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Elämän lahja



Lahjoista parhain!

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

”Rakkaus ohjatkoon elämäänne, on-
han Kristuskin rakastanut meitä ja 

antanut meidän tähtemme itsensä lahjak-
si, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi.” (Ef.5:2)

Tässä maailmanajassa, jossa mammona 
ja materia ovat nousseet ihmiskunnan hir-
muhallitsijoiden asemaan ei kysymys ihmi-
sen arvosta ole itsestään selvä. Nämä em. 
hirmuhallitsijat saavat ihmisen myymään 
toisen ihmisen sisäelimiä, ruumista ja jopa 
lapsia. Ei ole ihmisen arvo itsestään sel-
vä asia täällä pohjolassakaan. Pärjätäk-
semme meiltä odotetaan usein enemmän 
kuin pystymme antamaan. On vaikea 
ymmärtää olevansa arvokas, kun ei ole 
mitään sellaista joka tosiasiallisesti pys-
tyisi ihmisen siitä vakuuttamaan. On 
laskettu, että ainekset joista ihminen 
koostuu maksaa noin 20€. 

Raamattu kertoo meille, että ”Siinä 
on rakkaus – ei siinä, että me olem-
me rakastaneet Jumalaa, vaan sii-
nä, että hän on rakastanut meitä ja 
lähettänyt Poikansa meidän syn-
tiemme sovitukseksi.” (1.Joh.4:10).

Lahjoista parhain!
Tässä Johannes ei kerro ainoastaan, että 
Jumala rakastaa ihmistä. Hän kertoo mitä 
se tarkoittaa. Jumala uhrasi oman poikansa 
meidän syntiemme sovitukseksi, että meillä 
olisi mahdollisuus elää ikuisesti, ei erossa 
vaan yhdessä Jumalan kanssa. Minua vaiva-
si joskus nuorena kovasti kysymys ihmisen 
arvosta. Tässä Jumalan teossa näen häiväh-
dyksen siitä, että ihmisellä on suunnaton ar-
vo. 25 vuotta olen saanut ymmärtää itseni ja 
toisen ihmisen arvon tältä pohjalta.

Jokaisesta meistä on maksettu kallis hinta. 
Sain rippilahjaksi rippipappini kirjoittaman 
kirjan. Omistuskirjoituksessa luki: ”Lai-
ta rohkeasti elämäsi peliin, Jeesus on laittanut 
oman elämänsä peliin sinun puolestasi.”  

Saakoon tämäkin joulunaika muistuttaa 
meitä lahjoista parhaimmasta. Siitä, että 
Kristus on antanut itsensä meidän tähtem-
me, lahjaksi! 

Siunattua ja rauhallista Joulunaikaa!

Ilkka Päiväsaari, 
piirijohtaja
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PääkirjoitusMistä on kyse?



Elämä mielletään usein 
kaareksi, joka nousee lap-

suudesta nuoruuden kautta 
aktiiviseen ja itsenäiseen ai-
kuisuuteen. Laskeakseen sitten 
ikääntymisen ja vanhuuden 
myötä kohti päätepistettään. 
Tämä onkin osuva kuva kun 
on kyse ihmisen fyysisestä 
kehittymisestä. Ikä ei todel-
lakaan ole vain numeroita. 
Ikä ja ikääntyminen vie meitä 
elämässä eteen päin. Elämän 
kaari kuvaa myös henkistä ke-
hitystämme, vaikka se ei kul-
jekaan samaa matkaa fyysisen 
kehityksen kanssa. Henkisesti 
ihminen voi olla varsin vireä 
ja kehittyvä, vaikka ruumiin 
voimat ja terveys olisivat jo 
romahtaneet. Ja kuitenkin jos-
sakin vaiheessa henkinenkin 
vireys laskee ja katoaa.

Oma hyvinvointimme vaatii 
ja nuoremmat sukupolvet tar-
vitsevat, että uskallamme olla 
juuri sen ikäisiä kuin olemme. 
Ei nuorempia, eikä vanhem-
pia, vaan tässä "oikeassa iässä". 
Lähimmäisemme tarvitsevat 
meitä tämän ikäisenä. Tarkoi-
tan ennen muuta henkistä ikää. 
Uskalletaan siis elää sitä elä-
män vaihetta minkä Jumalan 
luomisjärjestys meille antaa.

Mutta tämä ei ole ihmiselä-
män koko kuva. Uudestisyn-
tynyt Jumalan lapsi ei ole vain 
ruumiillinen ja henkinen. Hän 
on myös hengellinen. Se tar-
koittaa, että hänellä on elämä 

Jumalassa. Oikeammin hänen 
elämänsä on Jeesus. FIL 1:21  
Hengellisen ihmisen elämää 
ei kuvaa kaari, jolla on alku 
ja loppu. Sitä kuvaa nouseva 
linja, jolla on alku mutta ei 
loppua. Alku on siinä hetkessä 
kun syntinen saa kohdata Jee-
suksen. Hän saa syntinsä an-
teeksi. Synti, joka on estänyt 
yhteyden Jumalaan pestään 
pois ja uusi, ikuinen elämä Tai-
vaallisen Isän lapsena alkaa.

Jeesukseen uskovan elämäs-
tä Raamattu toteaa, että se 
kirkastuu kirkastumistaan täy-
teen päivään saakka. Snl 4:18 
"Vielä vanhuudessaan he 
tekevät hedelmää, ovat me-
hevät ja vihannat, (-38) ker-
tovat Herran oikeamielisyy-
destä. Herra on minun tur-
vakallioni, hän ei vääryyttä 
tee." (-92) Ps 92:15,16

Elämä Jumalan yhteydessä 
ei sisällä yhtään turhaa ja mer-
kityksetöntä päivää, vaikka in-
himillisesti koettuna siinä on 
paljon myös harmaita, pimeitä 
ja tuskaisia aikoja.

