“Meille on syntynyt Vapahtaja!”

Pisara

Hämeen Ev.lut. Kansanlähetyksen Ystävä ja -jäsenlehti 4/2015

Ja sillä seudulla oli
paimenia kedolla
vartioimassa yöllä
laumaansa.Niin heidän edessään seisoi
Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään ja he
peljästyivät suuresti.
Mutta enkeli sanoi
heille: “Älkää pelätkö,
sillä katso, minä
ilmoitan teille suuren
ilon, joka on tuleva
kaikelle kansalle: teille
on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja

Rauhaisaa ja siunattua Jeesuksen syntymäjuhlaa!
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Tästä on kyse...
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 ihmisen 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 itseäni sekä lähimmäisiäni niin pyyteettä kuten Raamattu kehottaa?
Raamattu on realistinen kirja. Se kertoo meille maailman syntiinlankeamuksesta. Siitä, että synti on katkaissut suhteemme Luojaamme.
”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat 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.
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”Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että
meillä rauha olisi.” (Jes.53:8)
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”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)
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Suuri uutinen on se, että Jeesus julkisen kuolemansa jälkeen nousi
ylös kuolleista. Hän osoitti, että kuolema ei ole piste vaan kaksoispiste. Hän kutsuu ihmisiä elämään yhteydessään, Jumalan lapsina. Hän odottaa, että sinä ja minä ottaisimme vastaan sen pelastuksen 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)

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.

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.

Joulun salaisuus?
Vieressä on katkelma Pekka Simojoen säveltämästä ja sanoittamasta ”Hymni” -laulusta, joka on tullut
nopeasti rakkaaksi hengelliseksi
lauluksi monille. Laulun tekijää
on selvästi innoittanut Raamatusta löytyvä tuhlaajapoikakertomus.
Kertomus pojasta, joka ottaa ennakkoperinnön ja onnistuu tuhlaamaan sen ennätysajassa viettäen
villiä elämää, lopulta hän elättää
itseään sikopaimenena syöden
heidän ruokaansa. Tuolla pohjalla pojan kaipaus päästä takaisin
kotiin kasvaa. Hän epäröi, kehtaanko, uskallanko? Otetaanko
minut enää takaisin? Lopulta hän
tekee päätöksen: ”Minä nousen ja
menen isäni tykö ja sanon hänelle:
Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä
enää ansaitse, että minua sinun
pojaksesi kutsutaan: tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.” (Lk.15:20-21).
Epäilyksistä ja arkuudestaan huolimatta hän teki päätöksen ja se oli
ensimmäinen askel paluumatkalla
kotiin: ”Minä nousen ja menen
isäni tykö.” Nouseeko sinulle tänä
adventin aikana mielee asioita,
joissa tarvitsisit samanlaista päättäväisyyttä kuin tuhlaajapojalla?
Minulle nousee paljonkin asioita
mieleen ja saan pyytää Jumalalta
voimaa niiden pitämiseen.
Pelonsekaisin tuntein tuhlajaapoika lähtee resuisissa vaatteissa
matkalleen kohti kotia. Lähestyessään kotitilaa: ”mutta kun hän vielä oli kaukana, näkin hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi
häntä vastaan ja lankesi hänen
kaulaansa ja suuteli häntä hellästi.” (Lk.15:20)
Itse asiassa tuhlaajapoikakertomus kertoo meille Joulusta, siitä

miksi Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi keskellemme. Se kuvaa
eksynyttä, kaikkensa tuhlannutta
maailmaa pojan kohtalon kautta.
Maailmaa joka on ajautunut kauas Luojasta ja Jumalasta. Se kuvaa
katkennutta yhteyttä isän ja lapsen
välillä. Ja samalla se kuvaa lapsen
kaipausta päästä takaisin isän luo,
ja samoin isän sydämen loputonta
rakkautta omaa lastaan kohtaan.
Ehkä näissä tunnoissa on jotain
joka avaa meille Joulun salaisuutta. Kun Jeesus syntyi maailmaan,
taivaan ja maan Luoja, itse Jumala tuli ihmiseksi.
Pyhyydessään Jumala vihaa syntiä ja Raamattu kertoo, että synnin palkka on kuolema. Se mitä
Jumala on sanonut, pitää paikkaansa eikä hän voi muuttaa mielipiteitään tai pyöristellä sanojaan.
Siksi taivaallinen Isä näkee missä
vaarassa koko ihmiskunta on. Näkee kuinka hänen luomakuntansa
seisoo kadotuksen partaalla. Mitä
taivaallinen isä tekee? Hän ”juoksee” meidän luoksemme, kun hän
Jeesuksessa tuli ihmiseksi. Hän
näkee, että jokainen meistä on
tuhlannut perintönsä tekemällä aivan liian paljon syntiä. Isän rakkaus menee pitkälle, hän itse sovittaa meidän syntivelkamme siinä,
kun Jeesus kuolee ristillä: ”Hän
on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän
pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että
meillä rauha olisi.” (Jes.53:8)
Syvimmiltään joulu kertoo meille
Isän Jumalan rakkaudesta lapsiaan kohtaan. Lopulta alkoi tuhlaajapojan kotona isot juhlat “tuokaa
pian parhaat vaatteet ja pukekaa

”Katsooko Hän vielä ikkunastaan
vain nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko Hän vielä meitä
vastaan, kun tuhlaajan näkee
palaavan?
Lausuuko Hän vielä syytetylle: ”Armahdetaan tänään kahleistaan?”
Antaako Hän puhtaat vaatteet
ylle, kun syntinen tulee itkien?
Sama vanha ristinpuu
kaiken ylle kaareutuu, risti vain, ei
kestä mikään muu. Ei ole muuta
pysyvää, jälkemmekin häviää.
Risti vain jäljelle jää.
Huomaako Hän, kuinka kaiken
tuhlaan? Näkeekö sen, kuinka
harhailen? Kutsuuko Hän silti
minut juhlaan ja tulla saan kotiin
uudestaan?”

hänet niihin...” (Lk.15:22). Raamattu lupaa meille, että paras on
vielä edessäpäin. Iankaikkinen
elämä yhdessä taivaallisen Isän
kanssa.
Tuntuuko sinusta samalta kuin
tuhlaajapojasta? En uskalla, en
kelpaa kuitenkaan Jumalalle...
Rohkaiskoon tuhlaajapojan kertomus meitä, että juuri sellaisina
kuin olemme, omien “repaleisten
vaatteiden”, pelkojen ja arkuuden keskellä: saamme tehdä kuin
tuhlaajapoika, päätöksen palata
Isän luokse. Ja taivaan Isä juoksee meitä vastaan. On juossut jo
2000 vuotta sitten, jouluna. Kun
Jumala syntyi ihmiseksi Jeesuksessa. Siunattua alkavaa adventinaikaa sinulle!
Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja

AJANKOHTAISTA

Tampereen Lähetyskodista
Kansanlähetysopiston toimipiste

Opetusministeriön päätöksellä Hämeen Kansanlähetyksen Tampereella sijaitseva Lähetyskoti on nyt Ryttylän kansanopiston toimipiste, mikä tarkoittaa sitä että
jatkossa voimme järjestää yhä monipuolisempia tapahtumia Lähetyskodilla yhdessä Ryttylässä sijaitsevan
kampuksen kanssa. Hämeenpuistossa sijaitsevan
Cumulus -hotellin kanssa on myös sovittu alennuksista
hotellimaksuissa niille, jotka osallistuakseen kursseille
tarvitsevat majoitusta. Olethan jo käynyt Lähetyskodilla? Tervetuloa mukaan viikottaisiin
tilaisuuksiin sekä kursseille!
(Ks. lisätietoja lehden tapahtumakalenteriosiosta)

Lahjaksi Joulun Aika -joululehti

Joulu on monella tavoin erikoinen juhla. Jo ensimmäiseen jouluun liittyy monia ristiriitaisia asioita,
kuten maailman Vapahtaja, jolle ei tuntunut löytyvän
sijaa, tai köyhä perhe, johon syntyi rikkaista rikkain,
kirjoittaa Jukka Norvanto uusimmassa Joulun Aika
–lehdessä.
Ihmisen osa on elää monien ristiriitojen paineessa.
Tämän vuoden Joulun Aika –lehti opastaa, mistä
voi kaiken keskellä löytää turvan elämään. Leena
Lehtinen ja Laura Kalaja kertovat, miten voi kovien
kokemusten jälkeen päästä eteenpäin. Inkerin evankelisluterilaisen kirkon piispa Aarre Kuukauppi ja
Eestin evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa Urmas
Viilma avaavat pelastuksen lahjaa.
Lapset kertovat, miten he ymmärtävät joulun keskeiset tapahtumat ja Isto-vaari kommentoi heidän
vastauksiaan. Joulun kertomus Itämaan tietäjistä
avaa näkymiä ihmismieleen ja sen äärellä jokainen
voi pohtia, minkälainen etsijä ja kulkija itse on.
Antamalla ystävälle lahjaksi Joulun Aika –lehden,
antaa samalla parhainta mitä on tarjolla, eli hyvän
uutisen Jumalan rakkaudesta. Lehden myynnistä
saatu tuotto käytetään lähetystyöhön Kansanlähetyksen ulkomaisilla työalueilla.
Joulun Aika -lehtiä on myytävänä Tampereen
Lähetyskodilla 5€/kpl.

