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

Pääkirjoitus

Ihminen on
puolustamisen
arvoinen
Kristinuskon ytimeen kuuluu
se, että jokainen ihminen on
ainutlaatuinen, arvokas ja
Jumalan luomistyön tulos. Kun
tätä tosiasiaa vastaan tavalla tai
toisella noustaan: siitä seuraa
ja on historiassa seurannut
pelkkää inhimillistä kärsimystä.
Jeesus oli ja on niiden puolustaja joilla ei
oikein muita puolustajia ole. Kun muut
tahtoivat ajan tapaan tappaa kivittämällä aviorikoksesta kiinni jääneen naisen,
oli Jeesus ainoa joka nousi häntä puolustamaan: ”Joka teistä on synnitön, se
heittäköön häntä ensimmäisellä kivellä.” (Joh.8:7). Kivet jäivät heittämättä.
Meille ja tälle naiselle kuuluu Raamatun lupaus: ”Tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku
syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on
vanhurskas.” (1.Joh.2:1).
Jeesus on kristityn puolustaja menneisyyden syntien ja sielunvihollisen syyttäessä. Pyhä Henki nostaa katsettamme
kaikesta tästä Golgatan kummulle, jossa
Jeesus kärsi rangaistuksen ja kadotustuomion puolestamme.

Jokaisella on oikeus
kuulla ilosanoma
Jokaisen ihmisoikeus on kuulla ilouutinen Jeesuksesta. Siksi Hämeen Kansanlähetys on jatkuvasti liikkeellä viedäkseen evankeliumia kaikkeen maailmaan
lähellä ja kaukana. Kuluneen kesän aikana olemme olleet mm. mukana Forssassa Heinämessuilla, Hämeenlinnassa Elomessuilla ja Tampereella Puistofiestassa
kohtaamassa satoja ja taas satoja ihmisiä
evankeliumin ilosanoman kanssa. Näissä tapahtumissa n. 800 lapselle on jaettu
Jeesukseen tutustuttavia puuhakirjoja.
Perheisiin on jaettu lasten Raamattuja
ja muuta hengellistä kirjallisuutta sekä
Pisara-lehtiä. Maahanmuuttajille ja pakolaisillekin on ollut jaettavaa…
Nyt syksyn kynnyksellä kutsun sinua
rohkeasti mukaan Kansanlähetyksen
toimintaan ja tilaisuuksiin. Kutsun sinua
myös tukemaan tärkeää työtämme taloudellisesti. Lahjoitustiedot löydät lehden
sivulta 16. Kutsun sinut muistamaan työtämme esirukouksin.
Siunattua ja värikästä
syksyä sinulle!
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Ilkka Päiväsaari,
piirijohtaja
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Haastattelu

TURVAAN
SODAN
KESKELTÄ

Ukrainalainen Kristina Volik pakeni
sodan jaloista Suomeen äitinsä
kanssa huhtikuussa. Suomessa hän
haluaa oppia suomen kielen ja löytää
toimivan seurakuntayhteyden

V

olikien kotikaupunki
Druzhkovka on Donetskin aluetta itäisessä Ukrainassa. Vuonna 2014 Venäjän
miehittäessä Krimin ja alueita
Itä-Ukrainassa, Volikien kotikaupunki ei joutunut venäläisten valtaamaksi.
Miltä tuntui sodan takia jättää
kaikki taakseen ja lähteä mukanaan vähäinen määrä omaisuut4

ta kohti tuntematonta?
– Saimme veljeni kanssa isovanhemmiltamme Raamatut,
kun olimme lapsia. Otin veljeni
Raamatun ja jätin omani kotiin.
Jos menetän veljeni sodassa,
hänen Raamattunsa jää minulle
muistoksi, Kristina kertoo ja lisää, että olisi halunnut mukaansa isovanhemmat ja rakkaan
lemmikkikissan.

LIEDET VAIHTUIVAT
NUOTIOIHIN
Kristina Volik kertoo, että ennen sotatilan eskaloitumista oli
tiedossa, että Venäjä kerää joukkoja Valko-Venäjän rajalle.
– Ukrainan armeijan palveluksessa rajavartijana toimivan
veljeni mukaan sotatoimia näytettiin käynnistettävän uudella
voimalla, Kristina kertoo.

