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Tuntuuko, ettei elämälläsi
ole tarkoitusta? Pelottaako
sinua?
Oletko miettinyt, onko Jum
alaa olemassa
Tai mitä tapahtuu kuoleman
jälkeen?

len yrittänyt opettaa pojalle, että kavereiden
synttäreissä tärkeintä ei ole tarjottavat herkut
eikä se missä kaverisynttäreitä pidetään. Tärkeintä on synttärisankari ja se, että hän saa olla juhlan
keskipisteenä.
Monelle joulu rakentuu puitteista: sisustuksesta,
kynttilöistä, hyvästä ruoasta ja läheisistä ihmisistä.
Nämä ovat hienoja ja upeita asioita, mutta osaammeko mekään juhlia syntymäpäiviä jos keskitymme juhlan syyn sijaan itse juhlaan tai sen puitteisiin?
Kristityt viettävät Joulua, Jeesuksen syntymäpäivää vietetään eri puolilla maailmaa hyvin erilaisissa
olosuhteissa, myös inhimillisten katastrofien keskellä. Jokaiselle meistä joulunaika on myös erilainen. Tärkeintä ei ole juhlan puitteet vaan Jeesus,
jonka syntymäpäiväjuhlaan me kaikki saamme
omalla tavallamme osallistua.
Joululahjat puolestaan muistuttavat meitä:
”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä,
vaan se on Jumalan lahja.” (Ef.2:8) Tämä lahjan Jumala haluaa antaa jokaiselle maailman
ihminen, jokainen saa sen vastaanottaa ja jokainen meistä saa tästä lahjasta tänäkin Jouluna Jumalaa kiittää.
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee
suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman
varjon maassa, loistaa kirkkaus… Sillä lapsi
on syntynyt meille, poika on annettu meille.
Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan
ruhtinas.” (Jes.9:1,5)
Jeesus on Joulun sankari, valo ihan jokaiselle meistä! Juhlitaan jouluna Jeesusta!
Siunattua Joulunaikaa
sinulle.
Ilkka Päiväsaari

Kansanlähetyksen
Joulunaika 2019

Laulamaan Hoosiannaa
su. 1.12 klo 16.00 Tampereen
Lähetyskodilla. Hannu Uusmies,
LK-Houseband, ehtoollinen. Marianna
Hildénin kirjojen julkistamisjuhla.
Marianna Hildén, Merja Pitkänen (Päivä Oy)
Joulujuhlat
su. 15.12 klo 14.00 Hämeenlinnan
Keitaalla. Mukana Ilkka Päiväsaari.
su. 15.12 klo 16.00 Tampereen Lähetyskodilla. Mukana lähetystyöntekijät Hannu ja
Lilliann Keskinen. Jouluiset nyyttärit.
Perinteiset Joulumyyjäiset
la. 30.11 klo 10.-14.00 Hämeenlinnan Keitaalla. Leivonnaisia, käsitöitä ja arpajaiset.
la. 30.11 klo 11.-14.00 Tampereen Lähetyskodilla. Tarjolla riisipuuroa ja hernekeittoa + pannaria. Tunnelmallinen joulukahvila,
jossa Viestiveljet esittävät jouluisia lauluja.
Myynnissä kotimaisia käsitöitä ja
leivonnaisia. Piparitaloarpajaiset.

Tervetuloa!
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Päivä oli venynyt jo illan puolelle. Ulkona alkoi hämärtää,
mutta sisällä oli kirkasta ja iloiset äänet kaikuivat ympäriinsä.
Jälleen mukavasti onnistunut joulu – ajattelin.
Aloitimme aamulla kello 10:30
jumalanpalveluksella. Paikalla
oli mukavasti väkeä ja saimme
juhlia myös äidin ja pienen pojan kastetta, mikä oikein kruunasi hetken. Seurakunnan innokkaimmat jäsenet olivat
perustaneet jokin aika sitten
kuoron. Niin saimme kasteen
jälkeen kuulla kuoron innokasta kuorolaulua.
Istuin tuttuun tyyliini salin etuosassa tuoli saliin päin
käännettynä. Näin pystyin huomaamaan myös myöhässä tulleet mahdolliset uudet tulijat ja
varmistamaan, että joku meni
ottamaan heitä vastaan. Kokemuksemme on ollut, että ensimmäisen kontaktin vieraanvaraisuus on merkittävää koko
myöhemmän suhteen kannalta.
Itselleni kaiken juhlasäpinän
keskellä merkittävää oli se, että
sain julistaa jälleen monille ensikertalaisille Jumalan sanaa.
Japanilaisetkin ovat usein tietoisia joulun kristillisestä taustasta ja jouluna kirkon kynnyksen yli on hieman normaalia
helpompaa astua. Päivän evankeliumi oli tuttuun tapaan
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Luukkaan toisesta luvusta, jossa kerrotaan Jeesuksen syntymästä. Niin julistin kuulijoille joulun todellista sanomaa:
”Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja.
Hän on Kristus, Herra.”
Japanissa jouluaatto ei ole
vapaapäivä, joten joulun juhlinta keskittyy yleensä lähimpään joulua edeltävään sunnuntaihin. Niin tänäkin vuonna
pidimme seurakunnan joulujumalanpalveluksen ja perhejoulujuhlan sunnuntaina 21.12.
Parhaillaan oli menossa jumalanpalveluksen jälkeinen juhla.
Nuorin lapsemme oli nukahtanut kaiken juhlinnan keskellä.
Ei ihme, sillä olihan hän vasta
kolmevuotias. Niin hän nukkui
Japanin-vaarinsa, herra Nuoren Kiven sylissä.
Kaukana Suomesta asuessaan joutuu lähetystyöntekijä viettämään usein joulutkin
erossa muusta perheestään.
Niin mekin vietimme seitsemän
yhdeksästä Japanin joulustamme ilman Suomen sukulaisia.
Onneksi muutama paikallinen
kristitty oli ottanut pienet lap-

semme silmäterikseen ja niin
väsyneelle oli lämmin syli tarjolla, vaikka vanhemmat olivat
kovin kiireisiä isännöidessään
vieraita.
Illan päätyttyä kuljetimme
Nuoren Kiven vaimoineen kotiinsa. Hyvästellessä kiittelimme ja vilkutimme lämpimästi näkemiin illan jo muututtua
pimeästä pilkkopimeäksi. Tämä
oli viimeinen kerta, kun näimme Nuoren Kiven elossa. Seuraavana aamuna 22.12. saimme hälytyksen lääninsairaalan
teho-osastolle, jossa Nuori Kivi
kamppaili elämästään. Mikään
ei kuitenkaan enää auttanut,
vaan Jumala kutsui omansa
kotiin. Niin vietimme japanilaisittain kaksiosaisia hautajaisia
23.12. illalla ja 24.12. aamupäivällä. Nuori Kivi ehti elää kristityn elämää reilut puolitoista
vuotta. Tuona aikana saimme
kokea monia yhteisiä ilon ja
surun hetkiä tämän eläköityneen yhteiskuntatiedon opettajan kanssa.
Jouluaaton iltana päätimme yhdessä seurakuntalaisten
kanssa, että pidämme kuiten-

kin alkuperäisen suunnitelman
mukaan illalla kynttilähartauden kirkolla. Niin joulumme
alkoi tuona vuonna ilolla ja kiitoksella, mutta jatkui kuoleman
äärelle pysähtyen päättyäkseen
siihen, että kokoonnuimme vielä yhdessä Jumalan eteen ih-

mettelemään hänen suuria tekojaan. Seuraavana päivänä,
kun meidän oli tarkoitus juhlia
joulua oman perheemme kesken, totesimme Marin kanssa,
että olimme niin väsyneitä, että
menimme suosiolla syömään
lasten kanssa joulupäivän ate-

riaa paikalliseen McDonaldsiin.
Tuo joulu on painunut syvälle
sisimpääni, sillä siinä oli koko
elämän kirjo läsnä.
DANIEL NUMMELA
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Tue työtämme

Kuukausilahjoittajaksi?