Armolahjaseminaari II: Tampereen Lähetyskodilla “Hengellinen vanhemmuus.”
5.-6.2.2016
Opettajina Nina ja Kai Niemelä. Luvassa kertausta armolahjoista ja teemaosio hengellisestä
vanhemmuudesta.
Aloitus perjantaina 17.30 ja päättyy la. kello
17.00. Ilmoittautumiset ja lisätiedot
hameenkl@sekl.fi tai: 040 960 3690.
Kysy myös majoitustarjousta tarvittaessa!
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys
Kansanlähetysopisto, Tampere

Lähetä tämä Pisaran -lehti joulukorttina
eteenpäin.

Voit halutessasi lähettää tämän lehden joulukorttina
eteenpäin. Lisäämälle takakanteen saajan osoite ja
postimerkki - voit välittää sanomaa Joulun Herrasta
eteenpäin. Muista yliviivata omat osoitetietosi!

SUURESSA MUKANA

Kiitollisin mielin
Oli heinäkuu 2009 ja Kansanlähetyspäivät. Minulta kysyttiin, että jos ovet avautuvat, niin tulenko Hämeenlinnan
seudulle lapsityöhön. Kysymys oli erittäin hämmentävä.
Olin muutama viikko aiemmin palannut Etiopiasta lähettien lapsia hoitamasta ja kyselin Jumalalta, että mitäs
nyt on suunnitelmissa. Koulupaikka minulla oli tiedossa,
mutta sinne lähteminen ei tuntunut omalta. Etiopiassa
olin myös sairastunut eikä vaivoihini ollut tuolloin vielä
löytynyt syytä eikä mitään apua, joten kaipasin syvästi Jumalalta vastausta tulevaisuuteni suhteen. Tuosta hetkestä
alkoi kuitenkin prosessi, joka johti siihen, että reilun vuoden päästä siitä olin Hämeen Kansanlähetyksen juniorityöntekijä.
Kun syksyllä 2010 otin ensiaskeleita elämään hämäläisten seurassa, ihmettelin, että mihinkähän oikein olen
joutunut. Minä, nuori puuseppä, ryhtymässä lapsityöhön
alueella, jossa Kansanlähetyksellä ei ollut juuri mitään
lapsityötä. Sitä paitsi Häme oli minulle lähes täysin vierasta seutua, joten tyhjästä oli lähdettävä vähän kaiken
suhteen. Jonkun sortin kulttuurishokkikin siinä savolaistytölle tuli. Eipä sitä voinut kuin huutaa Herran puoleen,
että auta ja armahda minua, kun tänne olet minut tuonut.
Monessa mukana
Nämä reilu viisi vuotta ovat olleet monenkirjavaa aikaa.
Paljon on tapahtunut, vaikka intoa minulla on tainnut
usein olla enemmän kuin taitoa. Usein olen vaipunut
epäonnistumisen ja ahdistuksen suohon, ja yhtä usein
minut on nostettu sieltä ylös. Olen myös saanut kokea
usein syvää kiitollisuutta ja iloa siitä, mitä Jeesus on tehnyt lasten parissa koko Hämeen piirin alueella sekä Hämeenlinnan työssä, jossa myös olen ollut mukana. Olen
saanut nähdä, kuinka Jumala on vienyt työtään ihmeellisesti eteenpäin!
Kiitollinen olen niistä lukuisista DBN-illoista, kouluvierailuista, leireistä, varkki-illoista, toritapahtumista ja monista muista tilanteista, joissa olen saanut olla kertomassa
lapsille Jeesuksesta ja kutsumassa heitä seuraamaan
Häntä. Vaikka tehtävä on ollut erittäin haastava ja olen
kokenut siinä ääretöntä heikkoutta, niin uskon olleeni
Jumalan minulle antamassa, etuoikeutetussa, tehtävässä. Syvälle mieleeni ovat syöpyneet useat keskustelu- ja
rukoushetket lasten kanssa, joissa olen saanut kohdata
lasten todellisen kaipuun Jeesuksen yhteyteen ja saanut
olla omalla pienellä paikalla ohjaamassa heitä lähemmäs Jeesusta. En unohda myöskään niitä ilosta loistavia lasten silmiä, joita olen saanut nähdä antaessamme
heille lahjaksi ihan oman Raamatun. Jumalalle kiitos ja
kunnia kaikesta siitä, mitä Hän on tehnyt ja edelleen tekee lasten sydämissä! Äärettömän kiitollinen olen myös
teistä ystävät, jotka olette niin rukouksin kuin kättentöin
ja taloudellisesti olleet työssä mukana, sillä tämä ei ole
mikään yksilölaji!!!

Miksi jätän tämän työn?
Viime keväänä koin selkeästi, että Jumala kutsuu minua
palaamaan lapsuudenkotiini Nilsiään ottamaan vastuuta siellä tehtävästä työstä. Sitä kutsua tahdon seurata, vaikka minulle ei ole vielä selkiytynyt, mitä työni
todellisuudessa tulee olemaan. Äitini ja isäni tekivät
elämäntyönsä päihdeongelmaisten parissa, ja se työ
päättyi traagisesti isääni kohdanneen vakavan työtapaturman myötä ja nyt on uuden aika. Itse koen edelleen
kutsua työhön lasten ja perheiden parissa, ja koen Jumalan jo vähän näyttäneenkin suuntaa tulevaisuuteen,
mutta käytännön selvittelyt ovat vielä kesken. Tänään
olen vielä Jumalan ”valmistavassa koulussa” ja odotan
sitä hetkeä, kun tehtäväni konkreettisesti kirkastuu.
Juuri tätä aikaa varten
Vaikka en itse ymmärrä paljoakaan Jumalan tarkoitusperistä elämässäni, niin Esterin kirjan ajatusta lainatakseni, uskon, että Jumala oli juuri tätä aikaa varten
lähettänyt minut tänne Hämeeseen. Nyt on uuden aika
niin minun elämässäni kuin juniorityössä Hämeessä.
Olen saanut näinä vuosina oppia paljon Jumalasta, itsestäni, hengellisestä ja sosiaalisesta työstä ja elämästä
yleensäkin ja kaikki se varmasti auttaa minua suuresti
tulevissa haasteissa. Iloitsen myös, että työ täällä jatkuu ja rukoilen, että yhä useammat hämäläiset lapset
saavat oppia tuntemaan Jeesuksen ja kasvaa Hänen
tuntemisessaan!
Marika Huusko
Ps. Työntekijänä juniorityössä jatkaa nyt Helena Vähäkangas, joka minulta aikanaan kysyi, että tulisinko
tänne töihin

Kuva Tampereen Varkki-illasta, jossa Marika
pitämässä raamattuopetusta.