Haastattelu

TURVAPAIKKA ODOTTI
SUOMESSA
Kristina ja hänen äitinsä päättivät aluksi jäädä.
– Huhtikuussa kuulin huhun,
jonka mukaan tiet olisivat enää
kolme päivää auki, jolloin pitäisi lähteä. Sitten se olisi kuulemma mahdotonta enää. Aloin rukoilla äidin kanssa johdatusta
siihen, mitä meidän tulisi tehdä,
Kristina kertoo.
Lopulta äiti ja tytär päättivät
lähteä ja rukoilivat, että jos Jumala avaa ovet, jos niin on tarkoitettu. Lähtöpäivän lähestyessä kaikki järjestyi ongelmitta.
Asemalle tullessaan he kuulivat
sille päivälle järjestetystä yli-

määräisestä junavuorosta.
– Pääsimme junaan, mutta
säikähdimme sen kovaa vauhtia. Pelkäsimme tosissamme,
että juna suistuu raiteilta. Jälkikäteen kuulimme, että kuljimme tuolloin läpi kaupungin, jota
myöhemmin pommitettiin. Pelastuimme täpärästi pommituksilta, Kristina sanoo vakavana.
Pakolaiset tutustuivat junassa perheeseen, joka oli lähdössä
Suomeen ja saivat suomalaisen
vapaaehtoisen numeron. Kristinan äidin ystävä oli jo aiemmin
saapunut Suomeen. Kaksikosta
alkoi tuntua, että heitäkin johdatellaan Suomeen turvaan. Ukrainan ja Puolan rajalla he pääsivät Suomeen lähtevään bussiin.
Kristina nukkui yönsä bussin
lattialla, koska ajoneuvo oli niin
täynnä ihmisiä.
KIRKOT TÄYTTYVÄT
IHMISISTÄ
Kristina Volik on käynyt kirkossa äitinsä kanssa lapsesta saakka, mutta teini-iässä seurakuntayhteys katkesi. Joitakin vuosia
sitten hän löysi uuden seurakuntayhteyden baptistiseurakunnasta ja on osallistunut siellä
vapaaehtoisena nuorisotyöhön.
– Opiskelin kirkkomme teologisessa seminaarissa nuorten
johtajien kurssilla, että saisin
eväitä nuorisotyöhön.
Kristina on jatkuvasti yhteydessä omaan kotiseurakuntaansa. Seurakunnan tekemä humanitäärinen työ on laajaa: kirkolla
jaetaan ruokaa, lääkkeitä, vaippoja ja siellä on sairaanhoitaja tavattavissa. Seurakunta auttaa myös
paikallisten evakuoinneissa.
Paikallinen pastori jäi paimentamaan seurakuntaansa ja
rukoilee ihmisten puolesta ja
heidän kanssaan. Hengellinen
apu: rukous ja Raamatun sanalla lohduttaminen vastaavat nyt
syvään tarpeeseen.

– Seurakunnassamme käy nyt
paljon uusia ihmisiä. Saan ystäviltäni kuvia, joissa kirkon penkit ovat ääriään myöten täynnä,
vaikka monet seurakuntalaiset
ovat lähteneet.
Ei-kristittyjä kiinnostaa, mikä
on saanut kristityt jäämään ja
palvelemaan, vaikka he itsekin
kärsivät puutetta kaikesta. Kristina uskoo, että kriisi on saanut
ihmiset etsimään aineellisen
avun lisäksi myös Jumalaa.
ELÄMÄÄ TÄSSÄ JA NYT
Entä sodan herättämät vaikeat
tunteet, miten Kristina itse on
käsitellyt niitä?
– Varjelen itseäni tietoisesti
katkeruudelta ja vihalta. En halua mennä liian syvälle uutisvirtaan. Yritän keskittyä elämään
tässä ja nyt.
Kristina kokee myös selkeästi,
että hänen oli lähdettävä pois sodan jaloista, vaikka se teki todella
kipeää. Isovanhempiaan hän yritti puhua ympäri, että hekin lähtisivät evakkoon. Sovittuna lähtöpäivänä isoisä pyörsi päätöksen.
Juuri tuona päivänä kaupungin
juna-asemaa pommitettiin.
Sodan perimmäisenä syynä
Kristina näkee vääristyneen vallanhalun. Kristittyjen tehtävänä
on rukoilla, hän uskoo.
– Me ukrainalaiset kristityt
rukoilemme maamme johtajien
puolesta. Rukoilemme presidentillemme viisautta ja varjelusta.
Kevään ja kesän aikana Kristina on sopeutunut Suomeen ja
saanut myös osa-aikaista työtä.
Hän asuu äitinsä kanssa KantaHämeessä.
– Olimme onnekkaita, sillä
pääsimme hyvään kotimajoitukseen. Meidät majoittanut rouva
on auttanut meitä kaikessa.
KUVA: VIRPI KURVINEN