Elämän rakentuessa ra-
kennetaan sen ympärille ra-
kennustelineet. Toisinaan 
rakennus peittyy kokonaan 
suojapeitteisiin. Viimeistään 
vanhuudessa koittaa rakennus-
telineiden purkamisen aika. It-
selle ja kenties muillekin alkaa 
selvitä; tämä oli elämäsi. On 
murheellista jos aikamme ku-
luu vain tellinkien tekemiseen 

ja oikea elämä jää elämättä. 
Jeesus sanoo: "Minä olen 

elämä." Jh 11:25 "Minä elän 
aina ja ikuisesti." Ilm 1:15  
"Koska minä elän, niin tekin 
saatte elää." Jh 14:19 "Minä 
annan ikuisen elämän." Jh 
10:28

Mikä tai kuka on sinun elä-
mäsi? Onnellinen hän, joka 
jo nuoruudestaan tai aivan 
lapsuudestaan on saanut elää 
elämäänsä Jumalan lapsena, 
Jeesuksen omana. Se on myös 
paras tapa valmistautua  van-
huuteen. Saarnaajan kirjan 
12:1 sanoo: "Muista Luojaasi 
nuoruudessasi, ennen kuin 
pahat päivät tulevat ja jou-
tuvat ne vuodet, jotka eivät 
sinua miellytä." 

Autuas on hän,  joka viimeis-
tään nyt suostuu sovintoon 
Taivaan Jumalan, kaiken Luo-
jan ja hallitsijan kanssa. Sil-
loin toteutuu elämän tärkein 
tarkoitus: "...hän on säätänyt 
niille määräajat ja asuma-
alueiden rajat, jotta ihmi-
set etsisivät Jumalaa". Apt 
17:26,27

Taivaallinen Isäsi on kutsu-
nut sinua kotiin syntymästäsi 
saakka. "Herra vain odottaa, 
että voisi olla teille armol-
linen, hän nousee armahta-
maan teitä. Herra on oikeu-
den Jumala. Autuaita ne, jot-
ka häntä odottavat." Jes 30:18 

Lasse Jussila

Me muutumme - Elämä ei muutu
Elämän lahjan käsitteestä 

tulee minulle aina mieleen 
entisen kollegani koskettava 
kertomus vuosien takaa. Nuori 
nainen oli tahtomattaan tullut 
raskaaksi ja koska hän ei tien-
nyt, mitä hänen pitäisi tehdä, 
niin hän oli hakeutunut papin 
puheille. Sitten kului aikaa ja 
pappi taisi jo unohtaakin tuon 
käymänsä keskustelun kunnes 
eräänä sunnuntaina hän taas 
näki tuon tytön kirkossa. Eh-
toollista jakaessaan hän sitten 
jälleen muisti tuon käymänsä 
keskustelun ja tajusi, että tuo 
pieni tyttö, joka nyt oli äitinsä 
sylissä, oli se silloin vielä syn-
tymätön vauva, josta kerran 
oli puhuttu. Valtava kiitolli-
suus täytti tuolloin mielen.

Tuon kertomuksen innoit-
tamana minäkin olen ottanut 
tavaksi aina siunata syntymät-
tömän lapsen, kun ehtoollista 
jakaessani olen huomannut 
odottavan äidin ehtoollisella. 
Yksikään äiti ei ole koskaan vie-
lä pahastunut tästä ja aika usein 
on ollut kosteita silmiä alttari-
kaiteen molemmin puolin.

Mutta mahdollisuus syntyä 
tähän maailmaan ei ole ainoa 
elämän lahja. On vielä toinen, 
merkittävämpi ja tärkeämpi elä-
män lahja. Se on se, kun saam-
me syntyä ylhäältä Jumalan 
lapseksi ja se on tarjolla kaikille. 
Miksi sitten tuo ylhäältä syn-
tyminen tai uudestisyntymi-
nen on niin tärkeä asia? Siksi, 
että ilman sitä kukaan ei pääse 

Taivaaseen. Mis-
tä sitten tietää, 
että muuten kuin 
uudestisyntymällä ei voi pääs-
tä Taivaaseen? Johanneksen 
evankeliumin kolmannessa lu-
vussa Jeesus itse sanoo: “Toti-
sesti, totisesti minä sanon sinulle: 
joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei 
voi nähdä Jumalan valtakuntaa”. 
Kuka sitten voi syntyä uudesti 
ylhäältä ja kenelle tie Taivaa-
seen on tarjolla?  Noihinkin 
kahteen kysymykseen löydät 
vastauksen tuosta samaisesta 
Johanneksen evankeliumista, 
sen ensimmäisestä luvusta. 
Siellä meille luvataan, että: “kai-
kille, jotka ottivat Hänet vastaan, 
Hän antoi voiman tulla Jumalan 
lapsiksi”.  Tie Taivaaseen on siis 
tarjolla kaikille ja kaikki voivat 
syntyä uudestaan ylhäältä eli 
tulla Jumalan lapsiksi. Ja vaik-
ka tuossa kohdassa sanotaankin 
“vain”, että “kaikille, jotka ottivat 
Hänet vastaan”, niin väitän, että 
parempi sanamuoto olisi, että 
kaikille, jotka eivät pistäneet 
vastaan, Hän antoi voiman tulla 
Jumalan lapsiksi. Jos siis haluat 
Jumalan lapseksi, niin riittää, 
että et pane Jumalle vastaan. Ja 
miksi käytin tuota toista sama-
muotoa? Siksi, että pelastus on 
yksin Jumalan teko. Ihmiselle ei 
jää siinä mitään osuutta. Tai jos 
jäisi, niin sitten ei voitaisi enää 
sanoa, että Jeesuksen ristintyö 
yksin riittää. Ihmisen pelastus 
on kokonaan ja pelkästään Ju-
malan teko.

Eikä elämää 
anneta meil-
le turhaan. 

Kukaan ei synny turhaan. Me 
kaikki olemme toivottuja lap-
sia. Me kaikki olemme tärkei-
tä, koska Jumalalla on suun-
nitelma meille kaikille. Oma 
suunnitelmansa ihan jokai-
selle. Hän siis tarvitsee meitä 
ihan kaikkia. Ketään ei ole luo-
tu turhaan. Kaikilla meillä on 
tehtävä.