Toimiston terveiset

Rauhallisin mielin tuntemattoman äärellä
Kesän ja etenkin syksyn aikana rukous ”Tapahtukoon Sinun tahtosi”
on tullut tutuksi ja rakkaaksi. Mielen
ja sydämen myllertäessä on helppo
käydä eteenpäin, kun sydämessä
on rauha: olen juuri oikealla paikalla.
Olen kasvanut uskovassa kodissa.
Kerhot ja leirit Raamatunkertomuksineen tulivat tutuiksi jo lapsena.
Jossain vaiheessa jotenkin hoksasin
mistä uskossa on kyse ja minulle
tuli valtava halu kertoa Jeesuksesta
muillekin! Aloitimme ystäväni kanssa oman kerhon kylän lapsille.
Vuosia myöhemmin, lukion lähestyessä loppua, kaikki omat suunnitelmani tulevaisuuden suhteen
tuntuivat merkityksettömiltä. Hakeminen unelmieni kouluun ei enää
innostanut, vaan halusin lähteä
jonnekin, jossa voisin tavata itseni
ikäisiä uskovia. Päädyin Kansanlähetysopiston nuorisotiimilinjalle
Ryttylään. Ensimmäisten viikkojen
epävarmuus muuttui pian varmuudeksi siitä, että olen oikeassa paikassa. Tiimivuoden aikana tutustuin
myös lähetystyöhön. Uusia lähettejä valmistautui lähtemään, vanhoja
lähettejä palasi kentältä ja kuulin
kertomuksia siitä, mitä evankeliumi
saa aikaan. Hiljaa mielessäni, ja
kerran kysyttäessä ääneenkin, ajattelin, että jos Jumala kutsuu, olen
valmis lähtemään.

Yksi vuosi Ryttylässä vaihtui toiseksi
ja kolmanneksi. Kävin Kansainvälisyyslinjan kautta Ruotsissa ja jokin
kipinä jäi varmasti siltä reissulta
kytemään. Aloitin kuitenkin opinnot Hämeenlinnassa ammattikorkeakoulussa. Jossain vaiheessa
huomasin pohtivani, olisiko minun paikkani lähetystyössä lähtijän paikalla. Samalla tajusin, että
olin miettinyt asiaa jo aiemminkin.
Opintojen ollessa kesken, sain ajatuksen mielessäni hiljenemään. Se
kuitenkin sitkeästi palasi uudelleen
ja uudelleen mieleeni.
Kesällä 2014 olin palaamassa
lomamatkalta ja istuin laivan kannella, kun näin ensimmäiset uutiset. Kaksi järjestömme työntekijää
oli surmattu. Ajatus lähetystyöstä
omalla kohdallani täytti välittömästi
mieleni. Summasin, että Jeesus on
kuollut jokaisen ihmisen syntien
tähden. Siinä on ilouutinen, joka
ansaitsee tulla julistetuksi. En voi
käskeä ketään toista lähtemään,
joten kaikki se mitä minulla oli tarjota, oli vain oma elämäni. Aloin
pohtia, mitkä olisivat konkreettiset
askeleet lähetystyöhön lähtemiseen. Ensimmäinen askel kohdallani olisi valmistuminen ammattiin.
Rauha täytti mieleni: askelia on
vielä otettavana, vielä ei ole oikea
aika lähteä.
Valmistumisen lähestyessä myös

lähetystyö alkoi taas takoa mielessäni. Aloin varovasti puhua lähimmille ystävilleni siitä, että olisiko
lähetystyö ehkä minun paikkani.
Lopulta ajatus ei enää jättänyt rauhaan hetkeksikään, joten päätin
kokeilla olisiko ovi lähetyslinjalle
auki minulle tässä vaiheessa. Kävin kysymässä, miten lähetyslinjalle
olisi mahdollista hakea. Siitä alkukesän päivästä alkoi prosessi, joka
on laittanut ajatukseni rullaamaan
monilla eri tasoilla ja haastanut minua ajattelemaan omaa taustaani,
omia ajatuksiani ja arvojani. Haastattelut seurasivat toisiaan ja sitten
tuli se päivä, kun sain tiedon. Minut
oli valittu lähetyslinjalle!
Nyt odotan opiskeluiden alkamista.
Ajatusten poukkoillessa puolelta
toiselle, on kuitenkin sydämessäni
rauha. Juuri nyt olen sillä paikalla,
johon Jumala on minut halunnut
johdattaa. En tiedä mihin tie johtaa. Luvassa on takuulla lukuisia
vaikeita hetkiä, mutta haluan edelleen rukoilla sitä rukousta, johon
saa aina oikean vastauksen: ”Tapahtukoon Sinun tahtosi”.
Asta Vuorinen
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Toimiston terveiset
Suloista joulun odotusta! Olemme
hyvissä ajoin aloittaneet jouluvalmistelut Lähetyskodilla, tällä tarkoitan
sitä, että lähetyksen näpräyspiirissä
olemme tehneet mm. joululahjoiksi
sopivia pieniä ja isompiakin käsitöitä. Vaikka näpräysjoukkomme
on melko pieni, se on sitäkin innostuneempi, ja yllättävän tuottelias. Kannattaa tulla lähetyskodille
katsomaan josko jotain mukavaa
löytyisi joko itselle tai lahjaksi, myyjäistuotteita on myynnissä lähetyskodin tilaisuuksien jälkeen, vaikka
joulumyyjäisiä ei meillä Lähetyskodilla olekaan. Toiveena on tänäkin
vuonna päästä Aamulehden joulumyyjäisiin Tampere-taloon, olemme
jo neljänä vuotena sieltä saaneet
myyntipaikan, kuitenkin hakijoita
on paljon, joten emme voi olla varmoja saammeko vielä tänä vuonna
paikan.
Aloitan joulun odotuksen itsekin jo
melko aikaisin, yleensä leivomme
ensimmäiset piparit ja joulutortut jo lokakuussa ja teemme niitä
aina tarpeen tullen lisää. Joulu on
minulle ennen kaikkea Jeesuksen
synttärijuhla ja on jotenkin innostavaa valmistella mieltään ja myös
kotia joulun viettoon. Joka vuosi
kuitenkin huomaan miettiväni, käykö minulle niin kuin laulussa sano-

taan ’laps hankeen hukkuu, unhottuu…’. On liian helppo jäädä
kaikkien valmistelujen, siivousten,
lahjan ostamisten ja muiden kiireiden ’vangiksi’ jolloin joulusta tulee
suorittamista ja sen tarkoitus jää silloin helposti toissijaiseksi. Onneksi
Jeesusta ei haittaa vaikka kotona
ei olisi viimeisen päälle siivottu ja
koristeltu, Hän tulee tekemään joulumielen sydämeen jos vain sen
sallimme ja silloin voidaan todeta
että ulkoisista puitteista huolimatta
meillä voi olla ’paras joulu ikinä’.
Ja vielä rohkenen lisätä – voi olla
että ’joulu jatkuu pitkin vuotta’ ja
Jeesuksen rakkaus on sydämessä
joka päivä niin talvella kuin kesälläkin.
Muistattehan lähettejämme rukouksin ja mahdollisuuksien mukaan myös taloudellisesti. Ilman
esirukousta niin lähettien kuin meidänkin työmme on turhaa – iso kiitos sinulle kun olet jaksanut kantaa
heitä ja meitä esirukouksissa! Osa
läheteistämme työskentelee sellaisissa maissa ja/tai sellaisessa työssä, jonka vuoksi heidän tietonsa
ja lähettikirjeensä eivät ole julkisia
– myös heidän puolestaan pyydän
esirukoustanne, Herra kyllä heidät
tietää vaikka nimiä ei netissä tai
lehdissä olisikaan.

Jätän tähän samalla muutamia
Tampereen työn esirukousaiheita:
tavoittavan työn aloittaminen – jotta
löytyisi tekijät ja työ lähtisi käyntiin
ja voisi tavoittaa uskosta osattomia,
kevään Armolahjaseminaari helmikuussa, omat kirjanpito-opintoni.
Jeesuksen siunaamaa loppuvuotta
ja Armorikasta Uutta Vuotta!
terveisin
Paula

Tilaa joulun herkkuja
Lähetyskodilta...
Myynnissä porkkana, bataatti ja
lanttulaatikot.
Porkkanalaatikot:
0,5/3e ja 0,85/4,5e
Lanttulaatikot:
0,5/3,5e ja 0,85/5,5e
Bataattilaatikot:
0,5/4e ja 0,85/6,5e
Tilatut laatikot noudetaan Tampereen Lähetyskodilta su.20.12
klo 14-19.00 ja ma. 21.12 klo
17-19.00. Tilaukset:
hameenkl@sekl.fi tai
040 960 3690

Teippitapetti.fi
Tarttuva tapa sisustaa!