Kristina ja hänen äitinsä heräsivät helmikuun 24. varhain
aamulla pommituksiin. Välittömästi he pakkasivat matkalaukut ja reput. Kristina kokoontui
ystävineen kotikirkkoonsa.
– Viivyimme koko päivän kirkolla ja rukoilimme yhdessä
sekä mietimme, mikä olisi järkevä ratkaisu. Jääminen olisi
ilman muuta vaarallista, mutta
tien päälle lähteminenkin voisi
merkitä ohjusiskun tai tykistötulen alle jäämistä ja vähintäänkin haavoittumista.
Seurakunnan nuorista ja nuorista aikuisista osa lähti heti Saksaan, jotkut länsi-Ukrainan rajaseudulle ja loput päättivät jäädä.
Eräs Saksassa asuva nuori mies
tekee sieltä käsin laajaa avustustyötä Kristinan kotiseurakunnassa. Hän on jo vuosien ajan tehnyt
avustustyötä, mutta nyt apu on
ollut aivan korvaamatonta.
– Sähköt ja vedentulo ovat
poikki ja ihmiset tekevät ruokaa
nuotioilla. Lääkkeet ovat loppuneet ja ruoastakin on pulaa.
Saamme tältä avustustyöntekijältä valtavasti humanitääristä
apua. Kaksi nuorta miestä seurakunnastamme hoitaa logistiikan.

VIRPI KURVINEN
ARTIKKELI ON LYHENNELMÄ UUSI TIE -LEHDESSÄ
HEINÄKUUSSA JULKAISTUSTA HAASTATTELUSTA
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Luomakunta olemassaolollaan todistaa Jumalan
olemassaolosta. Jos tarkkailemme ja tutkimme
ympäristöämme tiedettä hyödyntäen, huomaamme monia asioita, jotka ovat kuin johtolankoja Jumalasta. Luonto on toimiva kokonaisuus, jonka
pienimmälläkin yksityiskohdalla on oma merkityksensä ja paikkansa maailmankaikkeudessa.
Jos mietimme asiaa fysiikan näkökulmasta, huomaamme että jos yksikin määrittelemistämme
luonnonvakioista heittäisi edes hieman, ei välttämättä enää olisi sopivanlaisia olosuhteita elämälle. Kaikki tarvittava on säädetty tarkalleen,
mistä voi aavistaa älyllisen suunnittelijan olevan
kaiken takana.
Ympäristön lisäksi myös ihmisessä itsessään on nähtävissä
piirteitä, jotka viittaavat Luojaan. Yksi tällainen piirre on
moraali. Yleensä ihmiset haluavat toimia oikeaksi katsomiaan asioita hyödyttäen, ja ovat
valmiita vaatimaan muutosta, mikäli näkevät jonkun toisen toimivan väärin. Tällaiselle
moraaliselle käyttäytymiselle ei
kuitenkaan ole löydetty mitään
muuta perustetta, kuin että sen
täytyy olla lähtöisin Jumalasta.
Ainoastaan Jumala voi olla auktoriteettina tällaisessa asemassa, niin että Hänellä on oikeus
määrittää oikea ja väärä, jonka mukaan vaatia ihmisiä toimimaan. Jos Jumalaa ei ole, ei
ole myöskään perustetta oikeudenmukaisuudelle, eikä millään asialla ole mitään syvempää merkitystä, mikä voitaisiin
perustella millään tavalla. Kiehtovaa on, miten tällä tavoin ih6

