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Pääkirjoitus

Ole muutos jonka
haluat nähdä?
Maailma ympärillämme huutaa muutosta. Meidän tehtäväksi jää vastata huutoon. Kukin tekee sen omalla tavallaan. Mitä suurempi on muutoksen tarve,
sitä pienempi on oma ääni ja mielipide sen edessä. Kuinka esimerkiksi voisin
muuttaa kokonaisen valtion tai sen poliittisen kulttuurin jotta voisin edistää
kokonaisen kansan ihmisoikeuksia tai ilmastonmuutoksen torjuntaa?
Entä kun se muutoksen tarve koskee omaa elämää? Omat muutosvoimat voivat tuntua kovin hentoisilta niiden edessä. Lapsena häpesin akuankkamaista
ääntäni, nuorempana painin heikon itsetunnon kanssa koska pidin itseäni liian
laihana ja hintelänä. Entä tavat ja tottumukset, riippuvuudet? Eipä ne helppoja
haasteita ole nekään. Raamatussa Paavali totesi niihin liittyen: ”Tahto minulla
kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei (Room.7:18).”
Jeesus sanoi miehelle, jonka sairautena oli kokonaisuudessaan kuivunut ja surkastunut käsi: ”Ojenna kätesi.” Miehen yllätykseksi hänen voimaton kätensä
liikkui. Voima ei tullut hänen kädestään vaan häneltä, joka kutsui: Jeesukselta (Matt. 12:9-13).
Suurin muutos johon ihminen saa kutsun, on tulla Jumalan lapseksi ja Jeesuksen seuraajaksi. Tähän muutosvoiman antaa kutsuja, Jeesus. ”Kaikille jotka ottivat hänet vastaan hän antoi voiman tulla
Jumalan lapsiksi” (Joh.1:12). Tämä on
kutsu jokaiselle maailman ihmiselle.
Tässä lehdessä kerrotaan omakohtaisia kokemuksia tästä kutsusta
ja Kutsujasta. Oletko sinä kuullut tai kokenut Jumalan kutsuvan sinua? Oletko jo vastannut hänelle?
Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja

KUVA: UNSPLASH /PABLO HEIMPLATZ

PS. Käy tutustumassa Kansanlähetyksen valtakunnalliseen nuorten ja
nuorten aikuisten toimintaan osoitteessa www.nm.fi.
Tutustu myös Hämeen Kansanlähetyksen tarjontaan
www.hameenkl.fi
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Opetus

”Martti Luther tiesi tarkkaan, että järki on uskonnon arkkivihollinen
ja hän varoitti usein sen vaaroista.”

KUVA: UNSPLASH/VALENTIN SALJA

N

äin kirjoittaa maailman tunnetuin ateisti Richard Dawkins
kirjassaan Jumalharha (s. 202).
Dawkinsin Luther-tulkinta vilisee virheitä, mutta mielikuva uskon ja järjen konfliktista on toki
yleinen jopa kristittyjen parissa,
saati sitten ateistien.
Luulo ei kuitenkaan ole tiedon
väärti. Minulle on annettu 4300
merkkiä aikaa hämmentää tätä
luulottelua uskon ja järjen sodasta, jotta sinä, rakas lukijani,
tietäisit paremmin.
Kääntykäämme asiassa siksi hartaasti itsensä Jeesuksen
puoleen. Ei hätää, vaikket uskoisi häneen. Nimittäin kysymme häneltä nyt vain, mitä mieltä
hän olisi, jos hän olisi se, jonka
evankeliumit väittävät hänen
olevan. Näin Jeesus vastaa, kun
yksi hänen opetuslapsistaan ei
ole uskoakseen hänen nousseen
kuolleista:
”Ojenna kätesi ja pistä se
kylkeeni. Älä ole epäuskoinen,
vaan usko!” (Joh. 20:25)
En tiedä Dawkinsista, mutta minusta tämä käsky uskoa
kuulostaa järkevältä. Jeesus
tarjoaa pitävää vastaevidenssiä epäilevän Tuomaksen epä4

uskolle. Todistusaineiston pohjalta opetuslapsen premissit ja
johtopäätökset tulisi latoa uuteen järjestykseen. Toisin sanoen Jeesus tahtoo todistaa, jos
nyt ei suoraan Jumalan olemassaolon, niin ainakin oman ylösnousemuksensa. Jos tämä ei yritä yhdistää uskoa ja järkeä, niin
minä olen Bysantin keisari.
Mutta entä sitten, jos uskossa
Jeesuksen mukaan olisikin järkeä? Moni väittää olevansa järkevä, mutta on todellisuudessa
kajahtanut. Miksi juuri kristinuskon tapauksessa tätä järkevyyttä
tulisi harkita vakavammin?
Yritän vakuuttaa sinut, joskin
minulla on enää 2700 merkkiä
jäljellä. Ehkä se riittää kylvämään
epäilyksen tai uskon siemenen,
riippuen uskosi kohteesta. Jatkan tungettelevasti suomalaisten
epämukavuusalueella eli Jeesuslinjalla. Hänen kuolemastaan ja
väitetystä ylösnousemuksestaan
näet riippuu kaikki olennainen
tavoitteeni kannalta. Voimmeko
tietää sen tapahtuneen ihan aikuisten oikeasti?
Siksi kysynkin, että uskotko
juuri Julius Caesarin valloittaneen Gallian? Mutta mitäs tekemistä hänellä on Jeesuksen