044 - 303 0020
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Jeesuksen serkuilla kylässä Betlehemissä
Olin muutaman ystävän kanssa kutsuttu syömään erään tutun perheen luo. Tuo perhe asui
Beetlehemin lähellä, pienessä
muslimikylässä. Meidät vei perille
kyläpaikan isännän Issa-niminen
serkku. Issa on muuten Jeesus arabiaksi! Se onkin aika yleinen nimi
myös muslimimaailmassa, sillä
koraanikin mainitsee Jeesuksen,
tosin vain profeettana.
Beetlehem oli Jeesuksen syntymäaikoihin juutalainen asuintaajama, Daavidin kaupunki. Toisin
on nyt. Juutalaiset eivät saa tulla
Beetlehemin muurin sisäpuolelle,
elleivät satu olemaan turistioppaita. Sota jatkuu, eikä ”serkuskansojen” välillä ei ole todellista
yhteyttä.
Ulkomaiset turistit toki saavat
mennä vierailemaan Beetlehemiin
ja Jeesuksen syntymäkirkkoon.
Siellä riittääkin liikennettä jouluisin. Ihmiset tulevat kumartamaan
ikoneja ja alttareita, ojentavat
rahaa ja lahjoja oletetun seimen
kohdalle lattialla. Jonot kirkkoon
ovat pitkät. Kaduilla myydään
muovisia joulupukkeja ja neitsysmarioita lasten muovisten konepistoolien vieressä. Itse olen aina
kokenut, ettei joulun tunnelma ole
siellä kirkkorakennusten kivisissä
halleissa eikä rihkamabasaareissa. Paimenten kedot sen sijaat
tuntuvat kertovan todempaa joulun rauhansanomaa, kaukana
kaikesta uskonnollisuudesta.
Nytkin ajoimme kolhuisella taksillamme läpi kumpuilevien paimenten ketojen. Ikkunassa vilisi
lammaslaumoja ja pieniä paimen-

poikia muoviputkista väsättyjen
paimensauvojen kanssa. Aasit
rouskuttelivat ruohoa roskaisten
ojien kupeissa. Joidenkin talojen
seinillä vilahteli itsemurhapommittajia tai terroristeja ihannoivia julisteita. Kaikesta näkee, ettei Beetlehem tunne Rauhan ruhtinasta.
Samalla kun ajoimme hiekkateitä
yli kukkuloiden, meille tuli näkemästämme huolimatta hyvät hengelliset keskustelut. Tämä muslimitaksikuski kertoi eräästä unestaan,
jonka oli nähnyt samaan aikaan
kuin hänellä oli sukunsa kanssa
erimielisyyksiä. Tuossa unessa yllättäen Issalle ilmesty itse Jeesus.
Hän kertoi Issalle jotain sukulaisensa rakastamisesta. Tämä vaikutti Issaan syvästi. Ei pelkästään
se, että sai ohjeet perheriitaan,
vaan että Jeesus näytti lähi-idän
ihmiseltä, ei meidän kiiltokuviemme vaalealta sinisilmäiseltä Jeesukselta. Juutalainen Jeesus oli
tullut Beetlehemiin kylään, Rauhan
sanoman kanssa. Tätä ei islamilla
ole tarjota.
Kyläpaikassa aterian jälkeen istuin
pihalla Issan kanssa teekuppi kädessä. Muu väki rupetteli viileässä
sisällä. Issa kertoi sukunsa ongelmista ja haasteista. Niitä riittää
edelleen. Kyläpaikan isäntä on
kovin sairas, ja auttaminen koko
ajan vaikeampaa. Issa myönsi,
ettei siinä auttaisi kuin ihme. Kerroin, että tuo hänenkin uneensa
auttamaan ilmestynyt juutalainen
Jeesus haluaa edelleen tulla koko
suvun avuksi. Sain siinä rukoilla Issan puolesta. Lopuksi me suomalaiset saimme rukoilla sairaiden ja

koko perheen puolesta. Isännän
pojatkin ja vaimo tulivat siunattavaksi. En tiedä mitå tuo muslimiperhe ajatteli sydämessään, mutta
sen tiedän, että Jeesus kolkuttaa
noidenkin sydänten oville.
Lähi-idässä kuohuu, etenkin noissa ”serkkuvaltioissa”. Maailman
uutisissa raportoidaan puolueellisesti pääosin Israelia ja juutalalista kansaa vastaan. Tämä lisää
anti-semitismiä.
Harva uutinen kertoo kuitenkin siitä, mitä hienoa täällä on meneillään. Koko ajan kuuluu raportteja
siitä, kuinka Jeesus ilmestyy unessa tai näyssä niin juutalaisille kuin
arabeillekin.
Ja kun juutalainen Jeesus tulee
sydämeen, anti-semitismille ja
ja vihalle alkaa löytyä koko ajan
vähemmän tilaa. Joulun sanoma
on siis sovinnon sanoma, mutta ei
humanistisen haileana vaan
rohkeana ja palavana Jeesuksen
sovituksen ja rakkauden julistamisena, joka tuo vielä ristin sanoman kautta viholliset yhteen.
Rauhaisaa joulua!
Heidi Tohmola, Jerusalem

Kristityn perheen joulu Japanissa
Maailmassa on miljardeja ihmisiä, jotka viettävät jollain
tavalla joulua. Varmasti jokaisella joulunviettäjällä on
omat perinteensä ja käsityksensä joulusta. Myös kristityillä perheillä voi olla omia perinteitä, jotka voivat poiketa
naapurissa asuvan kristityn perheen tavoista ja käytänteistä. Kun siis puhumme joulunvietosta eri kulttuureissa,
joudumme piirtämään jonkinlaista yleistystä, vaikka todellisuus on aina paljon monimuotoisempi.
Joulun ajankohta
Suomessa on itsestään selvää, että jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä ovat arkipäiville osuessaan vapaapäiviä. Samaa ei voi sanoa Japanista, jossa alle prosentti
väestöstä on kristittyjä. Japanilainen kristitty siis todennäköisesti huhkii joulunpyhinä töissä. Erikoista on se, että
23.12. on nykyisen keisarin syntymäpäivä, jota koko
japanin kansa juhlii kansallisena vapaapäivänä. Tämä
mahdollistaa sen, että monissa seurakunnissa vietetään
joulun kynttiläjumalanpalvelusta 23.12. Varsinaisen joulujumalanpalveluksen seurakunnat pitävät usein neljäntenä adventtisunnuntaina.
Ketkä viettävät joulua?
Jokainen japanilainen tietää joulun, vaikkakin harva
tietää joulunvieton syyn. Joulupukin juhlana moni joulua pitää. Kuten Suomessakin, joulu näkyy kaupallisena
jouluna jo syksystä alkaen, kaikenlaista joulutavaraa on
myynnissä. Japanissa joulukoristeet kuitenkin siivotaan
pois viimeistään joulupäivänä ja tilaa tehdään Uudenvuoden vietolle. Uusi Vuosi on Japanissa vuoden pääjuhla.
Miten joulua vietetään?
Suomessa joulu mielletään perheen juhlana. Japanissa
kristityt perheet viettävät joulua yleensä paljon pienimuotoisemmin. Seurakunnan joulujuhla on usein kristityille
joulun päätapahtuma eikä niinkään perhejoulun vietto.
Japanissa ei-kristityt mieltävät joulun jonkinlaisena yleisenä rakkauden juhlana, nuoret pariskunnat saattavat
juhlistaa joulua romanttisesti kahdestaan.

Jouluherkut
Suomalaisia jouluherkkuja ovat, kinkku, piparit ja laatikot. Japanissa tunnetuin joulusyöminen on mansikkakermakakku. Japanissahan saa ympäri vuoden joulunpunaisia tuoreita mansikoita.
Lähetystyöntekijä ja joulu
Lähetystyöntekijälle joulu alkaa siitä, että Suomesta
tuodut jouluCD:t kaivetaan esiin, vaihtoehtoisesti netistäkin löytyy nykyään jouluradioita. Suomesta aina joku
lähettää piparkakkumaustetta ja kotikaljamaltaita, loput ainekset löytyvät Japanista. Kinkun voi ostaa esim.
amerikkalaisesta kaupasta. Partiolaisten joulukalenteri
ja muut Suomesta lähetetyt joulukalenterit ovat marraskuisen postin mukanaan tuomia raikkaita joulutuulahduksia. Kaikki lähetysystävien lähettämät joulukortit,
joululahjat ja jouluherkut ilahduttavat suuresti lähetin
mieltä. Joulukuu on läheteille kiireistä seurakuntatyön
aikaa. Usein joulua päästään viettämään vasta joulun
ja uuden vuoden välipäivinä. Joulusaunan sijasta moni
suomalainen lähetystyöntekijä rentoutuu japanilaisessa
kylpylässä, onsenissa. Lähetystyöntekijälle oman perheen, seurakuntalaisten ja lähettitovereiden kanssa vietetyt jouluiset hetket ovat joulua parhaimmillaan.
Anssi Savonen

Jouluinen hetki yhdessä...