A jatuksia

Jo ulu- ks ia
		 ajatu
Lapsi odottaa joulua. Hän
tietää, että Jeesus antoi
meille joulun. Millaisia lahjoja
saan, onko rauhallista ja
mukavaa? Onko hyviä ruokia,
onko äiti väsynyt? Riittävätkö
rahat joululahjoihin? Harvoin
joulu täytti odotukset. Usein
joulu oli pettymys.

J

oulusta on tullut kulutusjuhla. Suomalaisten kulutus on yksitoistakertaistunut sadassa vuodessa.
Kaupallinen kulutusjuhla ahdistaa, ruuhkauttaa jätehuollon, velkaannuttaa, etäännyttää meidät joulun sanomasta.
Joulu tuli, tili meni ja velat jäivät. Joulu on ylivelkaantumisen kulta-aikaa. Älypuhelimet,
tabletit ja konsolipelit ovat joulun hittejä. Verkkokauppa arvioi kävijämäärän kasvavan
joulun alla noin 30 prosenttia
verrattuna edelliseen vuoteen.
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Mitä kalliimpiin tuotteisiin
joulukuluttaminen siirtyy, sitä
useammin tuotteita maksetaan
luotolla. Markkinointi toimii
”osta nyt, maksa myöhemmin”periaatteella. Kaikki suuret liikkeet tarjoavat luottorahoitusta.
Monet ylivelkaantuvat jouluna,
koska silloin tehdään isoja hankintoja, luksuspalveluja, matkoja, kulutuselektroniikkaa.
Pikavippejä on tarjolla, niiden
ongelma on, että niillä hoidetaan jouluostoksia tilanteessa,
jossa velkataakka on jo kaatunut päälle. Joulusta on tullut
angstinen pakkopulla. Jäteautot ajavat jouluaattonakin.
Miten voisi nauttia joulusta?
Olen kuullut sanottavan, että
jos sinun ja läheistesi perinteisiin kuuluu pieni jouluriita,
olette täysin normaali perhe.
Siitä selviää, jos ottaa kaiken
huumorilla ja muistaa, että joulu on pian ohi. Koska vietetään
paljon aikaa yhdessä, pintaan
voi nousta asioita, joita ei ole
ehditty aiemmin käsitellä. Jou-

luna voi vaivata pyhimyssyndrooma, jossa oma minuuttiaikataulu nähdään parempana
kuin toisen rento loma-asenne.
Voisiko jouluna olla rento lomafiilis, kaiken ei tarvitse olla
täydellistä. Onko pakko ostaa
lahjoja, kun talo on täynnä tavaraa? Voisiko jotain antaa pois?
Onnistuuko ekologisen elämän
vietto jouluna?
Moni tuskailee joulun paineiden alla ja odottaa arjen alkamista. Kun joulukulttuurit
törmäävät yhteen, on hyvä etsiä kompromisseja. Ruokapöytäänkin voi laittaa jokaiselle jotakin tai voi pitää nyyttikestit.
Kenenkään joulu ei ole täydellinen ja odotukset ovat suuret ja
monenlaiset. Jouluna ei ole kiva
olla yksin. Voisitko sinä tarjota
joulun naapurin sinkulle?
Jeesus tekee joulun, onhan
se hänen syntymäjuhlansa.
Jeesukselle voimme antaa vain
tyhjät kätemme. Millainen olisi joulu, jossa Jeesus olisi keskipisteessä? Joulu täyttyisi rau-

halla, onnella, viisaudella. Koti
kääriytyisi rakkauden, kärsivällisyyden ja rukouksen viittaan.
Kaikkialla kaikuisivat joululaulut. Ihmiset tukeutuisivat Raamattuun ja opettelisivat sen
avulla elämään hyvää elämää.
Raamatun avulla he oppisivat
rakastamaan toisiaan, olemaan
kilttejä toisilleen ja antamaan
anteeksi. Joulutalo olisi täyttynyt köyhistä kadunkulkijoista, kaikki jakaisivat omastaan.
Joulu olisi yhteisöllinen armon
ja rakkauden juhla. Jeesuksen
avulla voimme tehdä joulusta
täydellisen. Hän tuo sydämiimme rauhan, joka leviää kaikkialle maailmaan. Rukoillaan
viisautta ja voimia joulun viettoon. Siunattua joulun aikaa.
Heitä ohjaa heidän
armahtajansa, joka vie
heidät lähteiden ääreen.
Jes. 49:10
ULLA RANTALA

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

Kuukausilahjoittana olet

SUURESSA MUKANA!

Säännöllinen lahjoitus verkkopankkisi kautta:
1. Tee omassa verkkopankissasi maksuohjelmalla
toistuva maksu tai suoritus
2. Ilmoita tilinumero, jolle maksu suoritetaan.
3. Käytä sivun alaosassa olevia yleisiä
viitenumeroita. Mikäli haluat tarkentaa
kohteesi saat viitenumeron tätä varten.
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

MAAHANMUUTTAJATYÖ
JATKUU VILKKAANA
Hämeen Kansanlähetys järjestää niin kantasuomalaisille kuin maahanmuuttajaperheillekin
suunnattuja Donkkis Big Day –tapahtumia Tampereen Lähetyskodilla joissa raamattuopetus
tulkataan darin kielelle.
Hämeenlinnassa kokoontuu Suomi –klubi jossa
keskustellaan Suomen
kieltä oppien ja tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja kristinuskoon.
Osallistujia on ollut 13 eri
maasta joista osa on löy-

tänyt tiensä muuhun Kansanlähetyksen toimintaan
Hämeenlinnassa.
Lisäksi darinkielinen
raamattupiiri starttaa
marraskuussa Hämeenlinnassa, Keitaalla.
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Menovinkki

Menovinkki
MIESTENPÄIVÄ

VIESTIVELJET
mukana Miestenpäivässä
Tampereella la. 16.11

lauantaina 16.11.
kello 9.30 - 15.30

”Miehen asema tänä
päivänä Raamatun
valossa.”
Mukana Arto Hukari ja
Viestiveljet.
Luvassa yhdessäoloa tarjoilun,
yhteislaulun, todistuksien ja
rukouksen kera.
Tervetuloa yksin tai
ystäviesi kanssa.
”Teitä minä kutsun,
miehet, ja ihmislapsille
kaikuu minun ääneni.”
(Sananl.8:4)

Viestiveljet on yhteiskristillinen miesten
kuoro Tampereelta. Se on toiminut jo
25 vuotta ja viimeiset 17 vuotta sen
johtajan on toiminut Jarmo Ojanperä.