kanssa, kysyt ehkä. Malta hetki, se selviää pian. Caesarin teos
Gallialaissodat on yksi niistä
historiallisista lähteistä, joiden
perusteella me tavalliset pulliaiset uskomme Rooman valtakunnan historian pääpiirteisiin.
Teoksesta on säilynyt muutama
sata käsikirjoituskopiota, varhaisimmat 800-luvulta. Kuilu
itse tapahtumien ja niistä raportoivien varhaisimpien tekstien välillä on siis lähes tuhat
vuotta. Toki tiedämme Caesarista muistakin ja varhaisemmista lähteistä, mutta ymmärrät varmasti, että joskus voi olla
tervettä epäillä hiukan sitä, mitä
tiedämme tunnetuistakin historian henkilöistä.
Verrataanpa tilannetta Uuden testamentin tilanteeseen.
Sen tekstien säilyneiden käsikirjoituskopioiden lukumäärä on huimasti korkeampi kuin
millään muulla antiikin kirjallisuudella, mukaan lukien
Caesarin. Puhumme tuhansista kappaleista kopioita. Lisäksi
tekstejä on säilynyt paljon ajalta, joka on huomattavan lähellä
itse väitettyjä tapahtumia. Vaikka muinaisten tekstien ajoitus
ei yleensä ole helppo rasti, par-

NUORTEN RAAMIS
AIKUISTEN LA
TAMPEREEL

Puhumme elämän tärkeistä kysymyksistä.
www.veritasforum.fi

haimmillaan aikaero Jeesuksen
elämään on vain muutamia kymmeniä vuosia. Ottaen huomioon
antiikin tekstien alttiuden tuhoutua barbaarien hyökkäyksissä, Uuden testamentin tekstikopioiden määrä ja varhaisuus
lähestyvät suoranaista ihmettä,
kuten alan johtava tutkija Craig
Evans toteaa.
Tämä on merkittävää siksi,
että ylösnousemuksesta todistavien kirjoitusten syntyajan-

kohtana tekstissä mainittuja
silminnäkijöitä on todennäköisesti ollut elossa ja haastateltavissa. Emme yleensä kirjoita
puuta heinää ja pistä nimeämme
alle, jos sepitelmämme voitaisiin
näin helposti kyseenalaistaa.
No oliko tämä nyt sitten tässä? Pitäisikö sinun alkaa seurata Jeesusta vapahtajanasi heti
seuraavalla lounastauolla? Kukaties. En vastusta sitä. Mutta
vastaus tietysti riippuu taustastasi ja esimerkiksi siitä, kuinka
monta muuta tähän artikkeliin
mahtumatonta kysymystä sinua
askarruttaa Jeesuksesta. Luultavasti niitä on monia. Ehkä jotkin niistä muodostavat sinulle
hidasteen vakuuttua Jeesuksen
olevan se, joka hän sanoo olevansa ja sinun se, jonka hän tahtoo sinun olevan.
Oli niin tai näin, suosittelen
jatkamaan tutkimuksia omin
päin tai kaverin kanssa. Varautukaa tulemaan paitsi uskon ja
järjen, myös ilon yllättämäksi.
Yllätys voi olla itse asiassa niin
suuri, että ”teidän ilonne on täydellinen”. Niin Jeesus seuraajilleen lupaa.
MIIKKA NIIRANEN, VERITASFORUM.FI

Nuorille aikuisille on tarjolla
oma raamattupiiri, jossa
kokoonnumme lukemaan
yhdessä Raamattua ja
saamme jakaa toisillemme
ajatuksia. Illoissa on iltapalaa
nyyttäreinä ja aikaa myös
vapaalle jutustelulle, sekä
tietysti rukoukselle! Kaikki
nuoret aikuiset ovat erittäin
odotettuja ja tervetulleita
mukaan!
Nuorten aikuisten raamikset
ovat noin joka toinen viikko,
joko lähetyskodilla tai
TEAMS:issa.
LISÄTIETOJA LÖYDÄT NETTISIVUILTAMME:
https://hameenkl.fi
JA VOIT KYSYÄ LISÄÄ AIHEESTA:
tuulia.taipale@sekl.fi

Tervetuloa mukaan
raamikseen! :)

PERJANTAITDESSÄ
MESTARIN ELA
TAMPEREEL
Rukiisista
Raamattuopetuksista,
kotoisista kohtaamisista,
yhteisestä ylistyksestä
ja runsaista ruokailuista
rakentuvat illat lukio– /
amisikäisille ja nuorille
opiskelijoille jatkuvat (jos
Luoja suo) elokuussa
2021. Mikäli mahdollista,
kokoonnumme jo
kesällä muutamien
rantasaunaraamisten
merkeissä.

Olet enemmän kuin
tervetullut mukaan!

KYSY ROHKEASTI TARKEMPIA TIETOJA:
MARIANNA HILDEN
marianna.hilden@gmail.com
050 545 3344
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Todistus

”JUMALA
AUTTAA ARJEN
ASIOISSA”
JEMINA JA ARTTURI HAUTAMÄKI
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Jemina ja Artturi Ha 13, kun Jemina meni kesätöihin Artturin syksyyn
ja
20
stä
Satakunnassa vuonnauri kiinnostui mukavasta kesätyöntekijätelusta.
tt
perheyritykseen. Ar minakin oli kypsynyt ajatukseen seurus
mennessä Je
-Tutustuimme toisiimme syvemmin geokätköilyn merkeissä. Rakkaus syveni ja vuoden
kuluttua vietettiin häitä vanhalla kyläkoululla Kankaanpäässä,
Hautamäet muistelevat.
Usko Jeesukseen on ollut
alusta alkaen yksi tärkeä Jeminaa ja Artturia yhdistävä tekijä.
-Minä olen kasvanut helluntailaisessa kodissa ja ollut lapsesta
saakka uskossa, Artturi kertoo.
Jeminaa hengelliset asiat alkoivat syvällisemmin kiinnos6

taa rippikoululeirillä.
-Sen jälkeen olin mukana seurakuntanuorissa ja toimin isosena ja kerhonohjaajana. Kun
muutin pois lapsuudenkodista,
minulla oli haastava elämänvaihe ja etäännyin uskonasioista.
Paetessani pahaa oloani tulin
paenneeksi myös Jumalaa, Jemina muistelee.
-Ystäväni kutsui minua mukaan Kansanlähetyksen nuorten
tapahtumaan Ryttylään ja siellä tajusin, että tarvitsen ja kai-

paan elämääni juuri sitä, mitä
olin paennut eli Jumalaa.