misen mieli on kuin sidottuna
Luojaansa. Kaikenlaisen hyvyyden ja rakkauden kaipuu on
asetettu syvälle sisimpäämme,
ja tuo kaipuu voi saada täyttymyksensä ainoastaan Jumalan
yhteydessä.
Taivaassa tämä kaipuu täytetään pysyvästi ja täydellisesti, ja sinne pääsemme ainoastaan Kristuksen ristintyön
tähden. Siitä tärkeimpänä todisteena on Jeesuksen tyhjä hauta. Tätä uskoa kohtaan
on esitetty monia epäilyksiä ja
vastaväitteitä, mutta tutkittaessa ylösnousemusta, sen todisteet ovat kiistattomat. Paavalin kirjeet ovat varhaisimpia
kirjallisia dokumentteja, jotka
osoittavat kristinuskon oppien
olevan täysin sidoksissa todellisuuteen ja sen tapahtumiin.
Kirjeet on kirjoitettu niiden ihmisten yhä eläessä, jotka ovat
nähneet ylösnousseen Jeesuk-

sen omin silmin, ja he ovat voineet näin ollen toimia todistajina alkuseurakunnassa asian
todenperäisyydestä. Jos Paavalin kirjeiden sisältämä informaatio olisi ollut näiden todistajien antaman tiedon kanssa
oleellisesti ristiriidassa, tuskin
usko Kristuksesta syntien sovittajana olisi päässyt leviämään
ollenkaan. Kun ylösnousemus
kerran tapahtui, oli se samalla myös osoitus siitä, että Jeesus todella on sitä mitä sanoi
olevansa, eli Jumalan Poika ja
maailman syntien sovittaja.
Useimmat väitteet kristinuskoa vastaan ovat hyvin tunteisiin vetoavia, ja varmasti
monelle tuttuja. Esimer-

kiksi ajatus,
että uskovan
täytyy elää tietyllä tavalla ja mahtua
tietynlaiseen uskovan
muottiin, on melko yleinen käsitys siitä, millaista on elää kristittynä. On tosin totta, että kristittyjen tulee
elää Raamatun mukaista elämää, mutta usein sen kuvitellaan sisältävän ainoastaan lukuisia käskyjä ja kieltoja, joiden
luullaan pilaavan kaiken hauskuuden. Luulen, että monet

Yhteystiedot
” Jeesus sanoi: ’Jos te pysytte
uskollisina minun sanalleni, te
olette todella opetuslapsiani.
Te opitte tuntemaan totuuden,
ja totuus tekee teistä vapaita.’”
(JOH. 8:31-32)

saattavat torjua kristinuskon
Jumalan juuri siitä syystä, että
heillä on vääränlaisia käsityksiä Jumalan omana elämisestä,
tai he eivät ehkä ole ollenkaan
ajatelleet Jumalan vallan suuruuden ulottuvan myös heihin
huolimatta siitä, omistavatko
he elämänsä Jumalalle vai eivät. Lisäksi on hyvä huomata,
että silloinkin kun uskossa eläminen tuntuu itsestä vaikealta,
se silti suojaa joltain vielä pahemmalta. Syventymällä uskoon voi sitten ymmärtää, että
ylimääräiset uskossa elämisen vaatimukset olivatkin vain
omaa kehitelmää kristillisen uskon ympärillä, ja se kehitelmä
on täysin ristiriidassa todellisen uskon kanssa. Jumala ei
halua meidän toteuttavan Hänen tahtoaan pakosta, vaan vapaaehtoisesti.

