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

(Jaak.1:17).

n lohdullista tietää, että maailman muutoksien ja
melskeen keskellä on jotain ikuisesti muuttumatonta ja pysyvää. Jumala ja hänen Sanansa. ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät
katoa.” (Mark.13:31). Kaikkina aikoina, kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa saavat turvata samaan, yhteiseen elävään Jumalaan.
Se mitä ihminen lupaa, se voi elää ja muuttua. Jumalan Sanan lupaukset ovat samat ja muuttumattomat. Siksi niihin saa nojautua koko elämällään ja sydämellään.
Jumala luo jatkuvasti myös uutta maailmassa, seurakunnassa ja ihmisten sydämissä. Hän ja hänen sanansa on silti muuttumaton. Vanha kristillinen toteamus onkin: ”Risti seisoo, Sana pysyy ja Armo
riittää!” Toisessa puolestaan rohkaistaan: ”Lue
niin kuin on kirjoitettu, usko niin kuin kirjoitettu,
elä niin kuin on kirjoitettu ja näet, että tapahtuu
niin kuin on kirjoitettu!”
Saan tavata työssäni ihmisiä jotka kiittävät
kaikesta Herraa. Pienistäkin asioista, ihan kaikesta. He ovat oppineet tuntemaan oman vajavaisuuden ja samalla Jumalan rakkauden, hyvyyden ja uskollisuuden. Oman kokemuksen
kautta he ovat oppineet tietämään, että ”jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja
tulee ylhäältä.”
Kiitollisuus on tapa, se on asenne. Ja sitä
voi elämässään viljellä ja myös harjoitella. Tänään haluan kiittää Jeesusta siitä, että hän ei
muutu. Hänen rakkautensa ei muutu. Eikä
se, että hän on sovittanut koko maailman
synnit Golgatan keskimmäisellä ristillä.
Tätä ilosanomaa saamme olla Hämeen
Kansanlähetyksen työssä viemässä eteenpäin niin kotimaassa kuin lähetyskentillä. Se on maailman tärkeintä työtä. Tule
mukaan yhteiseen työhön esirukouksin
ja taloudellisesti tukien.
Sinua siunaten
Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja

Raamattupäivät
HÄMEENLINNASSA
KEVÄÄLLÄ 2020

14.3.
MIKSI
MUREHDIT
SIELUNI?
Psykoterapeutti Elisabet Elo
klo 10 Miksi murehdimme
ja masennumme?
klo 11 Mistä löydän apua
ja toivon näköaloja?
klo 12.45 Miten tukea
masentunutta?

9.5.
MIHIN
TARVITSEMME
RAAMATTUA?
Päätoimittaja Leif Nummela
klo 10 Raamatun arvovalta
klo 11 Raamatun merkitys
klo 12.45 Raamatun
tulkinta
Kahvitauolla klo 12- 12.45
Keitaalla on tarjolla kahvia ja
pientä suolaista purtavaa.

Hämeen Ev.lut.
Kansanlähetys ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS
Hämeenlinnassa,
Keitaalla (Kaivokatu2)
sunnuntaina 22.3,
klo 14.00
(klo 13 kahvit ja kuulumisia)
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LUOMINEN
RAAMATUSSA

LUOMISEN
AJANKOHTA

Luominen-termi tulee Raamatun lukijalle eteen jo ensimmäisessä jakeessa. Kaiken näkyväisen ja näkymättämän synty ja
alkuperä ilmoitetaan meille,
raamatullisen maailmankuvan
saamiseksi, siis heti alussa.
Kysymys kaiken alkuperästä,
1.Moos. 1-2, on, herättänyt monenlaisia tulkintoja uskovienkin joukossa. Suurin kysymysmerkki koskee sitä, että onko
Maa vanha vai nuori.
Tavoitteenani on avata tätä
mielenkiintoista aihetta siten,
että lukija voi perehtyä omatoimisesti Raamatun luomiskertomukseen ja olla samalla itsellesi
älyllisesti rehellinen. Lähtökohtanamme on Raamatun täysi
erehtymättömyys.

Raamatun ilmoituksen mukaan
Kolmiyhteinen Jumala (Hepr.
Elohim: Isä, Poika ja Pyhä Henki) toteutti luomisen 6-päiväisessä
luomistapahtumassa.
Jumala ”kutsui esiin” (hepr. bara-sana tarkoittaa Jumalan luomistekoa.) Kaikki olevainen sai
muotonsa Jumalan puhuman
sanan voimalla. 1.Moos. 1:3,
Room. 4:17.
Ennen alkua oli vain Jumala. Ei ollut tilaa, aikaa, energiaa, eikä ainetta. Kaikki luotiin
”tyhjästä” (lat. creatio ex nihilo). Vain Kaikkivaltias voi toimia näin. Niiden, jotka pyrkivät
etsimään tälle kaikelle järjellistä
ratkaisua, on mahdotonta ymmärtää luomistapahtumia.
Pelkästään materialistiseen
tieteeseen luottaville, luomisprosessi ja sen ajoitus on vaikea
hyväksyä. Raamatusta nimittäin
selviää, että kaikki olevainen sai
muotonsa kuuden, 24-tuntisen,
toinen toistaan seuraavan päivän aikana. 2.Moos.20:11.
Esimerkiksi Adam ja Eeva, ensimmäiset ihmiset, luotiin täysikasvuisiksi 6. päivänä. Sama periaate koski kaikkia siemeniä ja
hedelmiä ja jälkeläisiä tuottavia
kasveja sekä eläimiä.