USKO ON LÄSNÄ
ARJESSA

Viimeiset viisi vuotta Jeminan
ja Artturin koti on ollut Hämeenlinnan Lammilta vuokrattu omakotitalo.
-Jeminalla oli työpaikka Hämeenlinnassa ja minä aloitin
opinnot Lahdessa. Niinpä valitsimme asuinpaikan siitä puolivälistä, Artturi kertoo.

-Korona on muuttanut elämää
monella tavalla. Harrastukset ja
ystävien tapaaminen on jäänyt
vähemmälle, mutta toisaalta sen
myötä meillä on ollut enemmän
kahdenkeskistä aikaa. Luonnossa liikkuminen on meille tärkeää
ja olemme käyneet paljon läheisellä Evon retkeilyalueella.

KRISTITTYNÄ
MUUTTUVASSA
MAAILMASSA

Kristittynä eläminen on haastavaa ajassa, jossa median syöttämät arvot ja yleinen mielipide
ovat usein ristiriidassa Raamatun sanan kanssa.
-On tärkeää pysyä Jumalan
sanassa ja luottaa siihen, että
Jumala, joka on luonut meidät,
tietää mikä on meille parhaaksi.
Se auttaa säilyttämään sisäisen
rauhan silloinkin, kun kristillisistä arvoista kiinnipitäminen
saa aikaan arvostelua ja ulkopuolisuuden tunnetta, Jemina
ja Artturi sanovat.
-Nykyisten muutosten suunta laittaa pohtimaan sitä, miten tunnustaviin kristittyihin
suhtaudutaan tulevaisuuden
Suomessa. Toivomme kuitenkin, että jatkossakin maassamme saisi vapaasti ilmaista mielipiteensä ja elää todeksi uskoa
Jeesukseen.
Muuttuvan maailman ja
omiin elämän vaiheisiin liittyvien muutosten keskellä usko Jumalaan luo turvaa.
-Muutos voi olla positiivinen
tai negatiivinen asia, mutta on
hienoa tietää, että aina voi turvautua Jumalaan ja rukoilla johdatusta. Luotamme siihen, että
vaikka asiat eivät aina menisi
omien toiveiden mukaan, Jumala on joka tilanteessa kanssamme, Hautamäet vakuuttavat.
MIINA MAKKONEN

NUORTEN
AIKUISTEN
3K –ILLAT NASSA
HÄMEENLIN
Kolme kohtaamista –
Tule kohtaamaan Jumala,
itsesi ja toiset ihmiset.
Kaipaatko nuorten aikuisten
yhteistä illanviettoa uskon
kysymysten äärellä? Kolme
kohtaamista -illat opiskelijoille
ja nuorille aikuisille
Hämeenlinnassa ovat juuri
sinulle, joka haluat oppia
lisää Raamatusta rennossa
ilmapiirissä. Illoissa on
mahdollisuus kysellä, pohtia
ja löytää vastauksia.
Ohjelmassa on säännöllisesti
raamiksia ja vierailevien
puhujien laadukasta opetusta.
Sen lisäksi pidämme
toisinaan esimerkiksi rukousja ylistysiltoja. Illoissa on
myös tarjolla pientä purtavaa.

KUVA: UNSPLASH/SIXTEEN MILES OUT

Sosionomiksi opiskellut Jemina työskentelee päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajana. Artturi on saanut päätökseen
materiaali- ja prosessitekniikan
insinöörin opinnot ja työskentelee nyt tuotannonsuunnittelijana.
Usko Jeesukseen on vahvasti
läsnä Hautamäkien kodissa arjen keskellä ja päivän päätteeksi he hiljentyvät yhdessä rukoilemaan ja lukemaan Raamattua.
-Kannamme arkisetkin asiat
Jumalalle rukouksissa. Raamatusta voi etsiä vastauksia ja viisautta kaikkiin elämäntilanteisiin. Jumalan Sana antaa sisäisen
rauhan, Hautamäet vakuuttavat.
-On helpottavaa elää siinä tietoisuudessa, että vaikka menettäisi elämässä kaiken ajallisen,
niin Jumala kantaa.
Jeminan ja Artturin hengellinen koti on Kansanlähetys, ja
he ovat jo useiden vuosien ajan
toimineet vastuutehtävissä Hämeenlinnan Keitaalla kokoontuvassa opiskelijoiden ja nuortenaikuisten 3K-ryhmässä.
-Raamatussa kehotetaan palvelemaan seurakuntaa omilla
lahjoillaan ja meille tämä on ollut
sopiva tapa toteuttaa sitä. Viikoittaiset tapaamiset muiden uskovien kanssa ovat arjen henkireikä.
Hautamäet rohkaisevat kaikkia, jotka pohtivat hengellisiä
kysymyksiä hakeutumaan mukaan kristilliseen toimintaan.
-Älä jää yksin, kysymystesi
kanssa, vaan etsi uskovia, joiden
kanssa voit yhdessä pohtia ja kysellä. Jos et tunne ketään uskovia, niin voit ottaa yhteyttä vaikkapa seurakunnan tai järjestön
työntekijään, Artturi kehottaa.
-Hämeenlinnan Kolmen kohtaamisen iltoihin ovat kaikki uudet ihmiset ja etsijät lämpimästi
tervetulleita, Jemina jatkaa.
Pandemia-aikana nuorten aikuisten ryhmä on kokoontunut
netin välityksellä.