Jumala kutsuu meistä jokaista elämään rakkautensa rajoissa, elämään puhtaasta armosta.
Jumala on paitsi luonut meistä
jokaisen, myös maksanut meistä suurimman hinnan antamalla ainoan Poikansa syntiemme
sovitukseksi. Tästä syystä jokainen ihminen todellisuudessa kuuluu Jumalalle. Jumala
kärsi ristillä rakkaudesta meitä
kohtaan, ja jos ymmärrämme
tämän uhrauksen merkittävyyden, haluamme elää Hänen yhteydessään ja myös toimia Hänen tahtonsa mukaan. Lopulta
huomaamme, että se todellakin
oli meille parhaaksi.
Jos sinua kiinnostaa lukea lisää näistä aiheista, voin suositella yhdysvaltalaisen pastorin

Timothy Kellerin
kirjaa ”Mihin Jumalaa tarvitaan?” (Päivä, 2011). Kirjassaan Keller
puolustaa Raamattuun pohjautuvaa kristillistä maailmankuvaa kristinuskoa kyseenalaistavien väitteiden kautta, sekä
syventyy kristinuskon totuuksiin kertomalla uskon ydinasioista mielekkäällä tavalla. Itselleni ainakin kyseinen kirja oli
hyvä ja antoisa lukukokemus.
TUULIA TAIPALE
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Terveis
kesästä Hämeessä 2022
Juhannuksen viettoa Hausjärven Ryttylässä
Hausjärven seurakunnan ja Kansanlähetyksen yhteinen juhannusjuhla keräsi Ryttylän Puujoen rantaan noin 130 osallistujaa. Paikalliset vastuunkantajat olivat valmistelleet upean juhlan
ja runsaan tarjoilun. Aurinkoisessa illassa oli mukava tavata tuttuja ja tuntemattomia, lapset
jaksoivat juosta pihapiirissä, puheet, musiikkiesitykset ja Antti Sevannon pieni teatteriesitys
Bo Gierzistä pitivät huolen siitä, että evankeliumi loisti kirkkaana.
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Hämeenlinnassa
Elomessuilla
Hämeenlinnan Elomessuilla oli tuttuun
tapaan runsaasti ihmisiä liikkeellä. Kaiken
messuhulinan keskellä olimme kohtaamassa satoja ihmisiä ja noin 300 lasta
sai mukaansa Jeesuksesta kertovia puuhakirjasia tikkarin kera. Mukana meillä oli
uusi ”aarteen etsintä” –peli joka osoittautui lapsille ja miksei aikuisillekin mieluisaksi. Kansanlähetyksen katos työntekijöineen on tuttu näky Elomessuilla.
Yhä tärkeämpää on se, että kristityt ovat
siellä missä ihmiset ovat.
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Tärkeä rukous- ja
lahjoitushaaste
sinulle!

TILISIIRTO

Viitenumero
Eräpäivä

94126

EUR

Keräyslupa: www.kansanlahetys.fi/maksuinfo

Kuukausilahjoittajana olet
mukana tavoittamassa
tos
i
i
K
ksistasi
ihmisiä evankeliumin esjiarulakhojuastasi!
ilouutisella Jeesuksesta
lähellä ja kaukana!

Hämeen Ev.Lut. Kansanlähetys ry

FI71 5730 0820 0457 02

Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille!
Tilinumero FI71 5730 0820 0457 02 viitenumero 94126

Saajan
tilinumero
Saaja
Maksajan
nimi ja
osoite
Allekirjoitus
Tililtä nro

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa
Kotimaan maksuvälityksen yleisten ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman
tilinumeron perusteella

TYÖTÄ SUURELLA
SYDÄMELLÄ IHMISTEN
IANKAIKKISEKSI
PARHAAKSI!
Miksi?

Kaikki mittarit osoittavat, että Suomi on suhteessa Jeesukseen maallistuva maa.
Jeesus antoi meille tehtävän ”tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen.” Tämän
”toimeksiannon” kanssa olemme tosissamme: Haluamme uskollisesti täyttää
oman paikkamme suuressa tehtävässä yhdessä työn taloudellisten
tukijoiden ja esirukoilijoiden kanssa.

Tule mukaan kuukausilahjoittajaksi!

Mukaan?

Voisitko sinä harkita ryhtymistä työmme tukijaksi lahjoittajana sekä
rukoillen? Pienikin summa säännöllisesti lahjoitettuna luo vakaata pohjaa työn
tulevaisuudelle. Hämeen Kansanlähetyksen toiminnan varat tulevat ainoastaan
yksityisiltä lahjoittajilta. Tule mukaan tähän joukkoon mahdollistamaan työmme
nyt ja tulevaisuudessa. Tehdessäsi lahjoituksen, voisitko harkita tekeväsi siitä
säännöllisen?