Kysymys Maan iästä ja ihmisen taustasta on askarruttanut
sekä teologeja, että luonnontieteilijöitä. Pyrkimys etsiä kaikelle järkeen käypiä selityksiä, on
synnyttänyt erilaisia tulkintoja.
Maata pidettiin yleisesti nuorena 1800-luvun alkupuolelle
asti. Ikämääritykset perustuivat aluksi pääasiassa Raamatun antamaan tietoon.
Kirjallisuudesta löytyy mm.
seuraavia nuoren Maan syntymän ajankohtia ja ikien määrittäjiä: Martti Luther: 3970
eKr., arkkipiispa James Ussher:
4004 eKr. Juutalainen ajanlasku: 3761 eKr.
1700-luvun lopulta alkaen
Maan nuorta ikää alettiin epäillä.
Englantilaiset harrastelijageologit James Hutton ja Charles Lyell perustelivat omiin havaintojensa perusteella, että ”Maa on
ikuinen”. Kolmas henkilö, joka
liitetään samaan joukkoon, on
teologian opiskelija Charles Darwin. Hän pyrki pitkää evoluutioprosessiin perustuvien näkemystensä avulla todistelemaan
Maan iän monta kertaluokkaa
oletettua vanhemmaksi.
Maan ikä on ns. tieteellisin
perustein yritetty osoittamaan

KUVA: PIXABAY

PERUSTIETOA
LUOMISESTA
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Kuukausilahjoittajaksi?
yhä vanhemmaksi. Radioaktiivisia menetelmiä on pidetty ratkaisevina. Yrityksistä
huolimatta tiede ei ole pystynyt perustelemaan Maan ikää.
Kuitenkin naturalistinen tiede on tällä hetkellä hyväksynyt Maaplaneetallemme iäksi
13 800 000 000 eli 13,8 mrd.
vuotta. Silloin tapahtunut alkuräjähdys olisi kaiken alku.
Tämä on kaikkien hyväksyttävä. Monen vilpittömän uskovan todistus valitettavasti
on tämä: ”uskon siihen, mihin
tiedekin uskoo”! Suuri ongelma on kuitenkin se, että ns.
tieteellinen luomisnäkemys on
ristiriidassa Raamatun kanssa.

LUOMINEN
TÄNÄÄN
Joskus kuulee kysyttävän, että
luoko Jumala vieläkin uutta,
kuten 1.Moos.1 tapahtui? Lyhyt vastaus: ”ei”. Nimittäin
Raamatun mukainen luominen tuli valmiiksi ensimmäisessä kuudessa, 24-tuntisessa,
päivässä. Kaikessa siinä, mitä
ympärillämme nyt näemme,
on Jumalan alkuperäisen luomistyön jälkiä. Room. 1:20.
Kaikkivaltias Jumala on ollut aina läsnä luomakunnassaan. Hän ylläpitää tänäänkin

luomaansa maailmaa muuttumattomalla voimallaan. Tätä
huolenpitoa kutsutaan ”kaitselmukseksi”. Jumala kaitselmuksessa ohjaa luomakunnan
tapahtumia kohti hänen hyvää
päämääräänsä, taivaallista kotiamme.
Jumalan suunnitelman ihmeellinen sisältö on ilmoitettu
meille Golgatan työssä. 2.Kor
5:17-21. Kaiken Luoja ja ylläpitäjä on antanut henkensä meidän syntiemme sovitukseksi.
Ihmeellistä, eikö totta. Kaikki tämä on valmistettu niitä
varten, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Uskoa Jeesukseen tarjotaan jokaiselle
Jumalan armotekona. Tartu
tiukasti, kaksin käsin, tähän
Jumalan sinulle ojentamaan
lahjaan, mikä realisoituu Uudessa Jerusalemissa.
Kaikki kirjoittamani perustuu siihen, että Raamattu on
minulle kokonansa totta ja samalla erehtymätöntä Jumalan
sanaa. Ps.119:160.
PEKKA RAHKILA
TKT, FT, TM (rahkilapekka@gmail.com)

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.
Säännöllinen lahjoitus
verkkopankkisi kautta:
1. Tee omassa verkko
pankissasi maksuohjelmalla
toistuva maksu tai suoritus
2. Ilmoita tilinumero, jolle maksu suoritetaan
3. Käytä sivun alaosassa
olevia yleisiä viitenumeroita
tai kohteesi viitenumeroa
(sivulla 12)
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
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Uusi vuosi, uudet kujeet! Niinhän sitä sanotaan. Vaan entä jos elämässäsi
vuodet kyllä vaihtuvat, mutta vanhat vaivat vaan vaanivat eikä mitään uutta
– hauskasta puhumattakaan – häämötä horisontissa?

L

uin kristillisestä Luominen–lehdestä (nro 35)
alunperin
helmikuussa 2019 julkaistun lehtiartikkelin pojasta, jolla oli syntyessään vain kaksi prosenttia
aivoista. Lääkärit olivat ”aivottomuuden” vuoksi neuvoneet
vanhempia viidesti keskeyttämään raskauden, mutta nämä
eivät olleet noudattaneet neuvoa. Kolmen vuoden ikään ehdittyään Noah-pojan aivot olivat kasvaneet 80 prosenttiin
niiden normaalista koosta ja

kuusivuotiaana hän ällistytti älykkyydellään lääketieteen
asiantuntijoita.
Eksperttien ennuste, jonka
mukaan Noah ei milloinkaan
tulisi puhumaan, näkemään,
kuulemaan tai syömään ja että
hän tulisi elämään elämänsä
henkisesti vakavasti jälkeenjääneenä osoittautui täysin vääräksi. Noahin abortoiminen olisi
ollut katastrofaalinen menetys,
virhe isolla V:llä! Nyt älyniekat
ovat paikkailleet puutteellista
tietämystään tullen tulokseen,

että aivoilla itsellään on kyky
parantaa ja korjailla omaa hermojärjestelmäänsä. Höpöhöpö!
Me tiedämme paremmin. Kaikkivaltias sanoo: ”Katso: MINÄ
luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin
– ettekö huomaa? Minä teen
tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle.” (Jes. 43:19)
Ellei olisi noita aikojen alusta
asti ahkeroineita Aivoja, ei kenelläkään meistä olisi aivoja. Ei
varsinkaan Noah–pojalla.
”Katso: minä luon uutta.”,
sanoo Jumala sinulle tänään.