Tältä pohjalta toivotan myös
niin tutut, mutta myös uusiakin
kasvoja yhteiseen päivään.

Miestenpäivä
tulossa!

P

arasta Viestiveljissä on yhteys, mikä välillämme on,
olkoon se sitten hengellistä tai sosiaalista. Kaiken tämän
on tietysti antanut Vapahtajamme Jeesus Kristus. Kunnia Hänelle!

Yhteyteen
kätketty siunaus
Viestiveljien yhteyteen on kätketty Jumalan antama siunaus. Miehinä kun olemme niin
erilaisia jo pelkästään per8

soonamme puolesta, joka tuo
oman ”mausteensa” yhdessäoloon, niin mikäli Jumala ei
olisi kaiken yhdessäolon takana, olisi joukko hajonnut
aikoja sitten, koska lihamme
on niin heikko. Paras lääke
kuitenkin on rukous, ylistyksen ja Jumalan Sanan tutkimisen lisäksi. Tämä tietysti vaatii
nöyryyttä, mutta näin kuljettava tie pysyy selkeänä, ja se
heikoin tai vahvinkin mies saa
kokea hänelle varattua siunausta.

Miehet mukaan
Viestiveljien kuoroon!
- Ei muuta kuin tervetuloa Viestiveljiin! Voin sanoa, että veljillä on hieno tapa kyllä
toivottaa tervetulleeksi uusi
veli joukkoomme. Pyrimme pitämään kynnyksen matalana,
että arkakin mies kokisi olevansa hyväksytty. Tasa-arvo on
meille myös hyvin tärkeä asia.
Emme lähde erottelemaan ketään arvon tai aseman mukaan.

Mitä odotat tulevalta miesten
yhteiseltä päivältä Lähetyskodilla?
- Tietysti odotan runsasta
osanottoa, mutta myös rakentavaa yhdessäoloa Sanan ja
keskinäisen
seurustelun
”sakramentin” muodossa. Tärkeää on myös, että saisimme
myös rohkeutta miehinä seisoa omalla muurinaukolla muiden mielipiteistä huolimatta
tulevina päivinä. Voisimme
myös samalla olla esimerkkinä
niille miehille, jotka vielä
harkitsevat tulla enemmän
näkyville kristittynä miehenä.
Toivon myös, että yhteinen
päivä saisi hyvän alun, että voisimme tulevaisuudessakin
näitä järjestää. Sitä jääkäämme rukouksin kantamaan.
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A jankohtaista

A jankohtaista
HINNASTO JA LISÄTIETOA

Pirteää, painavaa
ja pureskeltua Sanaa
vaikkapa joulupakettiin

VALLATTOMAT, AINUTLAATUISET JA RAKKAAT

Ilosanomaa, iltatarinoita & ihmemuonaa
iki-ihanille Isän ilopillereille
Tarinointia Raamatun ajasta ja meidän ajastamme. Oivallisia
varhaisnuorille ja nuorille suunnatuissa illoissa, mutta kannattaa
kokeilla aikuistenkin parissa.

19 € / kpl
SUKELLUS SANAAN 1

Tampereen lähetyskodilla varhaisnuoret ja nuoret ovat saaneet jo useiden vuosien
ajan nauttia Hildénin pariskunnan Mariannan ja Teemun vetämissä illoissa niin
hyvin valmistelluista raamattuopetuksista kuin runsaista pöydän antimistakin.

I

lloissamme on aina ollut
runsas tarjoilu. Olen halunnut senkin kautta kuvastaa
tarjolla olevan sanoman runsautta ja suurenmoisuutta. Yhteinen ateria oli myös tärkeä yhteyden muoto Jeesuksen aikana,
Marianna kertoo.
Nyt Mariannan ideoimien
teematarjoilujen salaisuuksiin
pääsee tutustumaan uunituoreen kirjan ”Vallattomat, ainutlaatuiset ja rakkaat” sivuilla.
Kirjasta löytyy valmiita opetuksia ja kertomuksia esimerkiksi
varkki-iltoja varten sekä monipuolisia menu-ehdotuksia Mariannan pojan Jooelin ottamien
hienojen kuvien kera.
-Toivon, että kirja olisi jollekin rohkaisuksi aloittaa toimintaa varhaisnuorille. Tässä olisi tarjolla valmis paketti
tueksi iltojen rakentamiseen.
Kirjasta voisi olla iloa myös
perheiden yhteisiin raamatunlukuhetkiin. Uskon tekstien puhuttelevan kaikenikäisiä, Marianna sanoo.
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Samaan aikaan julkaistiin
myös kaksi muuta kirjaa: Sukellus Sanaan 1 ja 2. Kirjat sisältävät tiivistelmät Vanhan ja
Uuden testamentin kirjoista.
Paavalin kirjeistä Marianna on
poiminut ydinkohtia ja muuntanut ne 2000-luvun tyyliin kirjoitetuiksi. Ensisijainen kohderyhmä on rippikoulun käyneet
nuoret, mutta yhtä hyvin tekstit
toimivat vaikkapa raamattupiirin oheismateriaalina.
Valmistellessaan raamattuopetuksia Marianna pyrkii siihen, että ydin on kirkas ja riittävän yksinkertainen.
-On tosi tärkeää tuoda Raamatun sanoma tähän päivään ja
kysyä, mitä se merkitsee minulle tänään. Omien kokemusten
jakaminen ja todeksi eletty Jumalan Sana ovat myös tehokkaita keinoja saada sanoma perille.
Jumala on elävä ja todellinen, ja
hän tekee edelleen ihmeitä.
Näitä ihmeitä Marianna sai
itse kokea useita vuosia kestäneen kirjaprojektin aikana.

Alkusysäyksenä hän sai tärkeää kannustusta läheiseltä ihmiseltä. Sitten järjestyi sopiva
työtila kirjoittamista varten.
Epäilysten iskiessä kesken kirjoittamisen, Jumala vahvisti ihmeellisellä tavalla, että tehtävä
on häneltä saatu. Siinäkin, miten kirjalle löytyi kustantaja,
Päivä Oy, Marianna koki hienoa
johdatusta ja rukousvastauksia.
-Nyt olo on todella kiitollinen. Kirjoittaminen oli itselleni hoitava ja uskoa vahvistava
kokemus. Toivottavasti monet
erilaiset lukijat löytävät kirjat
ja saavat niistä iloa.
MIINA MAKKONEN

PS. Mariannan kirjojen julkaisua
juhlistetaan Lähetyskodilla
1.12. klo 16 Lähteellä-juhlan
yhteydessä. Mukana Merja
Pitkänen (Päivä Oy).

Sydämellisesti
tervetuloa!