Jos sinusta kuitenkin tuntuu, 
että sinulla kyllä ei ole mitään 
tehtävää, niin se on vain merk-
ki siitä, että et ole vielä saanut 
selville sitä, mikä on sinun 
tehtäväsi. Ole siis rauhassa ja 
odota. Kannattaa myös muis-
taa, että kukaan ei ole seppä 
syntyessään. Jeesuksenkin pi-
ti varttua kolmisenkymmen-
tä vuotta ennen kuin Jumala 
alkoi käyttää Häntä. Niin ja 
Mooseksen piti odottaa peräti 
80 vuotta. Sama odottaminen 
koskee meitä kaikkia. Juma-
laa emme voi auttaa emmekä 
Häntä kiirehtiä. Jumalalle pi-
tää antaa aikaa, mutta samal-
la voimme rukoilla Jeesuksen 
opettamin sanoin. Isä meidän, 
joka olet Taivaissa, pyhitetty 
olkoon Sinun nimesi, tulkoon 
Sinun valtakuntasi, tapahtu-
koon Sinun tahtosi…

Hyvää ja siunattua Joulun-
aikaa ja Armorikasta Uutta 
Vuotta!

Hannu Keskinen

Kuvat: Shutterstock | Anna Tyukhmeneva ja Aiolos Design4 5

Opetus Opetus

Elämän lahja



Selvi syntyi muslimi-
perheeseen Indonesian 

pääkaupungissa Jakartassa 
vuonna 1985. Hänellä on vii-
si siskoa ja yksi veli. Selvi on 
perheen keskimmäinen lapsi. 
Hänen isänsä työskenteli bus-
sikuskina ja äiti hoiti lapsia 
kotona. Vuonna 2013 Selvi tuli 
Hämeenlinnaan au pairiksi. 

– Haaveilin silloin, että voi-
sin myös opiskella Suomessa, 
hän kertoo.

Selvin haave on toteutunut 
ja ensi keväänä hän valmistuu 
lähihoitajaksi.

Selvin elämässä on ollut 
useita tilanteita, joissa hän on 
käynyt lähellä kuolemaa. Ju-
mala on kuitenkin kerta toisen-
sa jälkeen osoittanut, että hä-
nen aikansa ei ole vielä lähteä.

– Kun olin 5-vuotias, sai-
rastuin vakavasti. Minulla oli 
korkea kuume ja vanhempani 
olivat todella huolissaan. Lä-
heinen klinikka oli suljettu, ei-
kä ollut rahaa viedä minua sai-
raalaan. Äitini tuttava ehdotti, 

että hän voisi rukoilla kristit-
tyjen Jumalalta apua. Äidilläni 
ei ollut enää muita vaihtoehto-
ja ja hän suostui, Selvi kertoo.

kosketti sydäntä. Selvi sai ko-
kea Jumalan rakkauden muut-
tavan voiman. Eräällä leirillä 
Jumala alkoi puhua hänelle 
katkeruudesta, jota hän tunsi 
sydämessään isäänsä kohtaan.

Jumala antoi hänelle toisen-
laisen kuvan isästä ja voimaa 
antaa anteeksi sekä auttoi koh-
taamaan isän uudella tavalla.

Selvi kertoo olleensa aikui-
senakin kahdesti tilanteessa, 
jossa henki on ollut vaarassa. 

– Ensimmäisellä kerralla 
olin palaamassa moottoripyö-
rällä töistä kotiin, kun reppuni 
yritettiin varastaa. Aloin rim-
puilla vastaan ja sain kovan 
iskun päähäni. Minut vietiin 
tajuttomana sairaalaan ja vaik-
ka haava tikattiin verenvuoto 
ei meinannut tyrehtyä.

Neljäs läheltä piti -tilanne 
sai alkunsa siitä, että Selvi nu-
kahti moottoripyörällä ajaes-
saan. Hän kaatui tielle ja ohi-
kulkija ehti juuri ja juuri vetää 
hänet pois takaa tulleen rekan 
alta. 

Syyskuun viimeisenä perjantaina Hämeenlinnassa 
Pimeän kaupan ilta sai ihmiset liikkeelle metsäs-

tämään parhaita löytöjä ja bongaamaan paikallisten 
yrittäjien tarjouksia. 

Kaupallisen illan teemana oli kauhut ja kaikenlaiset 
karmeudet. Kansanlähetyksen Keitaalla järjestettiin 
puolestaan Valon kahvila. Tarjolla oli ilmaiset pullakah-
vit ja juttuseuraa. Toiset piipahtivat lyhyesti lämmit-
telemään ja toiset viihtyivät pidempäänkin. Pöydissä 
olevat raamatunlauseet kertoivat valosta, jota Jumalan 
Sana ihmisille tarjoaa.

Suuressa suosiossa oli jalkakäytävälle pystytetyssä 
telttakatoksessa ollut onnenpyörä. Noin 90 lasta kävi 
parin tunnin aikana sitä pyörittämässä ja sai palkinnoksi 
tikkarin ja hengellistä luettavaa. Aikuisille jaettiin tuik-
kukynttilöitä, joiden kyljessä oli Jeesuksen sanat: "Minä 
olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje 
pimeässä, vaan hänellä on elämän valo." (Joh. 8:12)

Miina Makkonen

Nämä tilanteet ovat laittaneet Selvin kysele-
mään sitä, mitä varten hän on edelleen elossa. 

– Uskon, että elämälläni on tarkoitus ja 
haluaisin käyttää mahdollisimman hyvin sen 
ajan, joka minulle on annettu. Iloitsen siitä, et-
tä saan valmistua ammattiin, jossa voin palvel-
la ihmisiä. Haluan tehdä työni mahdollisimman 
hyvin ja koko sydämestäni.

Selviä on puhutellut se, että kristilliset kirkot 
ja yhteisöt Suomessa pyrkivät tavoittavamaan 
ihmisiä myös seurakunnan ulkopuolelta. Vii-
me keväänä hän käveli itse Kansanlähetyksen 
Keitaan ohi ja huomasi kyltin, jossa kutsuttiin 
maahanmuuttajia Suomi-klubiin. Suomen kielen 
opiskelun lisäksi tiistai-illan kokoontumisissa 
ovat hänelle tärkeitä kohtaamiset ja hetki Raa-
matun äärellä.