”Etkö huomaa? Olen tullut pohjustamaan uutta uraa ajatustesi autiomaahan, kaivamaan
joenuomaa kaavoihin kangistuneiden käsitystesi kuivuuteen.
Olen sitoutunut mestaroimaan
mielesi maansiirtohommissa
aina loistavaan lopputulokseen
saakka, jos niin sallit. Työskentelen taidolla — en tuurilla.”
Olemme kuin Noah-vauva.
Podemme aivottomuutta. Ymmärrämme Jumalan todellisuudesta vain parin prosentin
verran. Mutta Jumala tahtoi
meidät tähän maailmaan. Hän
tiesi kykenevänsä avartamaan
ajatuksemme. Hän tiesi, miten helposti hautaudumme
harmauteen ja kuinka ketterästi kärsimykset kuivattavat
keitaamme. Juuri siksi hän
muistuttaa: ”Katso, minä luon
uutta”. Uuden vuosikymmenen
alku ei ehkä ole tuonut elämääsi
mitään uutta. Kipu ja kyynisyys
ovat keskeytyksettä kavereinasi. Mutta mahdottomuutesi
keskelle kaikuu Kaikkivaltiaan
kysymys: ”Ottaisitko minut töihin? Suostuisitko siihen, että
tuumailuistasi tulisi työmaani?

Aivojen avartaminen ottaa
aikaa. Noahin kohdalla useita vuosia, meillä joskus vuosikymmeniäkin. Tekee kipeää,
kun Rakennusmestari räjäyttää
kallonsisäistä kalliota tasoittaakseen pohjaa tahtonsa tielle.
Tai kun hän iskee teräväkärkisen lapionsa rutikuiviin ajatusrakennelmiimme. Hänen rakennuspiirustustensa mukaan
sinne kuuluvat virtaavat vedet.
Uuden vuosikymmenen alkumetreillä on tärkeää muistaa,
että ”Jumalan omien polku on
kuin aamun kajo. Se kirkastuu
kirkastumistaan täyteen päivään saakka.” (Snl. 4:18 mukaillen) Meitä ei siirretä sormia
napsauttamalla tämän ajan autiomaista Seychellien suloisille
santarannoille, mutta Mestari
tahtoo määrätietoisesti muuttaa mielemme, avartaa ajatuksemme ja kohdistaa katseemme
Kristukseen. Niin, että vaikka
mikään ympärillämme ei muuttuisi, näkisimme jo nyt, miten
kaiken keskellä kulkee Tie, elämäämme kannattelee Totuus
ja kuivuuteemme virtaa valtoimenaan Elämä. Hänen uuden-

vuodenlupauksensa sinulle on:
”Minä tulen ja luon elämässäsi
uutta, mutta aloitan sen aivoistasi. Saanko tulla?”

”Älkää mukautuko tämän
maailmanajan menoon,
vaan MUUTTUKAA,
UUDISTUKAA
MIELELTÄNNE, niin
että osaatte arvioida, mikä
on Jumalan tahto, mikä
on hyvää, hänen mielensä
mukaista ja täydellistä.”
(Room. 12:2)
”Vielä ei viikunapuu ole
kukassa, viiniköynnöksissä
ei ole rypäleitä, vielä
ei oliivipuu kanssa
hedelmää eikä pelloilla
kypsy vilja, vielä ei
aitauksessa ole lampaita
eikä karjaa tarhassa.
MUTTA JO NYT
MINÄ RIEMUITSEN
HERRASTA, ILOITSEN
JUMALASTANI, JOKA
PELASTAA.”
(Hab. 3:17-18)
MARIANNA HILDÉN

LAPSET TAMPEREEN LÄHETYSKODILLA?
PALVELUKORTTI

Kyllä kiitos! Tilaan itselleni
4 kertaa vuodessa maksutta
ilmestyvän Pisara -lehden
Perun Pisaran tilauksen
Vaihdan tilauksen paperiversion
sijaan sähköpostiini
Osoitteeni on muuttunut:
teen osoitteenmuutoksen
Haluan, että minuun
otetaan yhteyttä
Palauta tämä kortti
työntekijälle tai postitse:
HÄKL, Hämeenpuisto 41 b,
33200 Tampere

Nimi ja vanha osoite:

Uusi osoite:

Sähköposti:
Puhelin:
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Tällä hetkellä Lähetyskodilla perheille
suunnattua toimintaa on Donkkis Big Day
–toimintapäivien merkeissä. Ne toimivat
hienosti runsaan vapaaehtoisjoukon voimin.
Yhteysillassa mietimme mihin
kaikkeen lapsia ja perheitä tavoittavaan toimintaan Lähetyskoti tarjoaisi hyvät puitteet
hyvällä sijainnilla (kouluja lähellä), jos vain olisi asialle syttyneitä tekijöitä. Mahdollisuuksia
on vaikka mihin: Perhekerho,
Perheraamis, pyhäkoulut sun-

nuntaisin, kristillinen muskari,
Isä-lapsi toiminta, koululaisten
iltapäiväkerhot ja päiväleiritoiminta koulujen loma-aikoina…
Nyt keväällä Lähteellä –juhlissa joka kuukauden 1.sunnuntai on pyhäkoulu opetuksen aikana lapsille. Niihin tarvitaan
myös vapaaehtoisia vastuun-

kantajia. Pistäkää viestiä tästä
mahdollisuudesta eteenpäin.
Miltä nämä mahdollisuudet
kuulostaisivat? Olisiko tässä sinun mahdollisuutesi olla Suuressa mukana? Tämä on haaste
kaikenikäisille.

→→ Ota rohkeasti
yhteyttä Paulaan! 		
paula.jaasko@sekl.fi,
040 960 3690
PS. Rukoillaan yhdessä, että Lähetyskoti saisi
olla koti kaiken ikäisille Tampereella jossa opitaan tuntemaan Jumalaa paremmin.
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O

