luontevaksi oloni myös miespuo-
listen opiskelutovereiden seu-
rassa. Tutustuin myös mieheen, 
jonka seurassa koin oloni alusta 
asti hyvin luontevaksi. Koin, että 
hän hyväksyy minut täysin koko-
naan, ehdoitta. Ei mennyt kauaa, 
kun aloimme seurustella Tommin 
kanssa. Nyt olemme tunteneet jo 
yli puolitoista vuotta.

Tommin kautta Jumala on kasvat-
tanut minua aivan suunnattoman 
paljon. Nyt alan jo pikkuhiljaa 
hyväksyä sen, että minä kelpaan, 
ja toiset ihmiset todellakin voivat 
haluta minulle hyvää. Jumala on 
jatkanut haavojeni parantamista 

hyvin nopeasti. Koen vahvasti, että 
Jumala on antanut meidät toisil-
lemme matkakavereiksi toisiamme 
tukemaan ja yhdessä Jeesuksen 
jalanjäljissä kulkemaan. Olen 
myös lukenut nyt yli vuoden ajan 
Raamattua päivittäin sekä rukoil-
lut.

Nyt olen 21-vuotias ja opiskelen 
sosionomiksi ja kirkon nuorisotyö-
ohjaajaksi. Elämässä on monen-
laista myllerrystä edelleen. Muu-
tos entiseen on se, että en kulje 
yksin. Jumala on aina tukenani. 
Hän lupaa antaa minulle ja meille 
kaikille kaiken tarvittavan. Hänen 
antamansa rauha on aivan usko-
mattoman suuri. Se ylittää kaiken 
ymmärryksen ja voittaa suurim-
mankin kaaoksen.

Jenni Savijärvi

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