– Olen saanut ystäviä, joiden kanssa olemme 
voineet tehdä asioita yhdessä. Täällä on hyvä il-
mapiiri ja raamattuopetuksesta jää hyvä mieli. Se 
antaa toivoa sydämeen. Keväällä teimme yhdessä 
retken Ryttylään. Siitä jäi mukavia muistoja, Sel-
vi kertoo.

– Jumalan armo kantaa minua elämässä.

Miina Makkonen

Tyttö selviytyi ja äidistä tuli 
kristitty. 10-vuotiaana Selvin 
elämä oli kuitenkin uudelleen 
vaarassa. Selvi oli siskonsa ja 
kaverinsa kanssa keinumassa 
ja pyysi antamaan aina vain 
kovemmat vauhdit. Lopulta 
hän putosi keinusta, lensi kau-
as liukkaalla kentällä ja menet-
ti useaksi tunniksi tajuntansa. 
Silläkin kerralla Jumala auttoi.

Äiti vei Selviä jo lapsena 
kirkkoon ja hän kuuli Juma-
lasta. Henkilökohtaiseksi usko 
tuli kuitenkin vasta yliopis-
toiässä. Silloin ystävän antama 
hengellinen kirja puhutteli ja 

Valon kahvila

“Elämälläni täytyy 
olla tarkoitus”

Indonesialainen Selvi todistaa:

haluaisin käyttää 
mahdollisimman 
hyvin sen ajan, joka 
minulle on annettu.
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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.

Vuodesta 1955 lähtien on 
Yleisradio soittanut aina 

heti Turun joulurauhan julis-
tamisen jälkeen Viljo Kojon 
sanoittaman ja Sulho Rannan 
säveltämän joululaulun. Sitä 
kuunnellessaan monen sydä-
melle nousevat omakohtaiset 
lapsuuden joulujen muistot. 
Näin on kirjoittajankin koh-
dalla usein käynyt. Olen sota-
ajan lapsia, jonka ensimmäiset 
muistot nousevat 1940-luvun 
lopulta. Silloin elettiin jälleen-
rakentamisen materiaalisesti 
niukkaa aikaa. Kouluni aloitin 
1949. Kahtena ensimmäise-
nä vuonna meillä oli uskova 
opettaja. Joka aamu nousim-
me pulpetin viereen laulamaan 
"Tule kanssani, Herra Jeesus." 

Sama uusittiin koulun päätök-
seksi.

Mieleeni nousee joulukuu-
sen hakureissu. Kahlasin isäni 
perässä lumessa loikkien isän 
jalanjäljissä. "Eikö tuo olisi hyvä 
kuusi?" Ei se kelvannut isälle-
ni. Lopulta tultiin suurehkon 
puun luo, joka kelpasi isälleni. 
Ennen kuusen kaatamista hän 
lauloi nykyään harvoin kuule-
maamme joululaulua, joka ker-
too joulukuusen suulla näin: 
"Mä kaaduin nuorna mättäälle, 
mä kaaduin riemuks` toisillen, 
mä kaaduin mielelläni..." Us-
koon tultuani kykenin yhdistä-
mään mielleyhtymän Jeesuk-
sen ristinuhriin. Niin, kuusi 
kaatui meidän riemuksi.

Toinen sykähdyttävä joulu-

aaton muisto liittyy hautaus-
maalla käyntiin. Sinne mentiin 
iltapäivän hämärtyessä. Siihen 
aikaan ei käytäviä aurattu. Oli 
jälleen loikittava isän jalan-
jäljissä. Äitini ei yleensä ollut 
mukana, vaan valmisteli sisa-
reni kanssa jouluateriaa koto-
salla. Isäni puhui tai huokaili 
tuntemiensa vainajien hauto-
jen kohdilla jotain edesmen-
neen elämästä. Kummastelin 
koska en tiennyt mainituista 
vainajista mitään. Saavuttiin 
isäni vanhempien haudalle. 
Matti ja Fanny sekä 6 vuotiaa-
na kuollut Toivo lepäsivät sen 
kiven alla. Seuraavaksi vierail-
tiin myös äitini vanhempien 
haudoilla. Kynttilät piti kaivaa 
lumeen tehtyihin kuoppiin ja 

toivoa, että hyvin palaisivat.
Sodan jälkeistä aikaa elä-

neet muistelevat usein silloisia 
jouluruokia. Muistan kuinka 
monimutkaista oli livekalan 
valmistus. Kaloja liotettiin 
pitkään lipeävedessä ja sit-
ten taas puhtaassa vedessä. 
Rusinasoppaa ja riisipuuroa 
toki oli. Hedelmistä muistan 
vain argentiinalaiset vihreät 

omenat. Tietenkin oli kinkku, 
jonka rasvakerros oli tukeva. 
Entä ne joululahjat? Tähän 
aikaan verrattuina ne olivat 
vaatimattomat. Kirjalahjoista 
olin iloinen siitä alkaen kun jo 
osasin lukea. Olin kateellinen 
naapurin poikien Amerikasta 
saaduista lahjoista. Oli jopa 
vieteriautoja!

Niin sanottuun koulun kuu-
sijuhlaan tultiin äidin kanssa 
parin kilometrin matka kävel-
len. Enkeli taivaan tietysti lau-
lettiin ja muitakin joululauluja. 
Puheista en muista juurikaan 
mitään. Kuusen ja piparien 
haju nousee vieläkin nenääni.  
Kolmannen luokan juhlassa 
lauloin Raaskan Jorman kans-
sa "Mun kanteleeni kauniim-

min." Muutamina jouluina per-
heeni oli myös joulukirkossa. 
Muistan myös kuinka kotini 
ohitse meni väkeä kirkkoreissä 
kulkusten kalkattaessa. Kirkon 
edessä oli monta hummaa he-
vospuomissa.