SUKELLUS SANAAN 2

Verrattoman virkistävä vilkaisu Vanhaan Testamenttiin
Mitä muistat Nooasta?
Kirjassa käydään läpi kaikki
Vanhan Testamentin kirjat
lyhyinä kokonaisuuksina, jotka
kolahtavat erityisesti nuoriin
lukijoihin.

Ilosanomaa ihmeellisestä
Immanuelista
”Tulin, näin, voitin!” Nämä
sotasankarin sanat sopivat
myös Vapahtajaamme. Kirja
käy läpi Uuden Testamentin
kirjat lyhyinä kokonaisuuksia,
jotka kolahtavat erityisesti
nuoriin lukijoihin.

19 € / kpl
TILAUKSET
050 545 3344 tai sähköpostitse marianna.hilden@gmail.com

19 € / kpl

Kaikkien
kolmen kirjan
yhteishintaan

50 €

Sukella
Sanaan -kirjat
yhteishintaan

35 €
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Myös Lähetyskodilla on myytävänä muutamia kappaleita.

npäivänä
– konsertissa Uudenvuode kirkossa esiintyy
usjärven
Ke. 1.1.2020 kello 16.00, Ha
Tampereelta.
rokkipappi Tarvo Laakso
äsy. Glögitarjoilu.

Tilaisuuteen on vapaa pä

ista alkaen
i ostaa jo 1. adventstosta,
vo
ia
lm
je
oh
a
vi
erranvira
10 € maksa
suuksissa, kirkkoh
ja Oitin
seurakunnan tilai hetyspuodista, Ryttylän Salesta
lä
a.
n
tti
ko
n konser
Ryttylän kir
kirkon ovelta enne
S-Marketista sekä
e Hannu ja
mikkolähettiemm
ni
an
ta
ne
an
to
niassa.
Konsertin tuot
ön tukemiseen Ke
Päivi Heinosen ty

Tarjoushinta,
jos ostat samaa
kirjaa 3 kpl tai
enemmän

15 €/kpl
KONSERTIN TOTEUTTAVAT YHTEISTYÖSSÄ
HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA JA HÄMEEN
KANSANLÄHETYS.

Tässä erinomainen
aineettoman
joululahjan idea!

lle.
Osta ystävälle tai naapuri taa
lait
t
voi
lle
ole
pu
ntö
kää
tin
Kor
.
oman joulutervehdyksesi
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Lapset sydämellä

Hartaus

Minun jouluni

Minun jouluni –
Totta vai satua ?
Joskus muistelen lapsuuden jouluja. Joululahjat olivat yleensä itse tehtyjä
ja niitä oli vain muutama. Ilo oli valtava jos paketista löytyi villasukat,
lapaset tai pulla-ukko.

S

KUVA: ADOBE STOCK / T0M15

anomaa Jeesuksesta ei
lapsuuden perheessäni pidetty esillä, joten joulusta
jäi mieleen hyvät ruuat ja lahjat, sekä arvailu siitä, kuka toimi joulupukkina.
Tulin uskoon aikuisena ja
ensimmäinen joulu Jeesuksen
omana oli uutta ja ihmeellistä
aikaa. Joulun sanoma kosketti
ja pysäytti. Koko vuosi oli perheessämme vallankumouksen
vuosi, kun Jeesus sai tulla kotimme Herraksi.
Lapsemme kävivät seurakunnan kerhossa ja ennen joulua he
osallistuivat lasten ”joulukirkkoon”.
Kotona kyselin lapsilta, että
mitäs se pappi siellä kirkossa
puhui? Eräs pojistamme totesi,
12

että pappi puhui vain joulupukista ja tontuista.
Kirkon jälkeen kerholaiset
siirtyivät pappilan navetalle,
jonka yläkerrassa majailivat
joulupukki ja tontut. Alakerrasta löytyi Jeesus lapsi, Maria
ja Joosef, sekä muut joulukuvaelman jutut.
Silloin ajattelin, että näin
helppoako on sekoittaa totuus
ja satu?
Kerroin lapsille Jeesuksesta,
jonka syntymäjuhlaa vietämme
jouluna.
Teimme päätöksen, että meidän perheessä ei joulupukki ota
osaa jouluumme. Ohjasimme
lapsia antamaan lahjoja toisille.
Jumalakin antoi lahjan, joka toi
pelastuksen koko ihmiskunnalle.

Halusimme selkeästi asettaa
Jeesuksen joulun Herraksi ja
näin on ollut kymmenet vuodet.
Kun taas joulu lähestyy niin on
hyvä pysähtyä hetkeksi.
Mikä sinun joulussasi on tärkeintä? Onko joku vienyt Jeesuksen paikan?
Ovatko satu ja totuus sekoittuneet?
Nyt jos koskaan lapsemme ja
perheemme tarvitsevat kuulla
Raamatun totuuksia Jeesuksesta ja pelastuksesta.

Siunattua joulun
odotusta jokaiselle!
HELENA VÄHÄKANGAS
JUNIORITYÖNTEKIJÄ

I

tämaan tietäjät saapuessaan Jerusalemiin
kysyivät: "Missä se juutalaisten kuningas
on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen
tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme." Outo valoilmiö oli johtanut tietäjät Kaksoisvirtain maasta
Juudan maalle. Entä mitä valo oli sota-ajan lapselle? Useita vuosia kodissani oli vain öljylampun valot. Radiokin oli patteriradio, johon tuli
aika-ajoin vaihtaa uusi anodiparisto. Sen lisäksi
akkumulaattori piti välillä
latauttaa radioliikkeessä.
Silti emme oikeastaan kärsineet mitään
puutetta saati nälkää. Joulupöytään kuuluivat
lipeäkala, kinkku, erilaiset laatikot,
rusinasoppa ja eri leivonnaiset. Kyllä `äiti oli
laittanut ´kystä kyllä´. Joulukuusen nouto ja
hautausmaakäynnit sekä joulukirkko kuuluivat
asiaan. Lahjoista en voi liiemmin puhua. Rakkaimpia olivat kirjalahjat, kuten Enid Blytonin
Seikkailujen saari. Jo kouluikään varttuneena
koulun kuusijuhla oli merkittävä. Kolmannella luokalla ollessani lauloimme, Jorma ja minä
`Mun kanteleeni` laulun. Sen jälkeen
kriittisyyteni kasvoi, enkä innostunut opettajamme kehotuksista. Mutta evankeliumia
emme me oppilaat hävenneet. Olympiavuonna
1952 oli ns. mustajoulu. Vettä satoi ja maa oli
paljas, kun äitini kanssa kiirehdimme juhlaan.
Katuvalaistuksesta emme silloin vielä tienneet.
Joulu - valonjuhla oli enimmin perheen
keskeinen. Vasta Tapaninpäivänä pääsi leikkimään naapuriin. Sähkövalon puutteessa kynttilöitä oli paljon. Osa niistä valmistettiin jopa
kotona. Joulun alusaikana uskova opettajamme
luki jouluevanke-liumin ja opetti joulunsanomaa. Se oli siunattua siirtymää kodin jouluun.
Oli vielä eräs asia, se oli Taata Sillanpään joulukertomus. "Oi, aika, sä entinen!"
ONESIMUS
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kE 29.4. Israelin
kEitsenäisyyspäivä
29.4. Israelin itsenäisyyspäivä
• Vapaapäivä • Uinti- tai patikka• Vapaapäivä • Uinti- tai patikkaretki halukkaille
retki halukkaille
To 30.4. Laivamatka
Gennesaretilla • Autuuksien vuori
To 30.4.
Laivamatka
• Nasaret • Ehtoollinen
Magdalan
kirkossa
Gennesaretilla
• Autuuksien
vuori
pE 1.5. Vierailemme
messiaanisessa
seurakunnassa • Halukkaat
pääsevät
pulahtamaan Magdalan kirkossa
• Nasaret
• Ehtoollinen
Välimereen Tel Avivissa • Siirtyminen lentokentälle