Tervetuloa
Kolme kohtaamista
-iltoihin!

NÄHDÄÄN TORSTAISIN KLO 18 KEITAALLA,
osoitteessa Kaivokatu 2, Hämeenlinna.
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Lähetystyö

Kaiken muuttava
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”Jos en nyt saa torjuttua tuota
laukausta, niin sinä et kyllä ole
olemassa!” Huusin mielessäni
Jumalalle koulun lätkäkentällä. Ottelu oli menossa huonoon
suuntaan ja ajattelin, että ehkä
Jumala voisi auttaa meitä. Äitini opetti minut rukoilemaan jo
hyvin nuorena. Hän sanoi, että
Jumalalle voi puhua kaikista asioista. Tuossa hetkessä olin kuitenkin hyvin tuskastunut rukoi-

8

lemiseen. Minusta tuntui, ettei
Jumala välitä minusta, koska
hän ei ollut vastannut rukouksiini pitkään aikaan. Komea laukaus meni suoraan maaliin ja
tuskastunut maalivahti heitti
mailan jäähän. Tuon hetken jälkeen en enää rukoillut.
Kaksi pitkää vuotta olin vihainen Jumalalle. Omasta mielestäni olin ateisti, mutta en tiedä täyttyvätkö tunnusmerkit,

jos ateisti on vihainen Jumalalle. Eihän silloin pitäisi uskoa
koko kaveriin ollenkaan. Vaikka minä yritin unohtaa Jumalan kaikin mahdollisin tavoin,
hän ei suostunut päästämään
irti minusta. Jumala kosketti
minua uudelleen sellaisilla tavoilla, etten pystynyt enää väittämään, ettei hän olisi ollut olemassa. Tulin uudelleen uskoon
18-vuotiaana, mutta se oli vas-

ta pieni osa siitä, miten Jumala
oli aikeissa muuttaa elämääni.
Olin ystäväni kanssa saunomassa, kun hän yhtäkkiä tiedusteli uskoani Jumalaan. Kerroin olevani uskossa. Hän kysyi
minulta kuitenkin toisenkin kysymyksen: ”Seuraatko Jumalaa
elämässäsi?”. Pohdin kysymystä
hetken mielessäni. Koin, että minun elämässäni usko riittää. Minulla oli niin paljon omia unelmia, joista halusin pitää kiinni.
Samana iltana arvojärjestykseni
laitettiin kuitenkin uusiksi. Tuo
unohtumaton kesäyö tapahtui
noin kymmenen vuotta sitten
keskellä kaunista juhannusta.
Mökkireissuun kuuluu aina
myös pienet kökkähommat ja
olimmekin miesten kanssa met-

rassa. Samassa tunsin, kuinka
lämmin tunne virtasi lävitseni.
En ollut koskaan kokenut mitään sen kaltaista. Tuntui kuin
olisin taivaassa. Mieleeni virtasi muistoja, mutta ei mitään
mukavia muistoja. Näin hetkiä,
jolloin tein syntiä. Ensimmäistä
kertaa koin synnintuntoa. Koin
valtavaa syyllisyyttä ja pyysin
anteeksi syntejäni. Ääni vastasi
minulle: ”Saat kaiken anteeksi”.
Jotain muuttui sisälläni pysyvästi. Ennen Jumala oli vain
papparainen pilven reunalla,
joka silloin tällöin siunasi elämääni. En edes ymmärtänyt,
miksi Jeesus kuoli ristillä puolestani. Ajattelin aina, että vaikka olenkin syntiä tehnyt, niin
olen ihan ok ihminen. En ole

mäni suunnan. Nyt priorisoin
Jumalan tahdon, koska ymmärsin hänen tuntevan minut
ja taitoni paljon minua paremmin. Miksi en siis luottaisi hänen johdatukseensa? Heittäydyin Jumalan johdatukseen ja
päästin irti ohjaksista. Jumalan johdatuksesta voisin kirjoittaa vaikka toisen pitkän tekstin,
mutta lyhkäisyydessään opin
tuntemaan itseni uudella tavalla ja löysin itseni nuorisotyönohjaajan tehtävistä. Päädyin
siis tekemään samaa ammattia kuin äitini. En olisi koskaan
tiennyt nauttivani tuosta työstä,
jos en olisi antanut johdatukselle tilaa elämässäni.
Tällä hetkellä olen naimisissa
upean naisen kanssa, joka myös

sähommissa. Joku pöpö pääsi elimistööni kesken kaiken ja
illalla minulle nousi hyvin korkea kuume. Samainen ystäväni
kysyi minulta, että voisiko hän
rukoilla paranemiseni puolesta. Hän aloitti rukoilemisen ja
toivoi varmasti, että jotain ihmeellistä olisi tapahtunut. Jotain kyllä tapahtui, mutta ei sitä
mitä me odotimme. Tuossa hetkessä kuulin rauhallisen äänen,
joka pyysi minua hengittämään
syvään. Ensimmäinen ajatukseni oli, että nyt aloin hallusinoimaan kuumeen takia. Ääni
kuitenkin pysyi mielessäni ja lopulta ajattelin, että mitä pahaa
siinä voisi tapahtua. Hengitin
niin syvään kuin pystyin maatessani patjalla mökin yläker-

tehnyt mitään liian kamalaa.
Juhannuksen aikana kuitenkin
ymmärsin, että pienetkin synnit ovat liian painavia Jumalan
edessä. Taivaan porteista ei saa
astua pieninkään synti sisään.
Senhän on tarkoitus olla paikka, missä ei ole murhetta, valitusta eikä vaivaa. Siitä syystä taivaaseen voi päästä vain
Jeesuksen kautta. Hän kuoli ja
kantoi syntimme, jotta me syntisetkin voisimme olla vapaina
hänen kanssaan taivaassa.
Elämässä tärkeintä minulle
oli ennen seurata omaa sydäntäni ja unelmiani. Pienestä pitäen minusta piti tulla poliisi ja
suunnittelin elämäni jokaisen
askeleen sen mukaan. Tuo juhannus kuitenkin muutti elä-