Jeesus syntyi jouluna. Apos-
toli Johannes kirjoittaa: "Sana 
tuli lihaksi ja asui meidän 
keskellämme. Me saimme 
katsella hänen kirkkaut-
taan..." (1:14) Kertomissani 
tilanteissa varmaan Jumalan 
pyhyys kosketti minua tietä-
mättäni. Jumala näki eteenpäin 
aikaan, jolloin sain, ei vain tie-
tää, vaan tuntea Joulun Her-
ran, Jumalan Pojan Jeesuksen.

Hannu Uusmies

Kynttilät piti 
kaivaa lumeen 
tehtyihin kuoppiin 
ja toivoa, että hyvin 
palaisivat.

"Taas kaikki kauniit muistot..."

Tampereen Laikunlavalla 

pidettyyn Yhteislaulufiestaan 

osallistui runsaasti väkeä ja 

uteliaita ohikulkijoita.

Kuukausilahjoittajaksi?

Hämeen Kansanlähe-
tyksen talous perus-
tuu täysin vapaaeh-
toisten lahjoitusten 
varaan. Haluamme 
olla viemässä evan-

keliumia ja kertoa 
Jeesuksesta niin 

monelle kuin ikinä 
mahdollista lähellä ja 

kaukana. Säännölli-
sesti annettu lahja luo 

toiminnalle kasvun 
mahdollisuuksia sekä 

luo pohjaa vakaalle 
tulevaisuudelle. 

Syyskausi Hämeen Kan-
sanlähetyksen toiminnas-
sa alkoi Elomessuilta Hä-
meenlinnassa. Seuraavaksi 
vuorossa olikin Tampereella 
Puistofiesta –tapahtumaan 
osallistuminen sekä Hyvien 
Uutisten viikko. Hämeenlin-
nassa uusia ihmisiä oltiin ta-
voittamassa myös ”Pimeän 
kaupan –ilta” tapahtumassa. 
Jeesuksesta kertovia puuhakir-
joja on annettu sadoille lapsille, 
perheisiin on lahjoitettu lasten 
Raamattuja ja monia merkityk-
sellisiä ja hyviä kohtaamisia on 
ollut elämän ja uskon peruskysy-
mysten äärellä. Tässä muutamia 
kuvaterveisiä syksyn varrelta.

Hämeenlinnan Elomessuilla oli perinteiseen tapaan jatkuva jono lasten toimintapisteelle josta jokainen sai mukaansa Jeesuksesta kertovia puuhakirjoja ja tikkarin.

Hyvien uutisten viikon illassa 
tupa oli ääriään myöten täynnä. 
Illassa keskusteltiin elämän tar-

koituksesta ja mielekkyydestä 
paneelikeskustelussa jota oli 
johdattelemassa Arni Hukari

Puistofiesta –

tapahtumassa 

hyviä kohtaamisia

Kuva: Shutterstock | 9dream
 studio
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E räs klassisen kristillisen filmin suurteos 
on tanskalaisen Carl Dreyerin "SANA". 

Näytelmänä sitä esitettiin aikoinaan Pyynikin 
kesäteatterissakin. Aihe sijoittuu 1800-luvun 
maaseudulle, jossa mittaa ottavat uskonnol-
linen suvaitsemattomuus ja suvaitsevaisuus. 
Teos on kuuluisa loppukohtauksestaan. Siinä 
Jeesuksena itseään pitävä mieleltään järkky-
nyt Johannes herättää rukouksellaan henkiin 
synnytyksessä kuolleen veljensä vaimon. 
Mies ja vaimo kuuluivat toisilleen vihamieli-
siin herätysliikkeisiin.

Kukaan muu ei avoimen arkun äärellä us-
ko, että äiti voisi herätä elämään, paitsi äidin 
10-vuotias tytär. Hänellä on väkevä lapsen 
usko - ylösnousemususko. Tyttö kärttää koko 
ajan Johannesta, että tämä herättäisi rukouk-
sellaan äidin. Hän pelkää, että arkku pian sul-
jetaan. Silloin kylähulluna pidetty Johannes 
rukoilee ja äiti nousee ylös istumaan arkussa. 
Loppukohtaus päättyy, kun aviomies, jäyhä 
talonpoika kappaa vaimonsa syleilyynsä ja 
lausuu kolmasti: "Nyt alkaa elämämme - elä-
mämme - elämämme." Filmi ja näytelmä päät-
tyy tähän.

Samanlaisen epäuskon keskelle saapui Jee-
sus Lasaruksen haudalle. Lasaruksen sisaren 
Martan itkuun Jeesus vastasi: "Sinun veljesi 
on nouseva ylös." Martta sanoi, että niin, niin, 
"Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemukses-
sa, viimeisenä päivänä." Mutta Elämän Herra, 
Kristus lausui: "Minä olen ylösnousemus ja elä-
mä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuol-
lut."  Saavuttuaan haudan suulle, Jee-sus huu-
taa: "Lasarus, tule ulos!"  Ja Lasarus tulee ulos 
haudastaan. Huomaatko jo, että Jeesus ostaa 
kuolinpesiä. Hän antaa tilalle elämän lahjan, 
ikuisen elämän. Silloin voi Pyhässä Hengessä 
huudahtaa: "Nyt alkaa elämäni - elämäni - elä-
mäni!"

Onesimus

   "Minä olen 
ylösnousemus ja elämä..." 

                                                     (Joh.11:25)

Kuvittelepa mielessäsi ros-
kaläjä, tai kunnon kaato-

paikka, joka on täynnä sekalai-
sia, haisevia jätteitä. Miltä tun-
tuisi nähdä kaiken sen pilaan-
tuneen ja rikkimenneen keskel-
lä puhdas, valkoinen kukka?