Rukoillen!

Rukoile työmme, työntekijöidemme, lähetystyöntekijöiden ja
mukana olevien vapaaehtoisjoukkojen puolesta.
Kiitos mukanaolostasi!

Kiitos
mukanaolostasi!

Kesäterveisiä

Tampereen Puistofies

tassa

inen PuistofiesHämeenpuistossa perinte me muutaman
Tampereella järjestettiin
Olim
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ksill
isty
yrityksille ja yhd
.
ta –tapahtuma alueen
a ystäväjoukon kanssa
jälleen menossa mukan
200 henkilöä
koronavuoden jälkeen
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–lehtiä ja traktaatteja sek

Rukoilethan kesän
aikana kohtaamiemme
ihmisten puolesta,
että sydämiin kylvetty
sana saisi itää ja kantaa
hedelmää joka saa
aikaan Jeesuksen
omakohtaisen
tuntemisen.

Viestiveljet Tampereen Laikunlavalla
Tampereen Vanhan kirkon viereisellä Laikunlavalla Viestiveljet olivat perinteiseen tapaan laulamassa ja laulattamassa hyviä, perinteisiä hengellisiä lauluja. Paikalla oli kaiken kaikkiaan noin 300
ihmistä laulamassa, ohikulkumatkalla olleet mukaan laskettuna. Kansanlähetyksen Pisara –lehtiä
oli jaossa sekä Gideonit olivat jakamassa Raamattuja. Päivä piti sisällään mielenkiintoisia, mutta
tärkeitä kohtaamisia ihmisten kanssa jotka eivät vielä Jeesusta tunne.
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Lapset sydämellä

Uudet raamattu
opetusohjelmat
TV7:lla
ma 24.10.
klo 17.55.
alkaen
Ohjelmat ovat katsottavissa
jälkikäteen myös YouTubessa ja
www.tosion.fi -sivustolla.
Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211, 73320 NILSIÄ
0440 271 325
www.lehtomaenkoti.net
www.tosion.fi
www.ilosanomalapsille.net

” Me emme salaa niitä lapsiltamme
vaan kerromme tulevillekin polville
Herran voimasta, Herran teoista,
ihmeistä, joita hän on tehnyt.”
PS. 78:4

Lapset sydämellä

DONKKIKSET

Tervakoski

Ryttylä

Yhteyshenkilö: Helena Vähäkangas 044 379 0895

Ryttylän koululla, Pajatie 1-3
Tiistaisin kerran kuussa, Klo 18-20

Donkkis Big Night toiminta illat

Seuratalo, Seuranaukio 3
6.9., 4.10., 8.11. ja 13.12. Klo 18–20.

Tampereen Donkkis Big Day

Yhteyshenkilö: Anja Yletyinen 040 835 7719

koko perheen tapahtuma
Kansanlähetyskoti, Hämeenpuisto 41
27.8., 17.9., 8.10., 12.11. ja 17.12. Klo 15-18.

Forssa

Yhteyshenkilö: Helena Vähäkangas 044 379 0895

Yhteyshenkilö: Laila Mäki-Kerttula , 050 501 3850

Viljakkala

Tammela

Yhteyshenkilö: Johanna Kivimäki 045 678 3208

Yhteyshenkilö: Susanna Peltonen, 0400 849 257

Renko
Donkkis Big Night –illat

Sahalahti

Viljakkalan srk-koti, Virkatie 2,
25.8., 22.9., 27.10. ja 24.11. Klo 18-20.

Rengon seurakuntakoti, Hinkaloistentie 1
Keskiviikkoisin klo 18–20
7.9., 5.10., 9.11. ja 7.12.

Forssan seurakuntatalo, Kartanonkatu 16
27.9., 1.11. ja 19.11. Klo 18-20.

Tammelan seurakuntakoti, Neuvoksentie 4
14.9. ja 2.11. Klo 18-20.