haluaa kertoa ihmisille rakastavasta Jumalasta. Joannan
kanssa olemme lähdössä lähetystyöhön Japaniin. Menemme
tekemään sinne seurakunta- ja
mediatyötä. Japanissa kristittyjä on vain alle yksi prosentti
maan väkiluvusta. Haluamme
päästä kertomaan japanilaisille, että Jumala on luonut myös
heidät ja rakastaa heitä valtavasti. Hämeen kansanlähetys
on mukana lähettämässä meitä ja piirin alueelta meitä tukee
myös Virtain seurakunta. Myös
sinä voit olla mukana meidän
matkassamme tilaamalla ystäväkirjeemme kansanlähetyksen
nettisivuilta.
PETTERI RANTAMÄKI
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KUVA: PIXABAY

”Saat kaiken anteeksi ”

Lahjoitukset

LAHJOITUSTEN
KOHDEKOHTAISET VIITENUMEROT
TYÖNTEKIJÄT:

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

PIIRIN OMAT KOHTEET:

PALVELUKORTTI

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
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Juniori- ja perhetyö........... 94058
Juniorityönmateriaali.........94265

LÄHETIT:

Alajoet......................................... 21513
Anu M........................................22402
Greed Teija.............................. 20103
Keskinen Liliann..................... 21306
Lindholm Toni & Hanna..... 22101
Rantamäet .....................................23391
Sadeharju Jukka & Kaisa.....23650
Syrjätie Markus & Kia......... 21542
Tohmola Heidi........................24507
Vuorinen Asta........................38247
M Juhani .................................32609
Muilla viitteillä tulevat
lahjoitukset kohdistetaan
Hämeen Kansanlähetyksen
kotimaan työn hyväksi.

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.

Yleislahjoitustilimme numero on
TSOP FI71 5730 0820 0457 02 ja BIC OKOYFIHH

Käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita – säästämme kuluissa
ja helpotamme kirjanpitoa.

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

LAHJOITUSNUMEROT ja
MOBILEPAY

Nimi ja vanha osoite:

Uusi osoite:

Sähköposti:
Puhelin:

Todistus
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KUVAT: PIXABAY

L

apsuuteni elin Nastolan
kunnassa. Siellä aikani
vietettynä ja peruskoulun
käytyä. Siellä aikani vietettyäni
ja peruskoulun käytyäni tiesin
haluavani muuttaa sieltä pois
ja sitä pidin suurimpana motivaationa yhteishaussa. Silloin
16-vuotiaana pääsin muuttamaan pieneen ränsistyneeseen
soluhuoneeseen koulunasuntolaan. Silloin muuton merkitys oli mahdollisuus irtautua
perheestäni. Lopulta siitä ajasta jäi vain jäljelle muisto Nipan
Grillistä.
Keskeytetyn koulun ja armeijan jälkeen seuraavana paikkana oli sitten Kansanlähetysopisto, varmaan tuttu paikka
sinullekin. Siellä opiskelin yhteensä 2 vuotta medialinjalla ja palvelutyölinjalla. Siellä asuttuani sain vihdoinkin
oppia rauhassa muuttamisen
vastuita. Tämä ei kuitenkaan
estänyt tuntemastani itseäni
joskus tyhmäksi, kun arkisetkin asiat kuten miten pyykkikonetta ajetaan, tuntui haastavalta. Se oli turvallinen paikka
oppia niitä elämän arkisia asioita. Ei silloin kuitenkaan ihmisten ympäröimänä aamusta
iltaan osannut ajatella paljonko

irtautuminen kotiseurakunnasta ja kavereista voi sattua.
Tässä kohtaa, kun viimeinkin asuu Tampereella yksiössä ja maksan siitä oikein vuokraakin, ymmärtää minkälaista
muuttaminen on. Ei enää tutut
kasvot vilise ympärilläsi, vaan
nyt on kaikki uutta. Alussa ei
sitä huomannut, mutta ajan
kanssa alkaa huomaamaan yhteisön ja kavereiden merkityksen elämässä. Onneksi ympäriltä löytyy aina uusia, vaikka
aluksi voi olla vaikeaa. Monille
tämä on vaikeaa aikaa. Itseäni
on kuitenkin aina rohkaissut se
ajatus, vaikka en itse tiedä mitä
tuleva pitää tullessaan, mutta Jumala aina tietää ja suojelee. Sen tähden ei ole tarvinnut
pelätä, kuten sananlaskuissa
sanotaan ”Älä jätä elämääsi
oman ymmärryksesi varaan,
vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin,
pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.” Sananl. 3:5–6
Täällä asumisen aikana on
löytänyt uudenlaisia yhteisöjä
ja toivoin erityisesti paikkojen
auetessa pääsevän takaisin kristittyjen yhteyteen ja luomaan
uusia suhteita. Muuttamises-

sa on ollut hyvätkin puolensa.
Olen saanut mahdollisuuden itsenäistyä, löytää uusia harrastuksia, oppia uuden murteen
'nääs' sekä ymmärtänyt että
muuttuminen ei ole velvollisuus vaan mahdollisuus.
RIKU PESONEN
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Todistus

KELPAAT JA RIITÄT
JUURI SELLAISENA
KUIN OLET
”Onko totta, että rakastit minua jo ennen maailman
luomista?” laulaa Henna-Maria Harju Maksettujen viulujen
koskettavassa Ilman sinua ei ole huomista -kappaleessa.