Raamatun lehdiltä löytyvä 
Samuel on kuin tuo puhdas 
kukka. Hän oli rukousten lapsi, 
joka ohjattiin jo ihan pienestä 
pitäen Jumalan luokse, ja kun 
Jumala kutsui häntä henki-
lökohtaisesti, hänet ohjattiin 
vastaamaan Jumalalle: ”Puhu 
Herra, palvelijasi kuulee.” 
Vaikka hänen ympärillään ta-
pahtui Jumalan tahdon vastai-
sia asioita, hänestä kerrotaan: 
”nuori Samuel kasvoi ja oli 
iloksi sekä Herralle että ih-
misille.”  1. Sam. 2:26 Hän käyt-
ti saamansa elämän lahjan ai-

Valkoinen kukka
van pienestä lapsesta vanhuu-
teen saakka palvellen Jumalaa. 

Elämä on jokaiselle lahjaa jo 
lapsesta asti. Perustukset sille, 
miten tätä suurta lahjaa käyte-
tään, lasketaan jo lapsuudessa. 
On etuoikeutettua, jos jo lap-
sena saa oppia tuntemaan Jee-
sukseen ja elää elämäänsä niin 
kuin Samuel, iloksi Herralle ja 
ihmisille. Sillä on suuret po-
sitiiviset vaikutukset lapsen 
oman elämän ja iankaikkisuu-
den lisäksi myös lähipiiriin ja 
koko yhteiskuntaamme. 

Tänä päivänäkin maailmam-
me on aikamoinen kaatopaik-
ka, täynnä likaisia, Jumalan 
tahdon vastaisia asioita. Kuin-
ka maamme lapset voisivat 
elää tämän kaiken keskellä 
puhtaina, valkeina kukkina? - 
Vain eläessään Jeesuksen omi-

na; synnit anteeksi saaneina ja 
Jumalan tahtoa totellen. 

Samuelilla oli uskovat van-
hemmat ja pappi Eeli, jotka 
häntä ohjasivat Jumalan tun-
temiseen. Kuka ohjaa tämän 
päivän lapsia Jeesuksen luo? Se 
tehtävä on minun ja sinun! Nyt 
ei tarvitse vaikeroida, ettet 
osaa. Voit ohjata tutut ja tun-
temattomat lapset katsomaan, 
vaikka Tosi on TV- ohjelmaa 
joko TV7:lta tai netistä. Ja jos 
vähänkin koet kutsua, että 
haluaisit opettaa lapsille Raa-
mattua ja kaipaat siihen eväitä, 
niin tule mukaan kursseillem-
me. Tarkemmat tiedot vierei-
sellä sivulla. Nähdäänhän siis 
TV:n äärellä tai meillä! 

Marika Huusko
Lehtomäen koti, Nilsiä

TOSI ON! TV 
Raamattuopetusohjelma lapsille 
Perjantaisin klo 17.30 TV7:lla (14.12. asti)

Lisätiedot kanavapaikasta sekä nettiTV: www. tv7.fi

Ohjelmat katsottavissa jälkikäteen www.tosion.fi -sivulta, mistä
 löytyvät myös ohjelmaan liittyvät raamattuvisat ja bonustehtävät.

Kuva: shutterstock.com
 / Lopolo

TAHDOTKO KERTOA 
LAPSILLE JEESUKSESTA 

JA VARUSTAA HEITÄ JUMALAN SANALLA? 

KAIPAATKO IDEOITA, 
INNOSTUSTA TAI KENTIES ROHKEUTTAKIN 

LASTEN PARISSA TOIMISEEN?

TULE MUKAAN
 KÄYTÄNNÖNLÄHEISILLE

 KURSSEILLEMME!
Raamatun opettaminen lapsille 
1 & 2 -kurssit sekä Varkkikurssi 

3vkl:n kurssina tai kesällä 5 päivän leirinä

Pitkäkurssi tammi-huhtikuussa 2019
Tällä kurssilla on aikaa syventyä 

Raamattuun ja sen opettamiseen lapsille 
ja varhaisnuorille sekä pääset tekemään 

myös käytännön lapsityötä osana 
Lehtomäen kodin toimintaa.

HINTA: 
Emme peri osallistumismaksua, voit tukea 

työtämme haluamallasi summalla. 

LISÄTIEDOT: 
www.lehtomaenkoti.net | 0440 271 325

Kuva: Lastenm
issio | Jum

ala välittää, kun lapset ovat surullisia -kierrekirja
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www.hameenkl.fi/kuukausilahjoittajaksi
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Toteutunut Budjetti

TALOUSTILANNE: 1.1.-30.9.2018
Talousasiaa, Paavo Rantala rahastonhoitaja

Talous on kulkenut edelleen 
budjettiin nähden hyväs-

sä nousussa. Lopullinen tulos 
lähentelee nolla tulosta, kun 
testamenttituotto otetaan 
pois (budjetoitu  -30000). Tes-
tamenttiin kuului kiinteistö ja 
rahaa sen verran että saimme 
kiinteistöön kuuluvan lainan 
maksettua pois. Kiinteistö on 
nyt vuokralla.

Vuodelle 2019 on taas uudet 
ja isommat haasteet johtuen 
uudesta lähetyskannatusmak-
sujen suoritustavasta SEKLin 
suuntaan, näistä lisää seuraa-
vassa Pisarassa.

Kiitos Herralle ja kaikille 
muille mukana olleille.

Haluan aivan erityisellä taval-
la siunata Sinua ystävä ruko-
uksistasi, työstäsi ja taloudelli-
sesta kannatuksestasi Jumalan 

valtakunnan työlle Hämeen Kansanlähetyksen kaut-
ta! Muistetaan aivan päivittäin toinen toistamme, 
kiitoksella ja siunauksella kaikkivaltiaan Jumalam-
me edessä. Kiitos, ilman Sinua toimintamme ei olisi 
mahdollista.

Muistetaan myös yhdessä rukouksin työntekijöi-
tämme, 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 tar-
peemme ja antaa sen mitä kulloinkin tarvitsemme. 

Olethan huomannut kotisivuillamme 
www.hameenkl.fi lahjoitusmahdollisuuden 
suoraan oman nettipankkisi kautta. 

Nettilahjoitustilin numero 
TSOP FI82 5730 0820 4772 51 ja BIC OKOYFIHH

Yleislahjoitustilimme numero 
TSOP FI71 5730 0820 0457 02 ja BIC OKOYFIHH  

Käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita, sääs-
tämme kuluissa ja helpotamme 

kirjanpitoa.