pE 1.5. Vierailemme messiaanisessa seura-

lähdE keväiseen
IsraElIIN 24.4.–2.5.2020

oNko IsraElIssa
TurvallIsTa
maTkaIlla?
kunnassa
• Halukkaat
pääsevät pulahtamaan
On! Israelissa vierailee vuosittain nelisen miljoonaa
Avivissa
turistia. MeistäVälimereen
pidetään hyvää Tel
huolta
eikä meitä • Siirtyminen lentokentälle
koskaan viedä rauhattomille alueille.

Meille on
syntynyt vapahtaja!

”Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja joka on Kristus, Herra…” Lk.2:11

oNko IsraElIssa
TurvallIsTa maTkaIlla?
Oli se suuri päivä
mE maTkaNjohTajaT
olemme onnellisesti
eläkkeellä. Olemme
vetäneet yhdessä
useita vuosittain nelisen miljoonaa
On! Israelissa
vierailee
maailman historiassa!
matkoja Israeliin, Baltiaan ja Puolan Krakovaan.
turistia.
Meistä
pidetään
hyvää
huolta
eikä
meitä
• Aune ja Håkan Björkström: kielenkääntäjä ja
koskaan
rauhattomille
alueille.
insinööri Kokkolasta.
Tästäviedä
taitaa tulla
20. IsraelinYstävät, saamme jälleen riematkamme.
mulla viettää Vapahtajamme
• Liisa ja Isto Pihkala: diakoni ja arkkitehti
maTkaNjohTajaT
olemme onnellisesti
Janakkalasta.mE
Olemme
toimineet Kansansyntymäjuhlaa. Hän tuli, niin
lähetyksen kotimaisessa
sekäOlemme
ulkomaisessa
eläkkeellä.
vetäneet yhdessä useita
kuin profeetat jo ammoin olivat
työssä, Liisa Japanissa ja Isto Venäjällä.

- tutustuminen Jeesuksen elämän
n
etapahtumaäisekuvakirjaksi!
v
lähdE
paikkoihin muuttaa
Raamattusi
e
k
- kuulet Israelin monivaiheisesta historiasta ja
lähihistoriasta paikan
päällä
IsraElIIN
24.4.–2.5.2020
- tutustut Jeesukseen uskoviin juutalaisiin ja
Tällä maTkalla

Matka etenee alustavasti tähän tapaan;
lopullisessa ohjelmassa vierailut eri kohteissa
saattavat siirtyä jollekin toiselle päivälle.
la 25.4. Kuljetus aamuyöstä lentokentältä
Betlehemiin • Majoitumme Hotel Paradiseen
• Päivällä vierailu Syntymäkirkossa ja Paimenten
kedolla • Tapaamme arabikristityn perheen
su 26.4. & ma 27.4. Kuljemme Jerusalemissa
Jeesuksen askelissa: Öljymäki, Getsemane, Via
Dolorosa, Pyhän haudan kirkko, Länsimuuri...
• Raamatullinen eläintarha...
TI 28.4. Suuntaamme kohti Galileaa • Eläydymme
Jeesuksen kiusauksiin Kiusausten vuorella
• Kellumme Kuolleessameressä • Tiberiaassa
hotellimme on Leonardo Club, jonka uima-allas on
avoinna päivittäin klo 18:aan asti.

NäIN maTka ETENEE
Lennämme Finnarin suorilla reittilennoilla ✈
pe 24.4. 19:50 ⇣ Helsinki ⇡
5:45
la 25.4. 0:15 ⇣ Tel Aviv ⇡ ti 2.5. 1:05

Tällä maTkalla
- tutustuminen Jeesuksen elämän tapahtumapaikkoihin muuttaa Raamattusi kuvakirjaksi!
- kuulet Israelin monivaiheisesta historiasta ja
lähihistoriasta paikan päällä
- tutustut Jeesukseen uskoviin juutalaisiin ja
arabeihin, heidän seurakuntiinsa ja työhönsä
- retkipaketissa on uusia elämyksiä myös maassa
jo aiemmin käyneille
- pääset juhlimaan Israelin 72. itsenäisyyspäivää
- olet osa leppoisaa matkaporukkaa, joka koostuu
eri-ikäisistä ihmisistä eri puolilta Suomea
- oppaanamme on Iris Amoyal, joka on asunut ja
opastanut Israelissa jo kymmeniä vuosia

Suuressa mukana

PALVELUKORTTI
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Iris Amoyal, joka
on asunut
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Helsinki-Tel Aviv, majoitus 2 hh, siirtoettä meillä olisi rauha…”
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opastanut
Israelissa
kymmeniä
vuosia
kuljetukset ja puolihoito (runsas aamiainen ja Jeesus, Vapahtajamme, valsu 26.4. & ma 27.4. Kuljemme Jerusalemissa
Jeesuksen askelissa: Öljymäki, Getsemane, Via
päivällinen)
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haudan kirkko, Länsimuuri...
NäIN maTka
ETENEE
- Retkipäivinä syödään omakustanteinen lounas
tuksen, josta voimme vain kiit• Raamatullinen eläintarha...
Lennämme Finnarin suorilla reittilennoilla ✈
- Retkipaketti noin 300 e; retkiä voi ostaa myös
TI 28.4. Suuntaamme kohti Galileaa • Eläydymme
pe 24.4.kiusauksiin
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⇡
5:45
Jeesuksen
vuorella
yksittäin. Retket täsmentyvät keväällä.
•la
Kellumme
• Tiberiaassa
25.4. Kuolleessameressä
0:15 ⇣ Tel Aviv
⇡ ti 2.5. 1:05
hotellimme on Leonardo Club, jonka uima-allas on
avoinna päivittäin klo 18:aan asti.
kYsY lIsää ja IlmoITTaudu mEIllE!
Matka etenee alustavasti tähän tapaan;
Varausmaksun maksamalla varmistat lentopaikkasi.
lopullisessa ohjelmassa vierailut eri kohteissa
• Aune: p. 044 730 9304;, aib@anvianet.fi
Kyllä kiitos! Tilaan itselleni
Nimi
ja vanha
osoite:
saattavat
siirtyä jollekin
toiselle
päivälle.
4 kertaa vuodessa
maksutta
• Håkan: p. 050 464 7227;
ilmestyvän Pisara
-lehden
hakan.bjorkstrom@gmail.com
la 25.4.
Kuljetus aamuyöstä lentokentältä
Perun PisaranBetlehemiin
tilauksen
• Liisa: p. 050 321 3478; liisapihkala3@gmail.com
• Majoitumme Hotel Paradiseen
Vaihdan tilauksen
paperiversion
• Isto: p. 0500 517 787; isto.pihkala@sekl.fi
• Päivällä
vierailu Syntymäkirkossa
ja Paimenten
Uusi osoite:
sijaan sähköpostiini
kedolla • Tapaamme arabikristityn perheen
Osoitteeni on muuttunut:
su 26.4. & ma 27.4. Kuljemme Jerusalemissa
teen osoitteenmuutoksen
askelissa: Öljymäki, Getsemane, Via
Haluan, ettäJeesuksen
minuun
Sähköposti:
Dolorosa, Pyhän haudan kirkko, Länsimuuri...
otetaan yhteyttä
• Raamatullinen eläintarha...
Palauta tämä kortti työntekijälle tai
Puhelin:
TI 28.4. Suuntaamme
kohti Galileaa • Eläydymme
postitse: HÄKL, Hämeenpuisto
41 b,
33200 Tampere Jeesuksen kiusauksiin Kiusausten vuorella
• Kellumme Kuolleessameressä • Tiberiaassa
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hotellimme on Leonardo Club, jonka uima-allas on
avoinna päivittäin klo 18:aan asti.