T

ämä kysymys tai joku
sen sukulainen saattaa olla sinullekin tuttu.
Ehkä olet katsonut itseäsi peilistä ja miettinyt, miksi Jumala loi sinusta juuri tällaisen. Tai
itkenyt silmäsi punaisiksi, kun
joku on sanonut sinulle ikävästitai kohdellut väärin saaden
sinut tuntemaan itsesi arvottomaksi. Tai lannistunut, kun
tuntuu, ettet osaa tai etteivät
voimasi riitä – ettet sinä riitä.
Oletko etsinyt omaa paikkaasi tai elämäntehtävääsi tuloksetta – tuntuuko, ettet sinä kelpaa mihinkään? Jos samaistuit
johonkin näistä ajatuksista, älä
lopeta lukemista. Jumalalla on
sinulle asiaa.
Muistan ajan, kun oman peilikuvani katsominen tuotti tuskaa. Katseeni kiinnittyi vain virheisiin. Minun oli vaikea nähdä
Jumalan kädenjälki itsessäni.
En pystynyt uskomaan Mgthduon Mestariteos-laulun sanoja omalle kohdalleni: ”Mestariteoksen Hän [Jumala] loi,
kauniiksi sen muovaili”. Muistan, kun valmistauduin lukion
lopussa biologian kirjoituksiin
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ja opiskelin ihmisruumiin osia
ja toimintamekanismeja. Hämmästyin, miten yksityiskohtaisesti kaikki oli suunniteltu ja
miten upeasti ihmiskeho toimi.
Lisäksi tajusin, ettei maailmassa ole kahta samanlaista ihmistä. Kukaan ihminen ei ole luotu
hutaisten, toisen kopiona. Yhtäkkiä katsoessani itseäni peilistä psalmin 139 sanat ”Minä olen
ihme, suuri ihme ja kiitän sinua
siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen” saivatkin
aivan uuden merkityksen. Se
on ihme, miten kehoni toimi ja
että olen juuri tällainen, ainutlaatuinen yksilö. Yhtäkkiä en
nähnytkään vain virheitä vaan
mestariteoksen. Näin häivähdyksen siitä, mitä Jumala näkee
katsoessaan minua – ja sinua.
Muistatko tarinan laupiaasta samarialaisesta? Siinä eräs
mies ryöstetään ja pahoinpidellään ja hän jää makaamaan
avuttomana tien laitaan. Ihmisiä kävelee välinpitämättömästi ohi, mutta eräs samarialainen pysähtyy, auttaa miestä
ja vie hänet läheiseen majataloon luvaten maksaa kaik-

ki koituvat kustannukset. Jeesus kertoo tämän vertauksen
lähimmäisenrakkaudesta. Samalla samarialainen on kuvaus Jumalasta. Vaikka ihmiset
kohtelisivat kaltoin, puhuisivat pahaa ja vähättelisivät sinua, Jumala ei tee niin. Jumala kohtaa sinut juuri sellaisena
kuin olet, sulkee sinut hellään
syleilyynsä, hoitaa haavasi ja
pitää sinusta huolen. Jesajan
kirjassa Jumala lupaa: ”Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin,
minä en sinua unohda. Käsieni
ihoon minä olen sinut piirtänyt”
(Jes.49:15–16).Jumala ei lupaa
tulla luoksesi vasta ”sitten, kun”
olet jotakin muuta kuin tällä
hetkellä vaan Jeesuksen kautta Hän on kutsunut sinut luokseen ”nyt ja heti” juuri sellaisena kuin olet.
Kerran eräs ystäväni kertoi,
miten oli auttanut tien varressa
itkevää pikkutyttöä löytämään
kotiin ja kohdanneensa mattopesulla naisen, joka oli juuri ollut hukuttautua ja puhuneensa
tälle toivon sanoja. Näihin ti-

POINTTI – LAT
NUORTEN ILLA
TAMPEREEL
Tampereen Pointti on
nuortenilta, joka on
tarkoitettu ripari-ikäisille ja
sitä vanhemmille nuorille.
Illoissa tutkimme
yhdessä Raamattua, joko
Raamiksen tai opetuksen
muodossa. Illan aikana
tarjolla on myös iltapalaa,
yhteistä hengailua,
biljardia, lautapelejä sekä
tietenkin yhteistä rukousta.
lanteisiin ystäväni oli päätynyt
vain kulkemalla silmät auki ja
kohtaamalla lähimmäisen kuin
laupias samarialainen. Sinuakin Jumala voi käyttää juuri siellä missä olet. Välttämättä et itsekään aina tiedä, miten
Jumala kauttasi toimii. Yksi
hymykin voi pelastaa jonkun
päivän. Maalasin yläasteella
kirpputorilta löytämääni farkkuliiviin sanat: ”Rakastettu –
säkin oot”. Ajattelin, että jos
joku kysyisi, mitä nuo sanat minulle merkitsevät, voisin kertoa
Jumalan rakastavan minua ja
samoin häntä. Jos epäilet, ettet
osaa tai pysty, muista, mitä Jumala teki Mooseksen elämässä, kun tämä sanoi, ettei osaa
puhua. Jumala voi käyttää sinua juuri sellaisena kuin olet.
Olen kirjoittanut huoneeni seinälle Psalmin 139 14. jakeen sanat muistutukseksi siitä,

että olen ihme. Kerran eräässä
nuortenillassa kirjoitimme käteemme Jesajan kirjan 49. luvun jakeen 15, jotta Jumalan
lupaus, ettei Hän ikinä unohda
meitä, konkretisoituisi. Farkkuliivin selkään maalaamani
lause on sekä minulle että muille muistutus siitä, mihin identiteettimme perustuu ja ”mikä
on meidän oikea nimemme”
Juha Tapion laulua Rakastettu siteeraten. Mieti, voisitko sinäkin viljellä joitakin tällaisia
muistutuksia omassa ja läheistesi elämässä. Niihin voisi palata silloinkin, kun aikaisemmin
kuvailemani kaltaiset kysymykset ja epäilykset täyttävät pään
ja Sielunvihollinen yrittää syöttää valheitaan siitä, ettet kelpaisi tai riittäisi sellaisena kuin
olet.