Rahankeräyslupatiedot:
Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa nro 
RA/2017/758. Voimassa 1.1.2018-31.12.2019 Hämeen ja 
Sisä-Suomen poliisilaitosten sekä Someron kunnan 
alueella. Kerätyt varat käytetään kotimaassa yhdis-
tyksen opetus-, nuoriso-, lähetys- ja evankelioimis-
työn tukemiseen sekä ulkomailla lähetystyöhön Suo-
men Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta.

Lahjoitusten kohdekohtaiset 
viitenumerot
Työntekijät:  UUSI (Vanha)
Ilkka Päiväsaari 94016 (19402)
Miina Makkonen 94045 (19575)
Paula Jääskö 94074 (19570)
Helena Vähäkangas 94142 (19596)
Marianna Hildén 94155 (19460)
(vap.eht.)

Piirin omat kohteet:
Mihin eniten tarvitaan 94126 (14300)
Evankelioimistyö 94414 (15901)
Katuevankeliointi 94401 (5500)
Pisara -lehti 94100 (19004)
Radiotyö 94113 (11400)
Maakuntatyö 94456 (16515)
Lähetyskoti TRE 94139 (20006)
Keidas HML 94333 (12629)
Keidasvuokrakeräys 94320 (16120)
Mainonta 94252 (19017)
Miestyö 94443 (15600)
Naistyö 94430 (19800)
Maahanmuuttajatyö 94427 (19910)
Juniori- ja perhetyö 94058 (19101)
Juniorityönmateriaali 94265 (17006)

Lähetit:
Lähetystyö yleinen 94090 (18500)
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

Muilla viitteillä tulevat lahjoitukset 
kohdistetaan Hämeen Kansan- 

lähetyksen kotimaan työn hyväksi.
Kiitos lahjastasi! 

HUOMAA UUDET 
VIITENUMEROT!

Kuva: Shutterstock | S_Photo
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Talous

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

Pa
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Lahja työllemme



Donkkis Big Day -iltapäivä Tampereella
15.12. klo 13-15 Lähetyskodilla perheille, tulkkaus Dariksi 

Huom. muutokset  
mahdollisia. Ajantasalla oleva 
kalenteri löytyy osoitteesta: 
hameenkl.fi/kalenteri

HÄMEENLINNA
Keidas, os. Kaivokatu 2

Tiistaisin klo 14  
Hoitava päiväpiiri

Tiistaisin klo 17-19 Suomi  
-klubi maahanmuuttajille

Torstaisin klo 15-17 Lego  
-kerho alakouluikäisille

Torstaisin klo 18  
3Kohtaamista

Tostaisin klo 18  
Ilosanomapiiri 15.11. ja 29.11.

La 1.12. klo 10-14  
Joulumyyjäiset

Sunnuntaisin klo 14 Keitaan 
sunnuntai 18.11. ja 9.12. (jou-
lujuhla)

Ke 19.12 "Joulun iloa" -jou-
lukonsertti Hämeenlinnassa 
klo 18-18.30 kauppakeskus 
Goodman, klo 19.00 keskus-
seurakuntatalo, Rauhankatu 
14. Vapaa pääsy.

KOLHO
To 22.11. klo 18 Sanan ja  
rukouksen ilta, Kolhon  
kirkko, Kyläkirkontie 8

ORIVESI
Maanantaisin klo 18 Avoin raa-
mattupiiri 26.11. ja 10.12. sekä 
14.1., 28.1. 11.2.

La 17.11. klo 13 Virsiseurat,  
os. Räisänen, Voitilantie 505

La 19.1. klo 13 Virsiseurat,  
os. Alavat, Kasakkamäentie 17

PAROLA
Tiistaisin klo 19-20.30 Sana ja 
sähly, Parolan yhteiskoulu, 
Myllytie 33

RENKO
Ke 12.12. klo 18-20 Donkkis Big 
Night -ilta, Rengon srk-talo, 
Hinkaloistentie 1

RYTTYLÄ
Ke 14.11. klo 18-19.30 Donkkis 
kerho, Ryttylän kirkko,  
Kirkkotie 7

Ti 11.12. klo 18-20 Donkkis Big 
Night -ilta, Ryttylän kirkko, 
Kirkkotie 7

SAHALAHTI
to 15.11. klo 18-20 Donkkis Big 
Night -ilta, Kärkkääntie 12

TAMMELA
Ma 26.11. klo 18-20 Donkkis 
Big Night -ilta, Srk-koti,  
Neuvoksentie 4

TAMPERE
Lähetyskoti  
os. Hämeenpuisto 41

maanantaisin klo 18 Avoin 
raamattupiiri

tiistaisin klo 10.30  
lähetysrukouspiiri 

tiistaisin klo 13 lähetyksen  
käsityö- ja askartelupiiri 
(13.11., 27.11. ja 11.12.) 

Ti 18.12. klo 18 Yhteysilta

keskiviikkoisin klo 13  
Päiväraamattupiiri 

keskiviikkoisin klo 18  
Pointti -ilta

Ke 21.11. klo 18 Yhteysilta

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:  
Photocreo Bednarek | 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 2018: 
Torsti Tauriainen (pj.), Kirsi Jokela (vpj.), 
Antti Jääskö, Reijo Kettunen, Jaakko 
Sadeharju, Paavo Rantala, Arto Mäki-Kert-
tula, Riitta Suonurmi, Vesa Vähäkangas.

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

Painosmäärä ja jakelu: 
2500 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 
tukeakseen lähetystyötä Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta. Yhdistyksen 
talous perustuu täysin vapaaehtoisten lahjoitusten sekä testamenttien varaan. 

YhteystiedotTsekkaa kotisivumme: www.hameenkl.fi

Hämeen piirin 
sääntömääräinen  

syyskokous to 15.11. klo 18 
Lähetyskodilla (kahvit 17.30). 

Tervetuloa mukaan!

Torstaisin klo 18 Alfa- ja Al 
Massira -kurssit (alkanut 
25.10.)