len aina rakastanut piirtämistä ja askartelua.
Puolivahingossa näistä
tuli minulle myös ammatti, kun
päädyin opiskelemaan ohjaustoiminnan koulutusohjelmaan.
Opin monenlaisia kädentaitoja
ja niiden ohjaamista, mutta ennen kaikkea käsillä tekemisen
ilo ja innostus syttyivät uudella
tavalla. Haluan olla jakamassa
tätä iloa eteenpäin. Lähetystyöntekijänä saan yhdistää luovuuden iloon myös elämäni tärkeimmän asian: evankeliumin.
Se on maailman paras uutinen
ja jokaisen pitää saada se kuulla.
Joskus sanoman eteenpäin vieminen vaatii rutkasti luovuutta.
On pystyttävä muotoilemaan
sanoma niin, että toinen voi sen
kuulla ja ymmärtää. Toisinaan
pitää ensin herättää halu kuulla sanoma. Silloin tällöin ilosanoman saa paketoida kirjaimellisesti luovuuden kääreeseen,
kuten neulekahvilassa.
HAT-Koben seurakunta ja kristillinen kulttuurikeskus toimivat
pienessä liiketilassa, asuinalueen keskellä Koben miljoonakaupungin lähiössä. Kirkkosali
taipuu seurakunnan ohjelman
mukaan milloin lastenohjelman
8

leikkisaliksi, luokkahuoneeksi tai isoksi keittiöksi. Kirkon
naapurissa on pieni musiikkikoulu, vastapäätä on lähikauppa ja yläkerrassa asuntoja. Ympärillä on noin 15 kerrostaloa,
joista korkeimmat ovat 33-kerroksisia. Kirkon ohi kulkee päivittäin kymmeniä, ehkä satoja ihmisiä. Kirkon ikkunaan
onkin teipattu Raamatun jae:
”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.”
(Matt 11:28). Kuormien ja suorittamisen uuvuttamille japanilaisille sanoma sopii hyvin.
Mutta myös luovuus tarvitsee
aikaa, lepoa ja kiireettömyyttä
kukoistaakseen.
Marraskuun 2019 alussa aloitin tämän pienen seurakunnan työntekijänä. Minulla on
käytännössä vapaat kädet toiminnan järjestämisen suhteen.
Päätehtäväni on kehittää seurakunnan tavoittavaa toimintaa.
Ensimmäiset kuukaudet ovat
sujuneet nopeasti suunnitelmia
tehdessä ja uuteen työhön ja yhteisöön tutustuessa. Kuukausittainen ruokapiiri on toiminut jo
pitkään ja itsekin osallistuin siihen kielikouluaikana aina kun

oli mahdollista. Sen pitämistä
olikin helppo jatkaa heti lennosta, kun työ alkoi. Minusta on
mahtavaa, että lähetystyöntekijänä ei tarvitse aina venyä omien kykyjen ja mukavuusalueen
ulkopuolelle, vaan voin hyödyntää myös aivan tavallisia taitoja.
Moni japanilainen on kiinnostunut Suomesta, suomenkielestä
ja suomalaisesta ruoasta. Näitä
kaikkia voin hyödyntää tavoittavassa työssä. Niinpä ruokapiirissä voi hyvin opettaa miten
leivotaan korvapuusteja, porkkanakakku tai pinaattilettuja.
Tammikuussa alkoi suomenkielen alkeiskurssi ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkana kokeilemme neulekahvilaa. Aina
on mukana raamattuopetus tai
hartaus.
Japanilaiset ovat valtavan taitavia erilaisissa kädentaidoissa.
Heille on kuitenkin hyvin tärkeää onnistua ja tuottaa täsmälleen oikeanlainen lopputulos.
Itselleni lopputulosta tärkeämpää on itse tekeminen. Näiden
kahden lähestymistavan väliin
on mahdollista kirjoa lohdullinen sanoma siitä, että Jumala
rakastaa sinua, eikä hänen rakkautensa sinuun riipu siitä mi-

Ruokapiiri kokoaa
kuukausittain noin 10
ei-kristittyä ruoan ja
sanoman äärelle.

ten hyvin teet jotakin tai miten
paljon saat aikaan.

Katso: minä luon
uutta.Nyt se puhkeaa
esiin – ettekö
huomaa?
Minä teen tien
autiomaahan
ja joet kuivuuden
keskelle.
JESAJA 43:19
Lähetystyössä pääsee käyttämään luovuutta monissa eri tilanteissa. Erityistä luovuutta ja
venyvyyttä tarvitaan tilanteissa,
jolloin kielitaito ei meinaa riittää.
Kielikoulussa päädyin toisinaan
sanojen sijaan elehtimään ilmeillä ja eleillä normaalia elekieltäni
rikkaammin. Nyt on kielitaito ja
sanavarasto kasvanut, mutta tosielämän Aliasta pääsee kuitenkin pelaamaan jatkuvasti, kun
sanavarastossa on aukko ja viesti pitää saada perille selittäen.
Aikojen alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maan päälle hän

loi kasvit, eläimet ja ihmisen.
Ihmiselle hän antoi kyvyn ihastella, ihmetellä ja luoda uutta.
Minusta on turvallista, että
evankeliumi ei muutu. Se on
luotettava läpi vuosituhansien.
Jumala on sama eilen, tänään ja
iankaikkisesti. Hän on turvallinen, vankkumaton ja muuttumaton. Sanoma on sama, mutta
maailman muuttuessa tarvitsemme uusia tapoja kertoa siitä. Ehkä siksi Jumala antoi ihmisille kekseliäisyyttä ja kyvyn
luovuuteen?

Olen päässyt itsekin opiskelijan
penkille, kun osallistuin
uudenvuodenkortti-pajaan.

Ehkä silmukka tai ruokalaji kerrallaan voi myös evankeliumi
avautua ja luoda polun jonkun
japanilaisen sydämeen saaden
sen puhkeamaan kukkaan Elävän Jumalan ylistykseksi.