Olet hyvin tervetullut
mukaan Pointti-iltoihin,
riippumatta siitä, onko
Raamattu kuinka tuttu
tahansa sinulle. Toivomus
on, että tulet mukaan
omana itsenäsi. Kuljetaan
yhdessä taivastietä ja
opetellaan tuntemaan
Jeesusta!

Tervetuloa mukaan!

POINTTIA VIETETÄÄN KESKIVIIKKOISIN
kello 18 alkaen Tampereen keskustassa
Lähetyskodilla, Hämeenpuisto 41.

MILJA ALANKO
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Big Brother -ohjelmasta tuttu hämeenlinnalainen o
en usk
Ville Turkkinen kertoo oman todistuksensa siitä, mit na.
Jeesukseen muutti hänen elämänsä 29-vuotiaa

KUVA: UNSPLASH/FREDDY CASTRO

S

ain luterilaisen kristillisen
kasvatuksen ja minulla oli
lapsenusko. Minulta puuttui kuitenkin uskovien yhteys ja
usko sammui pikkuhiljaa. Yläasteella minua alkoi kiinnostaa
alkoholi ja hameväki, niin kuin
muitakin ikäisiäni poikia.
Opiskelut sujuivat hyvin ja
peruskoulun jälkeen jatkoin ilmaisutaidon lukioon. Yläasteella aloitettu kuntosaliharrastus
tempaisi minut täysillä mukaansa niin hyvässä kuin pahassakin.
Olin perfektionisti, ja tavoitteenani oli pärjätä hyvin kaikessa mihin ryhdyin. Ammattikorkeakoulussa opiskellessani
elämä täyttyi rahasta, autoista,
moottoripyöräilystä, biletyksestä, kovasta treenistä ja duunista.
Tein kaikkea täysillä.
Vaikka minulla säilyi pitkään
lapsuudessa opittu tapa pyytää iltarukouksessa läheisilleni hyviä asioita, olin ratkaissut
omalla tavallani kysymyksen
siitä, mitä tapahtuu kuoleman
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jälkeen. Uskoin, että ei mitään.
Siinä vaiheessa Jumala taisi ajatella, että lähde nyt poika sitten
kokeilemaan omia jalkojasi. Viimeiset kolmisen vuotta elämästäni ennen uskoontuloa olivatkin sitten aika synkkää aikaa.
Työelämässä alkoi tulla ongelmia. Siirryin mainosalalta
uuden firman markkinointijohtajaksi, eikä bisneksen käynnistyminen sujunut toivotulla tavalla. Rahaa ei enää ollut. Tein
töissä todella pitkiä päiviä ja
yöllä uni ei tullut.
Eräs työkaverini oli reilu kuusikymppinen ja parimetrinen
helluntailaistaustainen mies,
joka osoittautui työkuvioissa
älyllisesti hyvin lahjakkaaksi
ja viisaaksi. Tämä mies puhui
uskonasioista oleellisena osana elämäänsä, mutta ilman mitään alleviivauksia.
Hämmästelin nykyiselle vaimolleni, että miten noin fiksu
mies uskoo Jumalaan! Skypen
kautta teimme yhdessä töitä

joka päivä ja kyselin siinä sivussa kaikkea, mikä uskonasioissa
askarrutti minua. Tämän miehen vastaukset ja arkipäiväinen
juttelu näistä asioista ei vastannut ollenkaan aiempaa kuvaani uskosta. Se oli paljon rakkaudellisempaa, vapaampaa ja
henkilökohtaisempaa. Siitä alkoi etsikkoaikani.
Uskovia ystäviä minulla ei
ollut, joten kävin erilaisissa tapahtumissa ja eri seurakunnissa, aivan kuin joku olisi vetänyt
minua näihin tilaisuuksiin. Sitten eräänä yönä Jumala näytti minulle unessa näyn. Unessa
Jumala näytti, millaista on Isän
rakkaus. Sellaista en ollut tuntenut koskaan.
Kun aamulla heräsin, tuntui
kun olisin kävellyt sentin irti
lattianpinnasta. Yhtäkkiä en halunnut enää kiroilla, poistin pornot tietokoneelta ja minut täytti käsittämätön rauha. Viikossa
tapahtui enemmän asioita, kuin
mitä kymmenen vuoden terapia

voi saada aikaan. Silloinen avo-,
nykyinen vaimokin, huomasi tämän ja samoin myös kaikki muut
tuntemani ihmiset.
Olin aiemmin todella äkkipikainen, kriittinen ja arvosteleva, mutta nyt en enää hermostunut ja minussa heräsi rakkaus
ihmisiä kohtaan. Kyse oli agapé
-rakkaudesta, joka ei odota vastarakkautta. Sellaista rakkautta
minussa ei ollut itsessäni, vaan
se oli Jumalan vaikuttamaa.
Uskoontuloni jälkeen olen
saanut kokea elämässäni Iskän
eli Taivaallisen Isäni huolenpitoa ja johdatusta sekä monia rukousvastauksia. Herra piti perheestäni huolta, kun opiskelin
raamattukoulussa. Vaikka tulot
olivat niukat, elämästäni oli poissa stressi, ahdistus ja valtava suorituspaine. Lakkasin juoksemasta rahan perässä ja luotin siihen,
että Iskä pitää huolen, niin kuin
on Sanassaan luvannut. Taivaan
Isän viitoittamia teitä kulkiessa
ei ole tylsää.