Heippa! Tämän jouluisen kertomuksen välityksellä tahdon toivottaa sinulle suloista ja siunattua joulunaikaa! Olkoon se ilahduttamassa, hauskuuttamassa ja ennen kaikkea palauttamassa mieleesi sen, että olet Kaikkivaltiaalle
Jumalalle niin rakas, että Hän paketoi itsensä sinulle joululahjaksi! Meillä ihmisillä ei ole antaa Hänelle kummoisiakaan vastalahjoja, mutta uskon Hänen ilahtuvan suuresti, jos avaat Hänelle sydämesi oven sanoen: ”Tervetuloa,
Jeesus minun jouluuni! Siunaa se läheisyydelläsi ja armollasi. Äläkä lähde loppiaisena pois. Sinä olet sydämeni
Herra. Jouluna ja joka päivä!” Jos lähelläsi on lapsia, joille voisit lukea alla olevan kertomuksen, teepä se. Kertomuksen jälkeen voitte vaikka yhdessä laulaa Nyt sytytämme kynttilän tai Maa on niin kaunis ja herkutella tarinassa
mainituilla makoisilla: tikkareilla, salmiakilla, joulutortuilla. Herkuttelun lomassa voisi pohtia, kenelle sellaiselle
voisitte tänä jouluna tehdä tai ostaa lahjan, jolle ette yleensä sitä anna. Jollekulle, jolle lahjan antaminen saattaa
tuntua hankalalta, mutta joka kuitenkin ilahtuisi sen saamisesta. Rukoilkaa ensin yhdessä hänen puolestaan. Sitten
vain tuumasta toimeen! Ideoita kehiin, taitavat kätöset hommiin tai kaupan hyllyjä katselemaan. Iltasella voisi vielä
hammaspesulla maistella, millaiselta oma hammastahna maistuu;) ja sitä, onko joulukalenteri jo hankittu. Miettimisen arvoista on myös, miten paljon joulupaperia menisi, jos laittaisi itsensä pakettiin? Testata saa:)!

Jouluvälkkä

Oli se aika vuodesta, jolloin tiskirättejä putoaa taivaalta
ja joka kaupassa soi ”Ei itkeä saa, ei meluta saa…”.
Aaron aamu oli alkanut normaaliin tapaan. Puoli tuntia ankaraa yritystä ylös sängystä, hätäinen hammaspesu, makkaravoileipä, pöksyt jalkaan ja koulubussin
kolisevaan kyytiin. Ennen nisäkkäiden maailmaan sukeltamista oli laulettu yhdessä Nyt sytytämme kynttilän.
Se oli tuonut hitusen lämpöä Aaron ankeaan aamuun.
Välitunnilla valo alkoi voittaa. Aurinko pilkisti pilven takaa sanoen ”Seis!” räntäryökäleille. Ehkä päivästä tulisi
ihan mukiinmenevä. ”Tulisipa hyvinkin!”, hihkaisi Aaro
nähdessään Iinan tallustavan koulun pihaan. Iina oli
luokan tytöistä se, johon Aaro oli aivan salaa ihan pikkuisen ihastunut. Jos Iina oli toipunut viikon kestäneestä
kuumeestaan, päivästä tulisi totta tosiaan ihana! Mieli
olisi tehnyt juosta tytön luo, mutta Aaro säilytti näennäisen tyyneytensä ja lähestyi tätä maltillisesti maleksien.
Aaro: Hei moi! Sä oot parantunu.
Iina: No joo, vihdoinkin! Kyllä oli aikakin. Mulla on
kaikki joululahjat vielä ihan vaiheessa ja kokeitakin
rästissä ainakin miljoona.
Aaro: Kyllä se siitä. Mä voin kuulustella joku päivä
koulun jälkeen jos tahdot. Joululahjojen näpräämisessä
en oo haka…varsinkin, kun sä teet kaikki lahjat sukkapuikoilla.
Iina: Hih, totta puhut! Älä vaan koske mun kutimiini!
Kuulustelu kelpaa kyllä.
Aaro: Kuule, Iina. Me laulettiin tänä aamuna Nyt sytytämme kynttilän…kai sä tiiät sen biisin?
Iina: Tottakai, höppänä. Joo, en ehtiny ekalle tunnille
kun oli lääkärintarkastus, mut ainahan sitä biisiä
lauletaan tähän aikaan vuodesta. Mitä siitä?
Aaro: No kun mulla tuli mieleen yks hassu juttu, jonka
kuulin joskus siitä laulusta. Joku tyyppi oli ymmärtäny
vähän väärin sen kohdan, jossa lauletaan: ”Me odotamme Jeesusta seimessä nukkuvaa” ja laulanu: ”Me
odotamme Jeesusta, hei mee sä nukkumaan!”
”Ei oo totta! Ihan hulvatonta!”, kikatti Iina pidellen vatsaansa. Välituntia oli jäljellä vielä viisi minuuttia.
Suupielet korvissa Iina jumppasi sormiaan tumppujen
sisällä. Jos Aaro olisi uskaltanut, hän olisi antanut
karvakintaansa tytölle. Ville oli kuitenkin sanonut, että
tytöistä saattaa tarttua tyttöpöpöjä, jos niihin koskee.

Sitä Aaro oli siis välttänyt, vaikka Iina vaikuttikin vaarattomalta. Pöpöpohdinnan keskeytti Iinan ihana ääni:
”Jäin miettimään tuota ”mee sä nukkumaan”-juttua.
Oikeesti se ei oo pelkkä hassu juttu, vaan sitä pitää
vähän pohtia. Ihmiset laulaa kyllä ”me odotamme Jeesusta”, mutta kuitenkin ne elää niin kuin ne menis
nukkumaan eikä välittäis koko Jeesuksesta ollenkaan.
Jotkut ei taida ees uskoa, että Jeesus on totta…tai
ainakaan sitä, että Jeesus elää tänään ja todellakin tulee kerran hakemaan häneen uskovat Ikuiseen
Jouluun.
Aaro: No huh! Mihin ihmeen ikuiseen Jouluun?! Mun
maha halkeis sellaisesta; kinkkua, rosollia,
perunalootaa, joulutorttuja…Ja sitten nonstoppina jatkuvaa Tiptaptiptaptiptap-leikkiä….Siinä kyllä etusormet
väsähtäis! Entäs sitten sähkölasku! Se olis ihan tajuton,
kun jouluvalot palais aina. Ainoo sikasiisti juttu olis,
että sais aina availla joululahjoja!
Iina: Voi Aaro, hengähdä nyt vähän! Se Ikuinen Joulu,
josta mä puhuin, tarkoittaa tietysti taivasta. Ja
Ikuiseksi Jouluksi mä sanon sitä sen takia, kun tykkään
niin hirveesti joulusta ja taivas on sellainen paikka,
jossa on ikuisesti vain ja ainoastaan kaikkea ihanaa.
Täällä maan päälläkin joulu voi parhaimmillaan olla
ilon,rauhan ja valon juhla…ja tietty lahjojen ja herkkujen juhla. Taivaskin on kaikkea tätä - ja paljon enemmän! Niin Raamattu kertoo. Se on sitä, että Jumala
ilahduttaa meitä ikuisesti!
Aaro: Hienoahan se olis, tuollainen taivaselämä. Mutta kuule Iina, mä oon kattellu telkusta sellasta
joulukalenteriohjelmaa. Siinä yhellä tontulla on hirmuinen uhmaikä. Se vaan kiukuttelee ja ilkeilee ja joulu
meinaa mennä ihan pilalle. Mun elämä muistuttaa välillä aika tavalla sen tontun elämää. Tänäänkin mä
sanoin Severille ”Tukipas kuule, ite törkyturpasi!”, kun
se väitti mua hölösuuksi. Kai se oli oikeassa…mä oon
aina äänessä. Ja vaikkei olis ollukkaan, ei mun ois tarvinnu sille ilkeillä. Niin ja toissapäivänä mä näytin kieltä
naapurin Kallelle, kun se ei antanu mun maistaa tikkarista, jonka se oli saanu joulukalenterista. Ei taida
tällaisella hepulla olla asiaa sinne taivaan jouluun. Mähän pilaisin kaiken sielläkin.
Iina: Aaro, Aaro, mietipä nyt vähän. Jos sä ja mä ja
sun vanhemmat ja mun vanhemmat ja meidän sisaruk-