ASTA VUORINEN

Itse tekemäni
seimiasetelman Joosef
valmiina saviuunia varten.
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Lapset sydämellä

Hartaus

Jumala tahtoo
meistä uutta

A

Kaikenikäisten
yhteyttä yli
kulttuurirajojen

K

ukapa olisi muutama
vuosi sitten uskonut, että
Tampereen lähetyskodilla järjestetään koko perheelle
suunnattuja tapahtumia, joissa
mukana on sekä suomi-, että afgaaniperheitä. Tämä on Jumalan ihme, josta kunnia kuuluu
Jumalalle. Tapahtumat tunnetaan nimellä ”Donkkis Big
Day”.
Virallisesti tapahtuma alkaa kolmelta iltapäivällä, mutta perheitä alkaa valua paikalle
oman kulttuurinsa mukaisesti
toiset jo ennen puoli kolmea ja
viimeiset vasta puoli neljän aikoihin. Alussa on tarjolla erilaisia hauskoja toimintapisteitä,
kuten Goljatin kaatoa, ongintaa, karkkiarvonta ja monenlaista muuta hauskaa. Kaikenikäiset kiertävät innokkaasti
kokeilemassa taitojaan. Iloinen
nauru ja puheensorina täyttää
lähetyskodin.
10

JUMALA LUO SANANSA
KAUTTA UUTTA…

ILOA ATERIAYHTEYDESTÄ

LASTEN ILOA
JA INTOA…

Kun sitten näyttää siltä, että
kaikki ovat paikalla, kokoonnumme yhteen ja tärkein osa
tapahtumasta voi alkaa. Parasta mitä voimme eri ikäisille
antaa, on Jumalan Sanan opetus. Sanansa kautta Jumala luo
uutta ja antaa voimaa arkeen
jokaiselle. Vähäkankaan Helena laulattaa reippaita lauluja,
sekä opettaa Raamattua. Opetuksen tulkkaa darin kielelle
Kirsi Jokela. Sekä aikuiset, että
lapset osallistuvat opetukseen
ja välillä tulee hyviä kysymyksiäkin. Nukketeatteri Ruut ja
Saku saavat pienimmätkin hiljentymään. Lopuksi vielä jaetaan palkintoja toimintapisteiltä, sekä arvotaan Raamattu.
Siitä onkin hyvä siirtyä ruokailun pariin.

Jo pari viikkoa ennen tapahtumaa alkaa Kirsi Jokelan puhelin
soida. Vapaaehtoiset vastuunkantajat kyselevät, että mitähän
syötävää vois tuoda? Muutamaa
tuntia ennen tapahtumaa keittiölle alkaa tulla porukkaa erilaisten kantamusten kanssa. Touhukkaat afgaaninaiset saapuvat
ja valtaavat keittiön. Heille näkyy olevan sydämen asia laittaa
hyvää ruokaa ja hyvää se todella onkin. Pöydät kirjaimellisesti
notkuvat herkuista. On pääruokaa ja monenlaista jälkiruokaa.
Eikä siinä kaikki, vielä hedelmiäkin löytyy. Kaikki nauttivat
hyvästä ruuasta ja keskustelu
on vilkasta. Virallisesti tapahtuma loppuu viideltä, mutta vasta
kuuden aikoihin hiljenee ja viimeisetkin lähtevät kotia kohti.

On niin ihanaa nähdä lasten ilo.
Eräs pieni poika kertoi, miten
juuri hän oli tuonut luumuja
tapahtumaan. Jotkut lapset tulevat pyytämään, että tuu mun
viereen istumaan. On ilo tutustua uusiin ihmisiin ja samalla
toiseen kulttuuriin.

Tule sinäkin mukaan
tähän iloiseen
joukkoomme, olitpa
sitten perheellinen
tai yksin asuva.
JUTUN KYNÄILI HELENA VÄHÄKANGAS,
JUNIORITYÖNTEKIJÄ

postoli Paavali kirjoittaa: "Jos joku on
Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se
mikä on vanhaa, on kadonnut, katso uusi
on sijaan tullut."(2.Kor.5:17). Uusi tulee meihin
uudesti syntymässä, josta Jeesus puhui fariseus
Nikodemokselle. "Joka ei synny uudesti ylhäältä,
se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa."(Joh.3:3).
Uusi syntymä on sitä, että Jeesus itse asettuu meihin asumaan Pyhän Henkensä kautta. Tapahtumaa voi verrata siihen, kun hansikas kiskaistaan
nurin. Hanska on edelleen se sama hanska, mutta
tarkastelukulma elämään on uusi. Elämään tulee
uusi tärkeysjärjestys. On kuin tehtäisiin inventaario ja sielun vanhat tilat putsattaisiin, uusittaisiin
ja uudet mööpelit kannettaisiin olohuoneeseen.
Näin tapahtuu ensi kerralla, kun vapaaehtoisesti sanot Jeesukselle: "Tule, Jeesus sydämeeni!" Ja Jeesus tulee. Pitkään hän on koputellut
tavalla ja toisella. Jumala puhuu tavalla ja toisella, ihminen ei vain sitä aina huomaa. Mikä saa
aikaan muutoksen tutussa ja totutussa? Paavali
vastaa: "Mutta me kaikki, jotka peittämättömin
kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa
Herra,joka on Henki." (2.Kor. 3:18). Muutoksen
tekijä on siis Herra! Tämä on sitä, mitä vanha pesujauhemainos julistaa: "Minä luulin pyykkiäni
puhtaaksi, kunnes tuli Valo... " Valo oli ensimmäinen pesujauhe, jota ylistettiin kaikki voipaiseksi 1930-luvulla. Mutta Jumalan Valo, Jeesus
Kristus voi vielä enemmän. Jeesus on maailman
valo. Hän pesee sinut sisältäsi. Uskallatko avata
sydämesi Jeesukselle?
Kyllä Jeesus tahtoo luoda uutta myös jo kerran
hänelle vihkiytyneessäkin. Onhan niin, että monesti vanheneva uskova on kuin ylämäkeen väsähtänyt jänis. Veto on päällä mutta tassu ei pidä.
Silloin Taivaan Isä kuiskaa kuin isä lapselleen:
"Annas, kun Isä auttaa!" Ei yhteispelillä, vaan
kokonansa Herran kyydillä! Kerrotaan, että lääkärin vastaanotolle tuli mies, joka oli haukotellut leukansa paikoiltaan. Tohtori sanoi: "ei kestä kauan..." Sitten hän otti hellästi miestä leuan
alta, muksautti poskelle. Leuka meni paikoilleen.
Tohtori jatkoi: "Ei maksa mitään..."
ONESIMUS
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Esittäytyminen