tää ja ylistää Jumalaa!
Maailmallinen joulu innostaa ihmisiä ostamaan ja
tuhlaamaan. Se saa aikaan jopa
”jouluhysterian”. Kulisseja rakennetaan vimmatusti, mutta
sisin jää puuttumaan. Ei tullutkaan sitä rauhaa, lapsuuden
”lumijoulua”, sisäistä iloa, jota
niin puuhakkaasti oli valmisteltu monta viikkoa.
Joululaulut ovat soineet jo
viikkokaupalla, jouluvalot ja kuuset tuikkineet kauan. Joulun aikaan niiden luoma tunnelma on jo niin väljähtynyt,
etteivät ne enää jaksa sydäntä
sykähdyttää.
Millainen on Sinun joulusi? Haluatko mennä mukaan
siihen riehaan, mitä maailma
tarjoaa? Vai etsitkö jouluusi sitä, mikä on joulun sisintä,
sitä sanomaa, joka löytyy jouluevankeliumista? Sen voi löy-

tää myös joulukirkosta, kauneimmista joululauluista ja
kristittyjen yhteydestä.
Onnellisin joulu tulee silloin, kun joulun ruhtinas, Jeesus Kristus, saa olla joulumme
keskipiste. Hän on joulun sankari! Kun Hän saa tulla juhlaamme mukaan, niin silloin
löytyy oikea joulumieli, jouluilo
ja ennen kaikkea kiitosmieli Jumalalle, joka on niin paljon rakastanut meitä luotujaan, että
lähetti ainoan Poikansa meidän
Vapahtajaksemme ja syntiemme sovittajaksi.
Tällaista sydämen joulua tahdomme itsekin viettää ja sitä samaa toivomme myös Sinulle.
Joulurauhaa Teille
kaikille toivottaen,
REIJO JA SAARA
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IsraElIIN 24.4.–2.5.2020
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Miina Makkonen
Olen Miina Makkonen, Hämeen
Kansanlähetyksen tavoittavan
työn koordinaattori. Koordinoin
piirin työtä Hämeenlinnassa.
Muutimme keväällä mieheni Karin
kanssa Tampereelle ja olemme
viihtyneet hyvin uudessa kotikaupungissamme.

T

ehtäviini Hämeenlinnan
Keitaalla kuuluu ideoida, suunnitella, organisoida, tiedottaa, kohdata ihmisiä, opettaa, laittaa tarjoiluja
ja siivota, mitä milloinkin tarpeen mukaan. Minulle sopii
hyvin se, että työtehtävät ovat
monipuolisia. Suuri rikkaus ja
etuoikeus työssäni on, että saan
suunnitella ja toteuttaa sitä yhdessä Keidas-tiimin ja muiden
Keitaan vapaaehtoisten kanssa.
Näkymme on, että haluamme tarjota rohkaisevaa raamattuopetusta uskoville ja tavoittaa uusia ihmisiä Jumalan
valtakuntaan. Toimitilamme on
hyvällä paikalla, katutasossa,
kaupungin keskustassa. Kahvilatoiminta, ilmaisruokailu ja
myyjäiset ovat tilanteita, joissa
jalkaudumme kadulle kutsumaan ihmisiä Keitaalle.
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Vaikka sydämelläni on uusien
ihmisten tavoittaminen ja halu
jakaa ilosanomaa eteenpäin, ei
sen toteuttaminen arjessa ole
helppoa. Hämeen piirin työssä on ollut hieno mahdollisuus
erityisesti kesän aikana mennä
sinne missä ihmiset liikkuvat,
puistoihin, toreille ja messuille. Kansanlähetyksen telttakatoksella on helpompi aloittaa
keskustelu hengellisistä kysymyksistä kuin arkisella kauppareissulla tai junamatkalla.
Meillä on ihmisille kerrottava
upeita uutisia. Pelastus ja iankaikkinen elämä on jokaiselle
tarjolla lahjana! Pidetään rohkeasti esillä tätä sanomaa.

LIITY MUKAAN
MIINA MAKKOSEN
RUKOUSRENKAASEEN
→→ www.hameenk.fi/
lahjoitus tai soittamalla
040 9603690 tai
sähköpostilla:
hameenkl.@sekl.fi
→→ Esirukoukset ja taloudellinen tuki mahdollistavat
työn. Tee lahjoitus Miinan työn tukemiseksi:
FI71 5730 0820 0457 02
viitenumero: 94045

LAHJOITUSTEN
KOHDEKOHTAISET
VIITENUMEROT
Työntekijät:

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

Piirin omat kohteet:

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

Lähetit:

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

Muilla viitteillä tulevat
lahjoitukset kohdistetaan
Hämeen Kansanlähetyksen
kotimaan työn hyväksi.
Kiitos lahjastasi!