Alakoululla, Kärkkääntie 12
29.9.

Yhteyshenkilö: Helena Vähäkangas 044 379 0895

Palauta tämä kortti
työntekijälle tai postitse:
HÄKL, Hämeenpuisto 41 b,
33200 Tampere

Nimi ja vanha osoite:

Uusi osoite:

Sähköposti:

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

Puhelin:
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Lahjoitukset

HÄMEEN KANSANLÄHETYS ON
MUKANA MISSIOSSA.

LAHJOITUSTEN
KOHDEKOHTAISET VIITENUMEROT
TYÖNTEKIJÄT:

Ilkka Päiväsaari...................... 94016
Miina Makkonen.................. 94045
Paula Jääskö......................... 94074
Helena Vähäkangas............ 94142

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
UUSI työntekijäkeräys ......94197
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LÄHETIT:

Alajoet......................................... 21513
Anu M........................................22402
Greed Teija.............................. 20103
Keskinen Liliann..................... 21306
Ollit..............................................32968
Rantamäet .....................................23391
Sadeharju Jukka & Kaisa.....23650
Syrjätie Markus & Kia......... 21542
Tohmola Heidi........................24507
Vuorinen Asta........................38247
Vähäkangas Anna............... 25593
M Juhani .................................32609
Muilla viitteillä tulevat
lahjoitukset kohdistetaan
Hämeen Kansanlähetyksen
kotimaan työn hyväksi.

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/2021/1201

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

Käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita – säästämme kuluissa
ja helpotamme kirjanpitoa.

On hyvä aloittaa kiitoksella ja haluankin kiittää Herraamme ja sinua, joka olet
ollut lahjoituksin toiminnassamme mukana! Tähän asti
on Herra pitänyt meistä huolen, kiitos!
Taloustilanne maailmanlaajuisesti
on huono ja epävarma, ja sillä on
vaikutusta toki ihan meihin jokaiseen, olemme kiitollisia että hintojen nousun ja epävarmojen aikojen keskellä te lahjoittajat ette ole
meitä unohtaneet. Tosin joudun
samaan hengenvetoon kertomaan
että tämä vuosi ei ole ollut viime
vuotta parempi taloudellisesti ja
tämän hetkinen taloustilanteemme on miinuksella yli 10
000 €. Olemme kuitenkin toistaiseksi pystyneet suoriutumaan kaikista maksuvelvoitteista ajallaan,
josta iso kiitos teille tukijoille. Myös
joitain tempauksia varojen keräämiseksi on järjestetty ja osa niistä on tuottanutkin tulosta, mutta
isossa mittakaavassa ne näyttelevät varsin pientä osaa.
Taloudellisen tukemme ’kivijalka’ olette kuitenkin te, yksityiset
lahjoittajat, jotka olette mahdollistaneet työmme jo yli 50 vuoden
ajan. Kansanlähetys on ollut ja on
yhä maallikkoliike ja toisin kuin
kattojärjestömme Suomen Ev.Lut.
Kansanlähetys, Hämeen Ev.Lut.
Kansanlähetys ei saa seurakunnilta lähettien nimikkosopimusvaroja, eli toimimme suurimmalta osin
yksityisten lahjoittajien lahjoitusten
varassa.
Jätän Hämeen Kansanlähetyksen
talouden, toiminnan, piirihallituksen ja työntekijät esirukouksiinne,
kiitos että olette mukana työssämme mahdollistaen sen!
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SIHTEERI
LÄHETYS JA -TOIMISTO