Talous
→→ www.hameenkl.fi/kuukausilahjoittajaksi

PIIRIJOHTAJA
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ohtaan työssäni Hämeen
Kansanlähetyksen piirijohtajana ison määrän
ihmisiä vuosittain ja saan olla
kertomassa evankeliumia sekä
opettamassa Raamattua sadoille alueemme ihmisille. Pidän
sitä Jumalan ihmeenä ja samalla suurena armona, että saan olla
mukana maailman tärkeimmässä
työssä. Yhden asian jonka haluaisin jokaisen kuulijan ymmärtävän henkilökohtaisesti on se, että
Jeesus rakastaa juuri sinua ja hän
on kärsinyt sinun ja minun kadotustuomion tehden meistä taivaan perillisiä!
Työni pitää sisällään oikeastaan kaikenlaista, jokainen päivä on erilainen. Yksi puhelinsoitto voi muuttaa päivän to do
–listan kertaheitolla. Työssä on
kuten aina myös haasteita ja vaikeuksia. Niiden keskellä saa olla
kuitenkin yhdessä hienon työntekijäporukan ja suuren ystäväjoukon kanssa.
Kotona riittää vilskettä myös ja
siitä ovat pitämässä huolta touko-

SIUNAAVIN TERKUIN ILKKA.

Ilkka Päiväsaari...................... 94016
Miina Makkonen.................. 94045
Paula Jääskö......................... 94074
Helena Vähäkangas............ 94142
Marianna Hildén................... 94155
(vap.eht.)
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
Alajoet......................................... 21513
Greed Teija.............................. 20103
Keskinen Hannu & Liliann.. 21306
Lindholm Toni & Hanna..... 22101
Nummela Daniel & Mari...22554
Sadeharju Jukka & Kaisa.....23650
Syrjätie Markus & Kia......... 21542
Tohmola Heidi........................24507
Vuorinen Asta........................25454
Vähäkangas Anna................25593
M Juhani .................................32609

Etsimme lähettäjiä työntekijöillemme
Liity mukaan piirijohtaja Ilkka Päiväsaaren
rukousrenkaaseen.

→→ www.hameenk.fi/lahjoitus tai soittamalla
040 9603690 tai sähköpostilla: hameenkl.@sekl.fi
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K

TYÖNTEKIJÄT:

PIIRIN OMAT KOHTEET:

kuussa 2 vuotta täyttävä Erno ja
8 -vuotias Ilmari. Vaimo Johanna on lastentarhanopettaja ja nyt
opintovapaalla syksyyn saakka
opiskellen lisää kasvatustiedettä.
Kaiken keskellä, syvällä sydämessä on kutsumus joka minulle
annettiin oikeastaan uskoontulon
hetkellä Mikkeliläisen perälähiön
perämetsässä: Kertoa evankeliumia Jeesuksesta uskosta osattomille ja uskossa jo oleville. Tarvitsemme evankeliumin ilosanomaa
emme vain kerran elämässä –
vaan joka päivä yhä uudelleen.
On kotimaan aika. Kansanlähetys tekee lähetystyötä eri puolilla
maailmaa. Itse olen lähetystyössä
Suomessa, omassa kotimaassani.
Kaikki ajan merkit kertovat, että
Suomesta on tullut maa joka tarvitsee Jeesusta kipeämmin kuin
koskaan aikaisemmin. Tulisitko
sinä työhön mukaan esirukoilijana tai taloudellisena tukijana?
Näitäkin tarvitaan kipeämmin
kuin aiemmin!

TALOUSTILANNE: 31.12.2019

LAHJOITUSTEN
KOHDEKOHTAISET
VIITENUMEROT

→→ Esirukoukset ja taloudellinen tuki
mahdollistavat työn.
Tee lahjoitus Ilkan työn tukemiseksi:
FI71 5730 0820 0457 02
viitenumero: 94016

Muilla viitteillä tulevat lahjoitukset kohdistetaan Hämeen Kansanlähetyksen kotimaan työn hyväksi.
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TALOUSASIAA, PAAVO RANTALA RAHASTONHOITAJA. EVP.

irjoittelen tätä palstaa nyt
viimeisen kerran. Hallitus valitsi kokouksessaan
23.1.2020 uuden rahastonhoitajan. Sovimme että tehtävät siirretään joustoperiaatteella tämän
vuoden aikana. Virallinen rahastonhoitaja on kuitenkin
Seppo Tornberg, Pirkkalasta
kokouspäivästä lähtien.
Saadaan nuorempaa ja ammattimaisempaa rahainhoitoa.
Kiitos kaikille, jotka olette tätäkin palstaa jaksaneet lukea nämä
kaikki vuodet. Tahtoo olla, että
tämä palsta on lähinnä semmoinen kerjuupalsta, kun aina on
puutetta jostain. Puutetta tässä
on kerrottava nytkin ja aivan vakavasti otettavaa sellaista.
Hallitus päätti kokouksessaan 23.1.2020 kolmen
vuoden säästötavoitteista,
koska rahat ovat todella vähissä ja tulevaan budjettiinkaan ei ole riittävästi varoja näillä kannatuslukemilla
mitä nyt on.
Tässä päätös. 2020 kuluja on leikattava 20 000 € tai
saatava vastaavasti jostain
20 000 € lisätuloja. Lisäksi vuodelle 2021 vastaavasti
10 000 € tavoite, sekä vielä
2022 10 000 € tavoite jonka
jälkeen näillä resursseilla
budjetti olisi tasapainossa.
Vuonna 2019 takkiin tuli reilut 30 000 € (oli budjetoitu
22 000 € miinukselle).
Suurin ongelma on henkilös-

tökuluissa, jotka ovat viime vuodessa noin 96 000 € ja työntekijöille kohdistetut lahjoitukset
samalta ajalta vain 25 000 €.
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.
Piirille tuleva lähetystyölle osoitetusta rahasta jää
piirille 15 % kuluihin ja 85
% tilitetään Suomen Kansanlähetykselle.
Toivomme kovasti, että ainakin Hämeen piirin alueelta lähetysrahalahjoitukset kiertäisivät
piirimme tilien kautta.
Piirin työlle osoitetut varat jäävät kaikki piirin käyttöön, joten tässä tilanteessa lahjoituksia toivotaan
erityisesti Hämeen piirin
omalle työlle viite 94087.
Eli vielä kerran olemme
isossa pulassa, ellei Hämeen
piirin työn (kotimaan työ)
lahjoitustilanne korjaudu
merkittävästi jo tämän vuoden aikana.
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 oma viite Pisarassa (Hämeen piirin yleiskannatus 94087)
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
kevättä kaikille
Pisaran lukijoille.