set ja naapurit osattais kaikki elää täysin mallikelposesti, eikä koskaan tehtäis mitään väärää, mihin silloin
koko taivasta tarvittais? Nyt ois jo täydellistä! Joulun
Sankaria Jeesusta ei oltais tarvittu ollenkaan, jos me
oltais jo hyviä ja täydellisiä.
Aaro: Voi taju! Nyt mä käsitän! Jeesushan on Jumalan joululahja meille! Joku nimittäin sano, että lahja
on sellanen, mitä ei voi ansaita. Tällanen tomppelikin
voi siis Jumalan antaman joululahjan takia päästä sinne taivasjouluun. Ei sen takia, mitä mä sanon tai teen,
vaan sen takia, mitä Jeesus on tehny mun puolesta.!
Iina: Jep, juuri niin. Ja kun me annetaan jouluna lahjoja toisillemme, me tehään sitä, koska Jumala on antanu
meille lahjan. Osotetaan siis toisillemme ees pikkusen
sitä rakkautta, mitä Jumala tuntee meitä kohtaan. Annetaan lahjoja niillekin, jotka ei ehkä oo ollu meille
kaikkein kilteimpiä tai ketkä ei pysty antamaan meille
lahjoja.
Aaro: No kyllähän sellasillekin vois jotain antaa…
mulla on esimerkiks pöydällä sellanen joutilas hammastahnatuubi. En tykänny sen mausta, mut joku muu
vois tykätä. Ja on mulla sellanen hupparikin, jota en
enää käytä kun siinä on muutama reikä. Sekin joutais
lahjaksi jollekin. Tai voisin erikseen paketoida mun
karkkipussista ne salmiakit, jotka on liian väkeviä.
Iina: Hyi sua, Aaro! Antoko Jumala meille sellaista,
jota Hän ei ite tarvinnut…tai joka oli rikki…tai jotain
sellasta, josta halus päästä eroon?
Aaro: Hmmm…no ei kyllä! Joku on sanonu, että Isä,
Poika ja Pyhä Henki on kaikki samaa Jumalaa…vähän
niin kuin kananmuna on yks, vaikka siinä on kolme
osaa: keltuainen, valkuainen ja kuori. Kai se on siis
niin, että kun Jeesus synty, Jumala oikeastaan ite synty
tähän maailmaan…ensin pieneks vauvaks haisevaan
talliin, sitten hmisten parantajaks, auttajaks ja pelastajaks. Melkoinen lahja! Jumalahan anto lahjaks ittensä!!

Iina: Niinpä, Aaro. Täydellisiä meistä ei tuu kun vasta
taivaassa. Mut jo nyt me saadaan iloita ja kiittää Jeesuksesta, Jumalan lahjasta. Ja ehkä me voitais opetella
antamaan toisillemmekin sellasia lahjoja, jotka oikeesti
ilahduttaa toista. Vaikka yhteistä aikaa! Varmaan kaveri
ilahtuu paljon enemmän yhdessä vietetystä päivästä,
jolloin herkutellaan, jutellaan, saunotaan, pelataan
jne. kuin siitä, että vaan kiireellä heitetään paketti kaverin ovelle, vaikka se ois kuinka hieno. Ja se, että lupaa
rukoilla toisen puolesta, se se vasta mahtava lahja on!
Aaro: Totta. Mut kuule, nyt iski idealla! Mä otan vähän
mallia Jumalasta ja tuosta sun ideasta myös ja yhdistän
ne. Mä aion paketoida itteni sulle joulupakettiin! Saat
sitten iloita mun suurenmoisesta seurastani koko päivän! Tarvisin kuitenkin apua tuossa paketoinnissa. Voisitko vähän jelppiä vaikka aatonaattona? Ainakin voisit
laittaa rusetin paketin päälle. Voisit avata paketin heti
saman päivän aikana…vaikka viiden minuutin päästä
paketoinnista… Voin sitten pompata sieltä kuin vieteriukko ja laulaa sen Mää oon niin kaunis-joululaulun.
Iina: Voi Aaro! Se on Maa on niin kaunis. Mutta joo,
kyllä mä autan paketoinnissa. Nyt alkaa kummiskin
matikan tunti joten tossua toisen eteen. Jatketaan siinä
jakolaskujen lomassa Jeesuksen oottamista. Ja muista,
Aaro; vaikkei me vielä nähä silmillämme Jeesusta, Se
on koko ajan meidän kanssa, asuu meiän sydämissä.
Se saa just nyt mut superhyvälle joulumielelle! Ja se,
että sä oot mun kamu!
Aaro punastui. ”Aaro plus Iina on jotain ihanaa…siinäpä ainoa laskutoimitus, johon nyt kykenen”, hän mietti
astellessaan Iinan vanavedessä kohti luokkahuonetta.!
Joulukuun aurinko iski silmää siniseltä taivaalta.
(Kirj. Marianna Hilden & Paula Jääskö)

Jouluhartaus

“En mä ole lapseni, lintu tästä maasta...”

”Suo, Herra toivon kynttilöiden loistaa”
Lapsuuteni joulujen ensimmäisiä muistoja on kaksi. Ensin
on joulukuusen nouto. Loikin isäni jalanjäljissä lapselle
syvähkössä lumessa. Kun isäni löysi sen oikean kuusen,
hän ennen puun kaatamista lauloi: ”Mä kaaduin nuorna
mättäälle, mä kaaduin mielelläni…” Vasta aikuisena tajusin tuon laulun sanoman viittaavan Jeesuksen sovitukseen ristillä. Ehtoollispöytä julistaa sijaissovitusta: ”Sinun
edestäsi annettu… ja vuodatettu.”

Toinen muistikuvani on tosi pimeältä kirkkomaalta, jossa
ei ollut aurattuja polkuja hautakivirivien välissä. Ei siellä palanut monia kynttilälyhtyjäkään. Isäni löysi helposti
vanhempiensa haudan. Se oli paksuhkon lumen peitossa. Lumeen kaivamamaansa kuoppaan isäni asetti ja
sytytti ison kynttilän. Näitä puuhatessaan hän oli hiljaa,
joka edusti hänen hartauskäytäntöään. Kun lähdettiin
palaamaan, hän kertoi lyhyesti edesmenneitten tuttujensa hautoja ohitettaessa mainiten jotain heistä kustakin.
Erään kohdalla hän saattoi sanoa: ”Voi sinuakin Birger,
kovin nuorena lähdit.” Opin tuntemaan näin jotain isäni

ystävien elämästä. Kuinkahan paljon nykyisin siirtyy niin
sanottua perimää nuorelle polvelle?
Laulu ja soitto olivat lähellä isäni sydäntä. Hänen mielilauluistaan monet joululaulut ovat edelleenkin suosittujen joukossa. ”En etsi valtaa loistoa” ja ”Varpusen jouluaamu” olivat kodissamme mielisävelmiä. Jälkimmäinen
liittyy sen surun kokemukseen, joka virisi laulun sanoittajan Sakari Topeliuksen pikkupojan kuolemasta. Ikuisuus
koskettaa kuulijaa, kun edesmenneen pojan siskolle
sanotaan: ”En mä ole, lapseni, lintu tästä maasta, olen
pieni veljesi, tulin taivahasta…” Laulu kuvastaa taivasikävää. Se on aina oikean uskon tavaramerkki. Jeesus
Kristus, Joulun Herra, tuli taivaasta Isän Jumalan luota,
jotta meillä rauha olisi. Hän tahtoo antaa kaikki sinun
syntisi anteeksi. Hän vain odottaa, että saisi olla sinulle
armollinen. Siunattua Joulua, lukijani!
Teksti: Onesimus

SUURESSA MUKANA MAAILMALLA

Lahjan äärellä

Lapsena muistan selanneeni marraskuussa posket innosta punaisina lelukuvastoja. Millaisen barbien laittaisinkaan toivelistalleni
tänä jouluna? Olisiko paketissa
myös pehmoisen lämpimät lapaset? Nyt toiveeni hymyilyttävät. Uskalsin toivoa turhamaisen tärkeitä
asioita, koska elämässäni ratkaisevat asiat olivat turvatut. Pieni tytön sydämeni oli täynnä haaveita
tulevaisuudelle.