→→ www.hameenkl.fi/kuukausilahjoittajaksi

TALOUSTILANNE: 21.10.2019
TALOUSASIAA, PAAVO RANTALA RAHASTONHOITAJA

Vuoden alusta olemme
siirtyneet uuteen kirjanpitojärjestelmään ja
valitettavasti se ei vieläkään tuota ajantasaisia
raportteja, joten olemme
edelleen taloustiedoissa
pelkästään pankkitilien
varassa.
Päivitykset alkaa olla loppusuoralla, vuosihan tässä näköjään
meni. 2019 Budjetti on laadittu 22 000 € miinukselle (sisältää 10 000 € lisäyksen SEKLille
maksettavaan lähetyskannatusosuuteen).
Tämän hetken tulos on jo miinuksella n. 35 000 € (tämä sisältää budjetoimattoman lähetyskodin ”pikkuhuoneistojen”
yhtiölainaosuuksien (n. 8 000 €)
poismaksun.
Vuoden lopputulosennuste on
44 000 € miinuksella.
Näin joulunalusaikojen lähestyessä toivon kaikilta meiltä joulumieltä lahjoitusten suhteen saisimme tuon miinuksen
hieman pienemmäksi lähtökohta vuodelle 2020 olisi parempi,
joka sekin on näillä luvuilla täysin kestämätön
Lahjoituksia toivotaan
erityisesti Hämeen piirin
omalle työlle viite 94087

Hieman näistä
raha-asioista lisää

oma viite Pisarassa (Hämeen piirin yleiskannatus 94087)

Olethan tietoinen, että Hämeen
Kansanlähetys elää täysin vapaaehtoisen kannatuksen varassa, emme saa myöskään Suomen
Kansanlähetykseltä taloudellista
tukea. Tämä tarkoittaa sitä, että
ellei lahjoitus tule suoraan Hämeen Kansanlähetyksen tilille ei
se myöskään meidän talouttamme auta.
Erityinen tarve rahasta piirissämme on kotimaan työn osalta
johon tarvisimme vuositasolla
noin 30 000 € lisää jolloin voisimme jatkaa työtä nykyisillä resursseilla ja tiloilla.
Piirimme kautta tuleva lähetystyölle osoitettu raha menee
85 %:sti Suomen Kansanlähetyksen käyttöön vain 15 % siitä
jää piirille käytännön kuluihin.
Eli vielä kerran olemme isossa
pulassa, ellei Hämeen piirin työn
(kotimaan työ) lahjoitustilanne
korjaudu merkittävästi.
Viedään tämä piirimme talousasia kaikki yhdessä kiitoksen kanssa Herralle tiettäväksi.
Kannustan teitä lahjoituksissanne erityisesti muistamaan
työntekijöitämme (katso pisarasta työntekijöidemme kannatusrenkaiden viitenumerot).
Palkkamenot sivukuluineen ovat
n. 65 % kotimaan työn menoista
piirissä. Kotimaan työlle on myös

Kiitos Herralle ja kaikille
muille mukana olleille.
Haluan aivan erityisellä tavalla siunata Sinua ystävä rukouksistasi, työstäsi ja taloudellisesta
kannatuksestasi Jumalan valtakunnan työlle Hämeen Kansanlähetyksen kautta! Muistetaan,
aivan päivittäin toinen toistamme, kiitoksella ja siunauksella kaikkivaltiaan Jumalamme
edessä. Kiitos, ilman Sinua
toimintamme ei olisi mahdollista.
Muistetaan myös yhdessä rukouksin työntekijöitämme, lähettejämme, vapaaehtoistyöntekijöitä ja taloudellisia
tarpeitamme. Rukoillaan myös
SEKLin taloudellisten tarpeiden
puolesta, ettei lähettejä tarvitsisi rahan takia kentältä kotiin
kutsua. Uskon että taivaallinen
Isämme siunaa taloudellisetkin
tarpeemme ja antaa sen mitä
kulloinkin tarvitsemme.

Oikein siunattua
joulunalusaikaa
kaikille Pisaran
lukijoille.

Yleislahjoitustilimme numero
TSOP FI71 5730 0820 0457 02 ja BIC OKOYFIHH
Käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita,
säästämme kuluissa ja helpotamme kirjanpitoa.
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Menovinkit

Yhteystiedot
Muutokset mahdollisia –
tarkista tuoreimmat tiedot netistä: www.hameenkl.fi

HAUSJÄRVI
Ti 12.11. kello 18.30.
Yhteysilta. Mukana Ilkka
Päiväsaari, Anja Yletyinen ja
khra Jussi Kauranne. Ryttylän
kirkossa, Kirkkotie 7.
Ti 19.11. klo 18-19.30
Donkkis kerho, Ryttylän kirkko
Ti 10.12. klo 18-20
Donkkis Big Night -ilta,
Ryttylän kirkko

HÄMEENKYRÖ
To 28.11. kello 12.30
Myötätuuli. ”Paavalin täyskäännös” Ilkka Päiväsaari.
Koskilinnankuja 3.
Ti 3.12. kello 18.00 Yhteysilta. Mukana Ilkka Päiväsaari ja
Anna-Kaisa Immonen. Isopappilassa, Yrjö-Koskisentie 6.
Su 15.12. kello 10.00. Messu ja
lähetystilaisuus. Arto MäkiKerttula. Hämeenkyrön kirkko,
Härkikuja 13.

HÄMEENLINNA
KEIDAS, KAIVOKATU 2
La 16.11. klo 10-14
Raamattupäivä, puhumassa
Daniel Nummela
La 30.11. klo 10-14
Keitaan joulumyyjäiset
La 25.1.2020 Raamattupäivä
"Ainutlaatuinen Jeesus"
opettamassa Vesa Ollilainen,
lisätietoja kotisivulta.
Tiistaisin klo 14 Hoitava päiväpiiri klo 16-18 LEGO -kerho
6-12 -vuotiaille

18

Keskiviikkoisin (parittomilla
vkolla) klo 17-18 Suomi-klubi,
klo 18 Avoin raamattupiiri
Torstaisin klo 18
3Kohtaamista -ilta nuorille
aikuisille
Su 15.12. klo 14
Keitaan joulujuhla

KANGASALA
Su 15.12 kello 10.00
Messu ja lähetystilaisuus.
Ilkka Päiväsaari. Kangasalan
kirkko, Ainontie 1.

LOPPI
Ti 5.11. kello 18.30
Yhteysilta. Mukana Ilkka
Päiväsaari, Riitta Suonurmi ja
pastori Ilkka Juote. Kerhotila
Koppis, Viertotie 1.
Tiistaisin klo 18.30
Raamattuilta / raamattupiiri,
Kerhotila Koppis, Viertotie 1

MÄNTTÄ-VILPPULA
Ti 28.11. kello 18.00
Sanan ja rukouksen ilta.
Mukana Jukka Repo. Kolhon
kirkko, Kyläkirkontie 8.

ORIVESI
Maanantaisin klo 18
Avoin raamattupiiri (joka toinen vko) Srk-keskuksen kahvio,
Latokartanontie 5

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

PÄLKÄNE
Su 15.12. kello 10.00.
Messu ja lähetystilaisuus,
Arto Hukari. Pälkäneen kirkko,
Onkkaalantie 81.

RENKO
Ke 11.12., 15.1. ja 12.2. klo 18-20
Donkkis Big Night -ilta, Rengon srk-koti, Hinkaloistentie 1

SOMERO
Su 15.12. kello 10.00
Messu ja lähetystilaisuus.
Anssi Savonen. Someron
kirkko, Kirkkotie 16.