Yleislahjoitustilimme numero on
TSOP FI71 5730 0820 0457 02 ja BIC OKOYFIHH
Käytäthän viereisellä sivulla olevia kohdekohtaisia viitenumeroita –
säästämme kuluissa ja helpotamme kirjanpitoa.
PS. Pieni säästöehdotus. Jos sinulla on mahdollista lukea tätä lehteä sähköisesti, voisitko
siirtää Pisaratilauksesi toimitettavaksi sähköpostilla. Saat sähköpostiisi viestin ja siinä linkin
mistä voit Pisaran avata. Ota yhteyttä Hämeen Kansanlähetyksen toimistoon.
Kiitos.
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Menovinkit
Muutokset mahdollisia –
tarkista tuoreimmat tiedot netistä: www.hameenkl.fi
HAUSJÄRVI
Ti 25.2. ja 24.3. klo 18-19.30
Donkkis -kerho alakouluikäisille, Ryttylän kirkko, Kirkkotie 7
Ti 21.4. klo 18-20 Donkkis Big
Night -ilta alakouluikäisille,
Ryttylän kirkko, Kirkkotie 7

HÄMEENLINNA
KEIDAS, KAIVOKATU 2
(Kauppakeskus Goodmania
vastapäätä)
Ma 2.3., 6.4. ja 4.5. klo 18
Lastesi elämän
puolesta -rukousilta
Ma 20.4. klo 18 Naisten ilta,
vieraana Marianna Hildén
Tiistaisin klo 14 Hoitava
päiväpiiri ja klo 16-18 LEGOkerho 6-12 vuotiaille
Keskiviikkoisin (parittomilla viikoilla) klo 13 Lähetyksen rukouspiiri, klo 17 Suomi -klubi
ja klo 18 Avoin raamattupiiri
Keskiviikkoisin (parillisilla viikoilla) klo 18 Darin kielinen
raamattupiiri
Torstaisin klo 18 3Kohtaamista -ilta nuorille aikuisille
To 30.4. klo 14-18
Vappumyyjäiset
Pe 21.2. klo 17.30-19.30
Valon kahvila
Pe 6.3., 3.4. ja 8.5. klo 18-21
Keitaan sinkkuilta
La 14.3. klo 10-14
Raamattupäivä ’Miksi murehdit sieluni?’ puhumassa
psykoterapeutti Elisabeth Elo
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MÄNTTÄ-VILPPULA,
KOLHON KIRKKO
To 27.2 klo 18.00
Sanan ja rukouksen ilta,
Arto Hukari
Su 19.4 klo 13.00
Sanan ja rukouksen iltapäivä,
Lasse Jussila
Su 31.5 klo 13.00
Sanan ja rukouksen iltapäivä,
Ilkka Päiväsaari ja Kirsi Jokela

ORIVESI
Maanantaisin klo 18 (parittomilla viikoilla) Avoin raamattupiiri, Seurakuntakeskuksen
kahvio, Latokartanontie 5
La 21.3. klo 13 Virsiseurat Salkoilla, Paavonkuja 16
La 25.4. klo 13 Virsiseurat
Lauttajärvillä, Salmijärventie 7

PAROLA
Tiistaisin klo 16.30-18
Sana ja sähly, Hurttalan koulu,
Vanhankirkontie 43, Hattula
(tarkista kokoontumiset nettikalenterista)

RENKO
Ke 11.3., 15.4. ja 13.5. klo 18-20
Donkkis Big Night -ilta alakouluikäisille, Rengon seurakuntatalo, Hinkaloistentie 1

TAMPERE
LÄHETYSKOTI,
HÄMEENPUISTO 41
Maanantaisin klo 18
Avoin raamattupiiri
Tiistaisin klo 13 (parittomilla
vkoilla 21.4. asti) Lähetyksen
käsityö- ja askartelupiiri

Keskiviikkoisin klo 13 Avoin
raamattupiiri klo 18 Pointti
-ilta nuorille
To 27.2. klo 14-18 Donkkis Big
Day alakouluikäisille hiihtolomalaisille, tulkkaus dariksi
To 19.3. klo 18.30 Avoin raamattuilta ’Ketä kumarrat?’
puhumassa Jukka Norvanto
To 26.3. klo 18 Yhteysilta vapaaehtoisille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille
Perjantaisin klo 18-22 PMEillat yläkoulu- amis/lukioikäisille seuraavina päivinä 21.2.,
6.3., 20.3., 27.3., 10.4. ja 24.4.
La 4.4. klo 11-14
Kevätmyyjäiset
Su 23.2., 29.3. ja 26.4. klo 18
Sanan ja rukouksen ilta
Su 1.3., 5.4. ja 3.5. klo 16
Lähteellä -ehtoollisjuhla
su 8.3. klo 16 Sunnuntaiseurat

TERVAKOSKI
To 20.2., 12.3., 16.4. ja 14.5. klo
18-20 Donkkis Big Night -ilta
alakouluikäisille, Tervakosken
seuratalolla, Seuranaukio 3

VIRRAT
Ma 2.3. klo 18 Raamattuilta,
’Luottamus’ puhumassa
Lasse Jussila, Virtain kirkko,
Rantatie 9
Ma 4.5. klo 18 Raamattuilta,
’Usko voittaa maailman’ puhumassa Lasse Jussila, Virtain
kirkko, Rantatie 9