Vaimoni piti ensin minua kajahtaneena, kun tulin uskoon,
mutta hänkin sai tulla uskoon,
omaan tahtiinsa ja omilla ehdoillaan. Jumala antoi minulle luonteeni vastaisesti taitoa olla painostamatta. Yritimme pitkään
turhaan saada lasta, mutta ennen hedelmöityshoitoihin lähtemistä rukoilin: ”Isä, me haluttais
vanhemmiksi, voitaisko me saada lapsi”. Vaimoni tuli raskaaksi.
Vuonna 2019 olin mukana Big
Brother -ohjelmassa. Mieleeni
oli noussut, että Suomen kansan
pitäisi kansan nähdä ohjelmassa uskova äijä, joka tykkää autoista ja moottoripyöristä, mutta
joka on samalla herkkä ja rakastaa lähimmäisiä aidosti. Kun laitoin hakupaperit ohjelmaan menemään, pistin kädet ristiin ja
sanoin: ”Isä sulje tai avaa sinä
tämä ovi.”
Minut valittiin monivaiheisen haastatteluprosessin kautta
4500 hakijasta niiden 14 joukkoon, jotka pääsivät taloon. Pi-

dän sitä aika ihmeellisenä. Vietin siellä yhdeksän kymmenestä
kilpailuviikosta ja sain jopa syntymäpäivänäni lukea koko Markuksen evankeliumin kansallisessa mainostelevisiossa alusta
loppuun, ääninäytellen ja opettaen. Se oli evankelistalle paras
lahja maailmassa.
Kun löysin henkilökohtaisen
suhteen elävään Jumalaan, uskon kautta Jeesukseen, elämäni muuttui täysin. Tyhjän tilan
sydämessäni, jota ennen yritin
täyttää rahalla, alkoholilla, riippuvuuksilla, päihteillä ja maineella, täyttää nyt Pyhä Henki.
Itsetuntoni perustuu Jumalan
lapsen asemaan Kristuksessa
Jeesuksessa, ei omiin onnistumisiini tai epäonnistumisiini.
Jumala on suuri!
VILLE TURKKINEN
VILLEN TODISTUKSEN VOIT KUUNNELLA MYÖS
YOUTUBESSA https://youtu.be/6Z7E58eJEk4
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Lapsuudessa äitini luki Raamattua ja opetti iltarukouksen.
Tiesin Jumalan olevan olemassa. Tiukoissa paikoissa olinkin
rukoillut apua Jumalalta. Suhteeseen Hänen kanssaan en ollut ruvennut.
Uupumus paheni ja epätoivo kasvoi. Kauhukseni tajusin
olevani matkalla kadotukseen.
Miksi en ollut valinnut paremmin. Miksi kuljin tietä, joka vie
kadotukseen. Raskaat ajatukset
täyttivät mieleni, elämä tuntui
vaikealta.
Näin unen. Kävelin käytävää,
jonka varrella oli ovia. Vierelläni kulki kirkas hahmo toistaen
useaan kertaan näiden olevan
elämänpolun ovia. ”Ihmiset
valitsevat mistä kulkea ja niistä avautuu erilaisia polkuja.”
Käytävän päässä olevasta ovesta hän sanoi: ”Mutta jos tästä
ovesta menet, niin takaisin ei
ole paluuta. Mieti tarkkaan haluatko kulkea siitä.” Sanottuaan
tämän hahmo katosi ja jäin tuijottamaan ovea. Se avautui ja
mitä näin, oli pelkkää synkkää
pimeyttä. Sain kutsun astua sisään. Pelästyin! En halua tuon-

ne! Perääntyessäni ääni
käski: ”Astu sisään! Olet
jo tullut tänne asti, sinulla ei ole takaisin
paluuta! Astu sisään!”
Käännyin ympäri ja
juoksin kauhuissani
käytävälle. Pimeydestä ojentui limainen,
suomuinen käsi. Se
pyrki vetämään minut
sisään. Rimpuilin itseni irti, jatkoin pakoani.
Myös toisessa päässä käytävää oli ovi, jota riuhdoin
epätoivoissani auki, mutta se ei
auennut. Käsi tavoitteli minua
ja oli saamassa otteen. Samalla
ovi raottui ja pääsin sisään. Minut ympäröi rauha ja kirkkaus!
Heräsin pimeässä huoneessani miettien, kutsuiko Jumala
minua? Minun piti tehdä päätös, jatkanko maailman tietä
vai seuraanko Jeesusta. Etsin
Raamatun, ja se avautui ihmeellisellä tavalla puhuen suoraan minulle. Rukoilin ja annoin elämäni Jeesukselle.
Ongelmat eivät kadonneet,
mutta eivät ahdista samalla
tavalla, kuin aiemmin. Löysin

todellisen aarteen, Jeesuksen
Kristuksen, Vapahtajamme!
Vaikeuksien kanssa en ole yksin, vaan saan viedä ne Jeesukselle. Hän kuulee ja auttaa.
Tiedän olevani matkalla taivaaseen! Jeesus on kantanut syntini ristillä varmistaen, että minulla on tie auki Isän luo. Saan
olla Taivaallisen Isän lapsi.
ELINA KUISMA

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

Olin pari vuotta sitten umpikujassa. Työskentelin unelma-ammatissani
hevosenhoitajana. Työ oli minulle kaikki kaikessa ja vei kaiken aikani. Vapaaaikakin meni omien hevosteni parissa. Lepäämiseen ei jäänyt aikaa ja se
näkyi. Menestyin ja saavutin unelmani. Tyhjyyttä sisälläni se ei silti täyttänyt.
Olin ajatellut tulevani onnelliseksi onnistuessani työssäni, saavuttaessani
tavoitteet. Näin ei käynyt ja tulin epätoivoiseksi.