TAMPERE
LÄHETYSKOTI,
HÄMEENPUISTO 41
Maanantaisin klo 18
Avoin raamattupiiri
Tiistaisin klo 10.30
Lähetysrukouspiiri
Tiistaisin klo 13. Lähetyksen
käsityö- ja askartelupiiri
(26.11. ja 10.12. sekä 14.1.20
alkaen joka toinen vko)
Keskiviikkoisin klo 13 Päiväraamattupiiri ja klo 18 Pointti
-ilta nuorille

La 18.1.2020 klo 13
Virsiseurat Maija Kaijarinteellä, os. Ainonkuja 4

Ke 27.11. klo 18 Yhteysilta vapaaehtoisille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille

La 15.2.2020 klo 13
Virsiseurat, Marjatta ja Ilmari
Mustosella, os. Pehula 59

To 9.1. klo 18-20 Lastesi elämän puolesta -rukousilta

→→ www.hameenkl.fi
Perjantaisin klo 18
PME-ilta yläaste- lukio/
amis-ikäisille (kokoontumiset
22.11., 13.12., 17.1., 31.1., 14.2.,
21.2.)
La 16.11. klo 9.30 – 15.30
Miesten päivä, mukana Arto
Hukari ja Viestiveljet
La 30.11. klo 11-14
Lähetyskodin joulumyyjäiset

Su 24.11. ja 26.1. klo 18
Sanan ja rukouksen ilta
Su 1.12., 5.1. ja 2.2. klo 16
Lähteellä -ehtoollisjuhla
Su 8.12., 12.1. ja 9.2. klo 16
Sunnuntaiseurat
Su 15.12. klo 16
Lähetyskodin joulujuhla

TERVAKOSKI

La 14.12. klo 15-17
Donkkis Big Day -toimintapäivä

To 12.12., 16.1. ja 13.2. klo 18-20
Donkkis Big Night -ilta,
Seuratalo, Seuranaukio 3

La 25-26.1.
Raamatun opettaminen lapsille 1 -kurssi (1. vkonloppu)

URJALA

La 8-9.2.
Raamatun opettaminen lapsille 1 -kurssi (2. vkonloppu)

”Miehen asema tänä
päivänä Raamatun
valossa.”

MIESTEN PÄIVÄ
Tampereella
lauantaina 16.11.
kello 9.30–15.30
Lähetyskodilla
(Hämeenpuisto 41)

Mukana Arto Hukari ja
Viestiveljet.
Päivä sisältää yhdessäolon
lisäksi tarjoilua,
yhteislaulua, todistuksia ja
tietysti rukousta.

Su. 15.12 kello 10.00.
Messu ja lähetystilaisuus.
Mika Tuovinen. Urjalan kirkko,
Urjalantie 12.

SENIORIPÄIVÄ
15.2.2020
kello 13.-17.00

Lähetyskodilla
(Hämeenpuisto 41)
Mukana Liisi ja Pekka
Jokiranta, Reijo Kettunen ja
Ikinuorten kuoro,
Lasse Jussila.
Tervetuloa!

Tervetuloa yksin tai
ystäviesi kanssa.
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kautta. Yhdistyksen talous perustuu täysin vapaaehtoisten lahjoitusten sekä
testamenttien varaan.
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HYVÄ SUORITUS
Elämässäni on ollut siunauksia enemmän kuin
olisin ansainnut. Tulen
uskovasta ja rakastavasta perheestä, ja pastorin
tyttärenä olen pyhäkouluni käynyt.
Yläaste ja lukioaika sujuivat onnelliseen malliin. Luin paljon
kirjoja, pelasin futsalia joukkueessa ja sain kymppejä kokeista.
Kävin nuortenilloissa ja nautin
kavereiden ja perheen seurasta.
Suoraan sanottuna olin tottunut
siihen, että suoritin elämää melkoisen hyvin. Kun vielä onnistuneen kirjoituskevään jälkeen lääketieteellisen ovet aukesivat, olin
täysin valmis etenemään seuraavalle tasolle.
Pystyin jo kuvittelemaan täydellisen päivän Tampereella. Istuttuani aamupäivän luennoilla
opiskelisin vielä itsenäisesti anatomiaa, jotta minusta tulisi paras
lääkäri. Sitten juoksisin lenkin
Pyynikin kauniilla kuntopoluilla ponnari heilahdellen. Tulisin
virkistyneenä kotiin ja söisin eilen kokkaamaani kanasalaattia.
Suihkun jälkeen lähtisin tyylikkäissä kaupunkilaisvaatteissani
kavereiden kanssa viettämään iltaa. Täydellistä. Olin jännittynyt
ja innoissani uudesta elämästäni.
Seuraava vuosi oli elämäni vaikein. Opiskelu tuntui vaikealta ja
vaikka pärjäsinkin melko hyvin,
minulla oli jatkuva riittämättömyyden tunne, jota en suinkaan
paikannut lisälukemisella, vaan

välttelemällä kaikkea opiskelua. Kävin koulun tapahtumissa,
mutten tuntenut oloani kotoisaksi, enkä edes yrittänyt saada läheisiä ystäviä. Pelasin futsalia,
mutta harjoituksiin lähteminen

Lopulta jouduin
nöyrtymään, sillä en
pystynyt suorittamaan
elämää yksin.
oli työn takana, enkä todellakaan
käynyt kuin pakollisissa. Rupesin
katselemaan Netflixiä ja ennen
kuin huomasinkaan, se imaisi
minut mukaansa. Toisinaan tuijottelin koko päivän tietokoneeni
ruutua syöden paketillisen suklaamuroja sivussa. Ilta venyi yöhön vältellessäni pakollista koulutehtävää, joka minun piti tehdä
huomisen ryhmätyöhön. Lopulta kello kahden aikaan pakotin
itseni koulutehtävän pariin. Nu-

Minun todistukseni

kuttuani muutaman tunnin pitikin jo lähteä kouluun. Olin elossa
mutten elänyt. Muistelin häpeillen niitä kertoja, kun olin valittanut veljelleni tämän tietokoneella pelaamisesta. Olinko minä
muka yhtään parempi?
Lopulta jouduin nöyrtymään,
sillä en pystynyt suorittamaan
elämää yksin. Olin toki koko
matkan ajan uskonut Jumalaan
ja rukoillutkin välillä, mutta Hänellä ei ollut todellista tilaa elämässäni. Olin ollut liian rakastunut siihen kuvaan, jonka olin
luonut itsestäni. Kaiken sen kauniin ja hyvän keskellä, mitä olin
saanut, olin pikkuhiljaa alkanut
uskoa sen olevan omaa ansiotani. Huusin Jumalalle elämäni
tyhjyyttä ja Hän vastasi. Muutos
tapahtui hiljalleen: aloin käydä
seurakunnassa säännöllisemmin ja sain hyviä ystäviä. Uskova koti ei ollut riittänyt, vaan minun oli luotettava oma elämäni
Jumalan käsiin. Rukoilin ja kuulin Hänen puhettaan Raamatusta. Minun ei enää tarvinnut paeta stressiä, ahdistusta tai häpeää
virtuaalitodellisuuteen. Vaikeudet eivät hävinneet jäljettömiin,
vaan jouduin kamppailemaan
niiden kanssa edelleen. Huomasin kuitenkin, että jokainen päivä Jeesuksen kanssa oli elämisen
arvoinen. Kaikkivaltias Luoja rakasti minua huolimatta siitä, millainen suoriutuja olin, ja Hän oli
luvannut johdattaa minua läpi
elämän.
NAOMI