AY
IS BIG D Ä
K
K
N
O
D
TAPÄIV
TO I M I N OT I A I L L E
U
6-15 -V
0
7.2.202
2
A
N
I
A
TORST O 14-18
la
KL
etyskodil

Yhteystiedot

s
Tulkkau
i
s
Darik

en Läh
Tampere enpuisto 41)
m
(Hä e
ikkejä,
elejä ja le a ym.
p
,
la
a
p
li
arvonta
ssa: Vä
Ohjelma reippaita lauluja, perheen
o
a
k
raamattu 7 päätämme ko uun.
Kello 1 eiseen ruokail aisuus,
yht
okon
lma on k ikalle!
je
h
O
!
a
HUOM
ajoissa p
tulethan
Myyjäiset keväällä 2020
LÄHETYSKODIN
KEVÄTMYYJÄISET
Tampereen Lähetyskodilla
la. 4.4 kello 11.-14.00.
VAPPUMYYJÄISET
Hämeenlinnan Keitaalla to.
30.4 kello 14.-18.00.
LAHJOITUSNUMEROT ja
MOBILEPAY
SOITA 0600 18210
Lahjoitus 10.01 € /
puhelu + pvm
SOITA 0600 18220
Lahjoitus 20,45 € /
puhelu + pvm
MOBILEPAY 51283
Syötä haluamasi
summa ja viesti.
Kiitos!
Rahankeräyslupa – RA/2019/961
(Lupa on voimassa 1.1.2020
– 31.12.2021 Hämeen ja SisäSuomen poliisilaitosten sekä
Someron kunnan alueella.

JUKKA NORVANTO
KAIKILLE
AVOIMESSA
RAAMATTUILLASSA
Tampereen Lähetyskodilla
torstaina 19.3.
Luennon teemana on

”KETÄ
KUMARRAT?”

LUENNON
SISÄLTÖ NOUSEE
AJANKOHTAISESTA
DANIELIN KIRJASTA.
18.00 kahvit, 18.30 alustus.
Tervetuloa
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050 545 3344
sähköpostit: etunimi.sukunimi@sekl.fi
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Torsti Tauriainen (pj.), Pauliina Hildén (vpj.),
Antti Jääskö, Reijo Kettunen, Jaakko
Sadeharju, Paavo Rantala, Arto MäkiKerttula, Seppo Tornberg, Kirsi Jokela.
Pankkiyhteys:
Tampereen seudun Osuuspankki:
FI71 5730 0820 0457 02
Keräyslupa: RA/2017/758
Painosmäärä ja jakelu:
2100 kpl. Postitetaan tilaajille sekä
Hämeen Kansanlähetys ry:n jäsenille.
Osa lehdistä jaetaan ilmaisjakeluna
Osoitteenmuutokset:
hameenkl@sekl.fi tai 040 960 3690.
Osoitteessa www.hameenkl.fi voit perua
tilauksen tai tehdä osoitteenmuutoksen.
ISSN-L 2242-7929
ISSN 2242-7929
Painopaikka: Grano, Vaasa

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

Oka Toshiakille

EVANKELIUMI
LAHJOITTI SADAN
PISTEEN ARVON

V

almistuttuani yliopistosta 23 vuoden ikäisenä olin
täynnä vihaa siitä syystä,
etten kyennyt sopeutumaan yhteiskuntaan ja hakemaan töitä.
Vietin kolme vuotta sulkeutuneena omaan huoneeseeni. Joko nukuin tai pelasin pelejä. Pakenin
todellista elämää, jossa olisin ollut kosketuksissa muiden ihmisten kanssa. Japanissa tällaisista
ihmisistä käytetään sana hikikomori.
Koin olevani täysin arvoton ihminen, jonka kuuluisi vain kadota olemattomiin. Muistikuvani
tuolta ajalta ovat hämärät, koska
niiden ajattelukin on tuskallista.
29-vuotiaana aloin avustaa
vapaaehtoisena tukikeskuksessa, jossa kokoontui koulunkäynnistä kieltäytyneitä ja koteihinsa
syrjäytyneitä nuoria. Ensi kertaa kuuteen vuoteen olin jälleen
kosketuksissa muiden ihmisten
kanssa. Vetäydyin 32-vuotiaana
pois tästä keskuksesta. Totesin,
että ihmiset, joilla oli sellaisia ongelmia kuin minulla, eivät siellä
löytäneet ratkaisua. Minun ongelmani oli se, mistä löytyisi elämälleni mielekkyys.

Etsikää ennen
kaikkea Jumalan
valtakuntaa ja hänen
vanhurskauttaan,
niin teille annetaan
lisäksi myös kaikki
tämä.
(MATT. 6:33)

Tämä Raamatun kohta oli ripustettu sielunhoitoterapeutin
toimiston seinälle, kun 33-vuotiaana sain toimia hänen avustajanaan. Siitä lähtien tuo Raamatun sana on toiminut liikkeelle
panevana voimanani. Aloin käydä kirkossa. Siihen antoi kimmokkeen erään lääkärin toteamus: ”Kun teen terapiatyötä,
olen törmännyt lukuisia kertoja
siihen tilanteeseen, etten pysty
auttamaan ihmistä pidemmälle.
Itse asiassa en olisi omassa voimassani kyennyt tätä työtä jatkamaankaan, mutta saan aina
voimaa Jumalalta. Jumala on
kaikkein paras.”
Yhteiskunnallisena ”nollana”
minulla oli lähtökohtaisesti kiel-

teinen kuva itsestäni. En voi väittää vapautuneeni yhteiskunnallisen nollan tunnoista, koska en
pysty osallistumaan normaaliin
työelämään. Jumalan silmissä
tällainen yhteiskunnallinen nolla on aivan erityisen nolla. Mutta Jumala onkin armossaan runsas ja helläsydäminen. Hän lukee
syntinsä tunnustavan vanhurskaaksi, ja niin Jumalan silmissä
olen jopa sadan pisteen arvoinen.
(Japanissa sata pistettä merkitsee täysiä pisteitä, eli samaa kuin
suomalainen täysi kymppi.) Syntien tunnustaminen on minunlaiselleni arvottomalle luonnollinen
asia.
Koska Jumala antoi minulle sata pistettä, voin ajatella elämääni hyvänä asiana. Saan katsoa peiliin ja harjoitella uutta
itsetuntoa: ”Olet rakastettu.”
Siksi elämä ei ole enää tyhjää ja
tarkoituksetonta. Jumala on antanut minulle merkityksen ja arvon, jotka saan tuntea hyvänä todellisuutena.
ARTIKKELIN ON KIRJOITTANUT JAPANISSA
TYÖSKENNELLYT JORMA PIHKALA.
(lyhennetty, lue kokonaan: www.kansanlahetys.fi)