Kyproksella silmäni on avattu kerta
toisensa jälkeen. Kaikki tulevaisuuden haaveet voidaan repiä alas.
Mikään ei ole itsestäänselvää.
Olen lukemattomat kerrat katsonut silmiin naista, jolta pahuus on
koittanut särkeä kaiken. Olen ollut
vihainen siitä, miksi minä olen saanut olla niin etuoikeutettu. Turvassa. Se kaikki hyvä, mitä minä olen
elämässäni saanut, on ollut lahjaa.
Se kaikki paha, jolta olen elämässäni välttynyt, on ollut lahjaa.
Ne hetket, kun ihmiskaupasta vapautunut nainen on alkanut aavistaa toivon todellisuutta, eivät
koskaan lakkaa koskettamasta ja
puhuttelemasta minua. Hyvä voittaa pahan rakkauden voimalla.
Pienin askelin uusi tie on mahdollista löytää. Kulku ei ole helppoa, ja
monesti horjahdus tulee sivulle tai
taaksepäin. Mutta oikea suunta on
tärkeintä. Olemme ihmeen äärellä.

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

Uusi osoite:

Sähköposti:
Puhelin:
Palautus työntekijöille tai postitse:
HÄKL, Hämeenpuisto 41 b, 33200 Tampere

Jouluna ihmeen todellisuus on tullut
konkreettisesti keskellemme. Joulun
Lahja on annettu meille jokaiselle
syvimmäksi toivoksi. Mikään muu
toivo ei ole vahvempaa. Mikään
muu rakkaus ei ole todellisempaa.
Niin helposti unohdamme nähdä
kaiken hyvän ympärillämme. Ajattelemme olevamme oikeutettuja
hyviin asioihin ja välttymään pahalta. Lahjat kadotetaan siellä, missä
asioista tulee itsestäänselviä.
Monesti on aika pysähtyä. Lahjat
löydetään siellä, missä kiitollisuus
on löytänyt sydämeen. Missä tiedetään, että mikään hyvä ei ole itsestäänselvyyttä.
Todellisin Lahja on jo tullut luoksesi.
Huomaatko sinä sen?
Kirjoittaja toimii ihmiskaupan uhreja
auttavassa työssä

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 3.4.201431.12.2015 Hämeen ja Sisä-Suomen poliisilaitosten sekä
Someron kunnan alueella
Olethan huomannut kotisivuillamme www.hameenkl.fi
uuden lahjoitusmahdollisuuden suoraan oman nettipankkisi kautta. Käy tutustumassa uuteen vaivattomaan lahjoitustapaan suoraan kotisivunäytöltä.
Lahjoituksia voit tehdä myös pelastusrenkaan kautta
joka löytyy myös kotisivultamme ”tue työtämme-valikon alta) saat sieltä sähköpostilaskun jolla voit sitten
maksaa lahjoituksesi.

Lämmin kiitos sinulle työmme
ystävä ja tukija!

Taloustilanne 1.1.-30.9.2015

Vuoden 2015 budjetti on laadittu
hieman ylijäämäiseksi. Hämeenpuiston kiinteistössä on tulossa taloyhtiön toimesta mittavat remontit
seuraavan 5 vuoden aikana ja tarvitsemme sinne ”säästöjä”, joilla
voisimme maksaa remonttiosuutemme pois. Taloyhtiön remonttiasioista
lisätietoa kunhan asia etenee, on
tullut hieman viivettä matkaan.
Nyt on lisäksi ilmennyt Lähetyskodin lattian uusintatarve irtoilevien
laattojen takia. Työ on asbesti-työtä
ja siksi haasteellista. Jos uusimme
vain pakollisen osan niin kustannukset lienevät n. 6000€. Jos taas
uusimme kaikki ”asbestipitoiset” lattiat hinta lienee n. 25000-30000€.
Lattiaremontti tehdään 2016 kesätauon aikana siltä osin kuin rahaa
siihen löytyy. Tähänkin haastee-seen
meidän pitäisi pystyä vastaamaan.
Toivomme myönteistä suhtautumista näihin mittaviin taloushaasteisiin
tulevina vuosina. Jos haluat lahjoittaa lattiaremonttiin tai taloyhtiön remontteihin niin laita viitteeksi 20006
(lähetyskoti Tampere)
Olemme nyt noin 28 000 € jäljessä
budjetista. Odotettu kuukausisummahan on tasan jaettuna 20 000€
per kuukausi. Nyt näyttää vahvasti siltä että budjettitavoite jää tältä
vuodelta huomattavasti vajaaksi ja
remonttirahaston karttuminen haaveeksi. Eiköhän veljet siskot anneta
hieman joululahjaa Hämeen Kansanlähetyksen työlle, saadaan talous
kuntoon, remontit maksuun ja lahjoittajalle Joulumieli. Näin Jeesuksen syntymäjuhlaa odotellessa.
Kiitos Sinulle ystävä rukouksista,
työstäsi ja taloudellisesta kannatuksestasi Jumalan valtakunnan työlle
Hämeen Kansanlähetyksen kautta!
Ilman Sinua toimintamme ei olisi
mahdollista. Siunattua syksyä ja Joulun odotusta Sinulle ja läheisillesi.
Muistetaan 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.
Paavo Rantala, rahastonhoitaja

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 oheisista 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 vaihtoehdoista.
5. Maksuväli, kuukausittain
6. Euromäärä

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

TYÖNTEKIJÄT
* Lasse Jussila
* Ilkka Päiväsaari
* Marianna Hildèn
* Marika Huusko
* Paula Jääskö
* Helena Vähäkangas

19075
19402
19460
19509
19570
19596

PIIRIN OMAT KOHTEET
* Radiotyö
* Keidas Hämeenlinna
* Mihin eniten tarvitaan
* Miestyö
* Evankelioimistyö
* Nuorten Aktiomatkat
* Keidasvuokrakeräys
*Maakuntatyö
* Nuoret aikuiset
* Juniorityön materiaalit
* Keidas omaksi keräys
* Ystävälehti
* Mainonta
* Juniori- ja perhetyö
* Naistyö
* Lähetyskoti Tampere
* Katutyö

11400
12629
14300
15600
15901
16010
16120
16515
16900
17006
17200
19004
19017
19101
19800
20006
5500

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
* Lähetys erittelemätön

20051
20103
20200
20307
20459
20556
21209
21306
21704
22101
20486
22554
22703
23100
23388
23650
23854
24303
24507
24808
25593
18500

Hämeen Kansanlähetyksen talouskannatus 2015
Tarve 20000€ /kk.

MENOVINKIT

Menovinkit: joulu-tammikuu 2015-16
Hämeenlinna Keidas (os. Kaivokatu
2, HML)
Joulujuhla 13.12. klo 16,
Yhteyden keitaat joka toinen
sunnuntai, tammikuussa alkaen
10.1.2016
Miesten raamattupiiri parittomilla viikoilla maanantaisin
klo 18, joulukuussa 30.11.
ja 14.12. ja joka toinen viikko
alkaen 4.1.2016
Rukousaamu joka tiistai klo
8-9, joulukuussa 1.12., 8.12. ja
15.12. ja tammikuussa viikoittain alkaen 12.1.2016
Hoitava päiväpiiri tiistaisin klo
14, joulukuussa 1.12., 8.12. ja
15.12. ja tammikuussa viikoittain alkaen 12.1.2016
Pointti nuorten illat keskiviikkoisin klo 18, joulukuussa 2.12.,
9.12. ja 16.12. ja tammikuussa
viikoittain alkaen 20.1.2016
3K opiskelija-illat torstaisin klo
18, joulukuussa 3.12., 10.12. ja
17.12. ja tammikuussa viikoittain alkaen 14.1.2016
Tampere Lähetyskoti (os. Hämeenpuisto 41, TRE)
Avoin raamattupiiri maanantaisin klo 18 joulukuussa 30.11.
ja 7.12. ja jatkuu tammikuussa
11.1.2016 alkaen viikoittain
Ti 8.12. klo 13 Lähetyksen
näpräyspiiri
Keskiviikkoisin Päiväseurat klo
13 joulukuussa 2.12. ja 9.12. ja
jatkuu tammikuussa 13.1.2016
alkaen viikoittain
Keskiviikkoisin Pointti-illat nuorille klo 18 joulukuussa 2.12.
ja 9.12. ja jatkuu tammikuussa
13.1.2016 alkaen viikoittain
Torstaisin 3Kohtaamista –illat
nuorille aikuisille klo 18.30
joulukuussa 3.12.
Perjantaisin klo 18 Varkki-ilta
11.12. ja PME-ilta 4.12. ja Vark-