To 15.11. klo 18 Hämeen piirin 
syyskokous

To 14.2. klo 18.30 Avoin raa-
mattuilta, puhumassa Jukka 
Norvanto

Perjantaisin klo 18-22 PME-
ilta seuraavasti 23.11., 7.12. 
 ja 14.12.

La 1.12. klo 11-14  
Joulumyyjäiset

La 15.12. klo 13-15 Donkkis 
Big Day -perheiden iltapäivä, 
tulkkaus Darin kielelle

La-su 17-18.11. Hoitavan  
rukouksen kurssi

Su 25.11. ja 27.1. klo 18  
Sanan ja rukouksen ilta

Su 2.12. ja 6.1. klo 16  
Lähteellä -juhla

Su 9.12. ja 9.1. klo 16  
Sunnuntaiseurat

Su 16.12. klo 16 Lähetyskodin 
joulujuhla

TERVAKOSKI
To 13.12. klo 18-20 Donkkis Big 
Night -ilta, Janakkalan  
seuratalo, Seuranaukio 3

VIRRAT
Su. 6.1 klo 10.00 Jumalanpal-
velus kirkossa, Arto Hukari ja 
Jukka Taskinen. Päätteeksi 
lähetystilaisuus srk-talolla, 
Hukari.

"Joulun iloa" -joulukonsertti 
Hämeenlinnassa ke 19.12. 

klo 18-18.30 kauppakeskus Goodman, 
klo 19.00 keskusseurakuntatalo, Rauhankatu 14. 

Vapaa pääsy.

Ryhmä nuoria muusikoita tarjoaa meille 
mahdollisuuden pysähtyä joulukiireiden keskellä 

sekä saada iloista joulumieltä perinteisiä 
ja vähän uudempiakin joululauluja kuunnellen.

Lumi ja Miika Nivaro, laulu | Katrina Mäki-Soini, laulu
Jaakko Mansikka-Aho, laulu & kitara | Eemil Kulju, rummut

Tilaisuudessa (srk-talo) kerätään kolehti lähetystyölle.

Ter
vetu

loa joulumyyjäisiin
Keitaalle 

la 1.12. klo 10-14 
 (Kaivokatu 2, HML) 

Myytävänä jouluisia  
leivonnaisia ja käsitöitä,  
joulupuuroa, kahvia ja  
glögiä, joulutorttuja  

ja pika-arpoja.

Lähetyskodille 
la. 1.12. klo 11.-14.00  

(Hämeenpuisto 41, TRE)

Tarjolla: hernekeittoa  
ja pannaria, riisipuuroa. 
Leivonnaisia ja käsitöitä. 

Jouluinen piparikahvila, jossa  
Viestiveljet laulavat joululauluja.
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Menovinkit



Minun todistukseni

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

Muutimme takaisin Suomeen Ruotsista vuonna 1987 mieheni ja 2 
lapsemme kanssa. Sain töitä ja mies perusti firman, lapset me-

nivät päivähoitoon. Mies oli alkanut käyttämään huumeita Ruotsis-
sa, täällä asiat hankaloituivat. Mies oli väkivaltainen päihdyttyään. 
Elämä oli rankkaa ja jouduin soittamaan poliisit hänen riehuttuaan 
kirveen kanssa kotona. Tämän jälkeen en nähnyt häntä viikko-
kausiin, mutta minun mieleni oli musta ja epätoivonen.

Aloin pohtia miten surmaisin itseni ja lapseni. Olin kotona 
ja poltin tupakkaa takan vieressä ja ajattelin kun minut lai-
tetaan monttuun en tunne enää tätä tuskaa. Yhtäkkiä sanoi 
ääni vieressäni, ”Tässä on käsi tartu siihen”  tiesin, että se on 
Jumala. Olin aiemmin viikolla rukoillut (en ollut uskossa)  
että saisin nukkua, kun pelkäsin miestäni ja nukuin kun 
pieni lapsi.

Tajusin että tämä on minun ja lasten ainoa mahdolli-
suus. Lähdin helluntaiseurakuntaan ja annoin elämä-
ni siellä Jeesukselle, tiesin helluntailaiset, koska si-

sareni kuului heihin. Sitten aloin lukea Raamattua 
ja saatana sanoi että tulet hulluksi, kun luet sitä 

jatkuvasti.
Viikon päästä oli Saalemilla kokous, lähdin 

sinne sisareni kanssa. Kävelin Hämeensillalla tu-
pakka kädessä kun sanoin, että ”tää ei toimi, mun elämä ei oo muuttunu mikskään.”

Kun oltiin kokouksessa, jossa puhui Viktor Klimenko, minua ei kiinnostanut 
yhtään puheet tai laulut. Halusin vaan päästä eteen jonkun luo juttelemaan. 
Kun kutsuttiin eteen ihmisiä menin heti, en välittänyt kuka se oli. Mulla oli 
vaan yksi kysymys ”miks tää ei toimi”. Saarnaaja sanoi mulle siinä että ”etkö usko 
että Jumalan sana on totta”. Minä tiesin sydämessäni, kun oli lukenut Raamattua 
että se on totisesti totta. Minä uudestisynnyin siinä ja minua hävetti etten ollut 
heti uskonut.

Olin vienyt lapset mummun luo, kun aavistin että mies voisi tulla sillon ko-
tiin. Kun hyppäsin bussista pois kodin vieressä oli kun olisin leijunut ilmassa 
olo oli niin kevyt enkä pelännyt. Mies oli kotona mutta ei tehnyt mitään, mutta 
kuukauden kuluttua oli muuttanut pois kotoa. Sillä sanoin hänelle, että kaikesta 
muusta luovun mutta en Jeesuksesta. Ja tämä on totta tänäkin päivänä. Jeesus 
on minun Herrani ja Jumalani.

          ”Herra Sebaot, 

     minun kuninkaani ja Jumalani! 

 Sinun alttarisi luota on varpunenkin löytänyt kodin, 

           pääskynen pesäpaikan, jossa se kasvattaa poikasensa.” 

                                  
                                  

                                  
                                  

                              P
salmi 84:4
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