ki-illat jatkuvat 15.1.2016 sekä
PME-illat 8.1.2016 vuoroviikoin
Sunnuntaisin Lähteellä –juhla
6.12. klo 16.30 ja Lähteellä –joulujuhla 20.12. klo 16,
vuoden 2016 ensimmäinen
Lähteellä –juhla 3.1.2016 klo 16
ja Lähteellä –extra 17.1.2016
klo 16
Sunnuntaiseurat klo 16
joulukuussa 13.12. ja jatkuu
tammikuussa 10.1.2016 alkaen
joka toinen viikko
Pirkanmaa
Orivesi
ma 7.12. klo 18 Avoin raamattupiiri, seurakuntakeskuksen
kahviossa, Latokartanontie 5,
Orivesi
Eräjärven Talvipäivät 17.20.1.2016: su klo 19 Iltakirkko,
Lasse Jussila, ma klo 19 Arto
Hukari, ti klo 19 Viestiveljet, ke
klo 19 Sanan ja rukouksen ilta,
Lasse Jussila
la 23.1. klo 13 Virsiseurat Liisa
Jaakolalla, Naakankujalla
Renko
ke 9.12. klo 18-20 Donkkis Big
Night –toimintailta 7-12 –vuotiaille, Rengon seurakuntatalo,
Hinkaloistentie 1, Renko
ke 20.1.2016 klo18-20 Donkkis
Big Night –toimintailta 7-12
–vuotiaille, Rengon seurakuntatalo, Hinkaloistentie 1, Renko
Tervakoski
to 10.12. klo 18-20 Donkkis Big
Night –toimintailta 7-12 –vuotiaille, Seuratalo, Seuranaukio 3,
Tervakoski
to 21.1.2016 klo 18-20 Donkkis
Big Night –toimintailta 7-12 –
vuotiaille, Seuratalo, Seuranaukio 3, Tervakoski

Ylöjärvi (Viljakkala)
ke 9.12. klo 18-20 Donkkis Big
Night –toimintailta 7-12 –vuotiaille, Viljakkalan seurakuntatalo,
Virkatie 2, Viljakkala
Su 10.1. klo 18 Seurat, Viljakkalan seurakuntatalo, Virkatie 2,
Viljakkala
Esirukouspyyntöjä:
”Vanhus, jolla vatsavaivoja ja
sairauksia, pyydämme hänelle
apua ja Jeesuksen läheisyyttä.”
”Lapsi jolla ollut iso leikkaus,
pyydämme että hän voisi toipua ja tulla terveeksi.”
”Israelin puolesta, rauhaa Jerusalemiin ja koko lähi-itään.”
”Rukoilemme maahanmuuttajien puolesta, että jokainen heistä saisi täällä ollessaan kuulla
evankeliumin Jeesuksesta.”
”Lasten ja nuorten hengellisen
heräämisen puolesta, että
lapset ja nuoret oppisivat jo
varhain tuntemaan Jeesuksen.”
Esirukouspyyntöjä voit lähettää
osoitteeseen
hameenkl@sekl.fi tai
täyttää lomakkeen nettisivulla:
www.hameenkl.fi
tai lähettää aiheita
postitse:
Hämeen Kansanlähetys
Hämeenpuisto 41 b, 33200
Tampere
Kaikkien pyyntöjen
puolesta rukoillaan.

Kevään Varkki ja PME
-illat Tampereen
Lähetyskodilla
Varkkien omat -illat perjantaisin
18.00 10+ vuotiaille
ARVAA KUKA…?
15.-16.1. …ARMAHTAA?
29.1. …VASTAA RUKOUKSIIN?
12.2. …PYSTYY MIHIN VAAN?
26.2. …PARANTAA?
18.3. …YLLÄTTÄÄ?
1.4. …HALLITSEE?
15.4. …TAHTOO SYDÄMEESI?
29.4. …ANTAA ILON?
13.5. …RAKASTAA?

PME -illat perjantaisin 18.00
Yläkouluikäisille
SAVIOUR-SPRING
8.1. SAVIOUR´S SECRETS
22.1. SAVIOUR SOUNDS
5.2. SAVIOUR´S SPIRIT
19.2. SLEEPY SAVIOUR
11.3. SAVIOUR´S SERVANT
25.3. SUFFERING SAVIOUR
8.4. SEEING SAVIOUR
22.4. SHINING SAVIOUR
6.5. SUMMER SAVIOUR

TOIMINNASSA MUKANA

1. Miten olet tullut uskoon?
Olin 24 vuotta vanha kun tunsin Jumalan kutsuvan minua puoleensa.
Aloitin ensin yrittämällä parantaa
ulkonaista elämääni siivoamalla elämästä ”pahoja” tapoja jotta kelpaisin
siten Jumalalle. Siitä ei tullut oikein
mitään kun omatunto löysi aina vaan
uusia ”syntejä” mitkä eristivät minut Jumalan hyväksynnältä. Tunsin
pientä kuolemanpelkoa, kun aloin
jotenkin ymmärtämään ettei taivaan portit ole minulle auki.
Luin Tapio Nousiaisen kirjan Leipää ja suolaa ja tein henkilökohtaisen uskon ratkaisun. Samaan aikaan alkoi oven takana
käymään Jehovan todistajia jotka juttelivat mukavia ja kertoivat olevansa se ainut ja oikea ”seurakunta”. He perustelivat
väitteensä sillä että heitä ”vainotaan” kaikkein eniten maailmassa ja vain he tekevät oikeata lähetystyötä kiertelemällä
ovelta ovelle. Se vakuutti minut niin että olin ajatuksen tasolla
valmis liittymään heihin. Kerroin kuitenkin ajatuksistani fiksulle
kristitylle ystävälleni joka käski kysyä seuraavan kerran pari
tarkentavaa kysymystä näiltä jehovalaisilta. Kun jehovapartio
seuraavan kerran ilmestyi ovella niin kysyin heti: ”Oletko pelastamassa minua vai itseäsi?” Minulle oli todellinen yllätys
kun Jehovan todistaja vastasi; ”MOLEMPIA.” Tästä vastauksesta tiesin ettei tämä oppi ole Jumalasta. Ymmärsin jo silloin
ristin sovitustyön olevan ainut tapa pelastautua. Toinen kysymys oli:” Onko sinulla henkilökohtainen pelastusvarmuus?”
En odottanut kuulevani tätäkään: ”toivon Jehova Jumalan
muistavani minua viimeisenä päivänä minun tekemien hyvien
tekojen tähden” Siitä minä tiesin aivan varmaksi, ettei Jehovan
todistajien oppi ole oikea. Pelastus tulee jokaiselle ainoastaan
ristin täytetystä työstä. Lunnaiksi ei todellakaan tarjota omia
hyviä tekoja.
2. Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
Jeesus on Herrani. Ja minä saan luottaa että Herrani pitää
huolta minusta ja perheestäni ja johtaa taivaan kotiin.
3. Mieleenpainuvin rukousvastaukseni
Ehkä mieleenpainuvin Jumalan suojelussa on se kun tyttäreni
oli ekaluokalla ja jäi koulumatkalla auton töytäisemäksi. Tytär
lensi auton törmäyksen voimasta toiselle puolelle tietä. Ensi
säikähdyksen ja sairaalakäynnin jälkeen todettiin ettei muuta
vammaa ollut kuin mustelma ja pari naarmua jalassa. Juuri
sinä päivänä repussa oli liikuntavarusteet ja se oli sopivasti
aivan täynnä.
4. Mikä Raamatun kohta on puhutellut sinua eniten?
Kirje efesolaisille 2:8-9 Armosta Jumala on teidät pelastanut
antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se
on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin jottei kukaan voisi ylpeillä.
5. Mitä haluaisit sanoa lehden lukijoille?
Kun elää Jumalan lapsena, niin luottamus Jumalan huolenpitoon ja johdatukseen kasvaa.
Torsti Tauriainen vastaa mm. Tampereen Lähetyskodin sunnuntaiseurojen järjestelyistä ja toimii Hämeen Kansanlähetyksen
piirihallituksen puheenjohtajana

Terveisin:____________________________________________________________________________________________________

Hei! Lähetän tämän lehden sinulle joulukorttina ja tahdon toivottaa
sinulle rauhaisaa ja siunattua Joulun aikaa!

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

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