Paula Jääskö

Jos voisit kysyä joltain Raamatun
henkilöistä mitä tahansa niin
keneltä haluaisit kysyä ja mitä?
Tällainen mietelmä tuli vastaani hiljattain, kysymystä oli rajattu sen verran että kysymys tuli kohdistaa jollekin muulle
henkilölle kuin Jeesukselle.
Jäin miettimään asiaa, olisi montakin jolta haluaisin kysyä
jotain, mutta jos voisin kysyä vain yhdeltä niin keneltä kysyisin
ja mitä? Ehkä kuningas Salomolta jonkin viisauden? Tai sitten Joonalta millaista oli olla valaan vatsassa ja mitä hän siellä mahtoi rukoilla? Mutta oikeastaan ykkösenä itselleni nousi
ajatus Simon Pietarista – haluaisin kysyä häneltä mitä hänellä
liikkui mielessä kun oli kieltänyt Jeesuksen ja mitä mietteitä
oli sen jälkeen kun hän kohtasi ylösnousseen Jeesuksen nuotiolla Tiberiaan järvellä (Joh.21). Voisin kuvitella että siinä on
melkoinen kirjo tunteita ja ajatuksia käynyt miehen mielessä.
Ja niin monesti itsekin kompuroi, jopa kieltää ja epäilee
omalla kristityn taipaleella - on ihanaa uskoa, että armo ja
anteeksiantamus on auki meille ihan jokaiselle joka päivä. Kiitos Jeesus!
Raamattu antaa vastauksia moniin kysymyksiin, ja onkin
upeaa huomata kuinka pysähtyminen ja hiljentyminen Raamatun äärellä usein auttaa rauhoittumaan arjen melskeen keskellä. On myös arvokasta ja tärkeää kokoontua yhteen Sanan
ääreen - Lähetyskodilla ja Keitaalla on paljon hyvää hengellistä ohjelmaa tulossa syksyllä - lämpimästi tervetuloa mukaan!
PAULA JÄÄSKÖ

A JÄÄSKÖN
LIITY MUKAAN PAUL
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hjoitus tai soittamalla
→ www.hameenk.fi/la
köpostilla:
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0
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l.fi
hameenkl.@sek
n työn tukemiseksi:
→ Tee lahjoitus Paula 57 02
FI71 5730 0820 04
viitenumero: 94074
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on kirjoitettu: Kristus tulee
Hän tuli
on kirjoitettu: Hän kantaa kipumme
Hän kantoi
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Runoja

on kirjoitettu: Hän ottaa häpeämme
omakseen ja Hän otti

VA
JUNIORITYÖN VASTAA

on kirjoitettu: Hän kuolee puolestamme
Hän kuoli

s
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ä
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ä
V
a
Helen

on kirjoitettu: kolmantena päivänä
Hän nousi kuolleista

J

on kirjoitettu
Hoosianna Daavidin Pojalle
ylistäkää Häntä kaikki kansat

Terveiset täältä Hämeenlinnasta, juniorityön toimipisteeltä. Kesä alkaa olla lopuillaan ja työt ovat alkaneet oikein reippaasti.
Kesä on ollut levon ja virkistymisen aikaa. Tänä
kesänä on aurinko paistanut ja lämmintä on riittänyt. On ollut hienoa viettää aikaa
Tulevaisuuden kannalta Jeesuksen sanat Matt
22:29 ”Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa.” ovat ensiarvoisen
tärkeät. Tunnetko sinä Jumalan Sanan ja Sanan
Jumalan, sekä Jumalan voiman? Minä toivoisin
tuntevani paremmin. Jumalan Sanassa on kaikki
mitä tällaisena epävarmana aikana tarvitsen. Jumalan Sanan kautta saan myös voiman elää uskossa ja tunnustaa Jeesuksen nimeä siellä, minne
hän minut lähettää.
Tänä kesänä minulla on ollut etuoikeus olla
mukana useilla markkinoilla. Mukana on aina
toimintapiste lapsille, jonka suoritettuaan lapsi
on saanut mukaansa tikkarin ja pienen vihkosen,
jossa on selkeästi kerrottu evankeliumi. On ollut
kivoja tapaamisia ja innokkaita lapsia. Myös lasten Raamattuja on jaettu muutamia kymmeniä
perheille, jotka ovat sen halunneet.
Tästä on hyvä jatkaa kohti syksyn haasteita.

m
Jeesus, kiitos, että olet Agape
koko rakkauden koko rakkaus
kaiken rakkauden rakkaus
lähtökohta ja aina
kaikessa rakastat
suomen kielen sana rakkaus on
kankea, hankala
miten sen saisi
lämpimäksi –
Sinussa

m
tänään kiitämme
elävän Sanan saapumisesta
uusille kansanryhmille
kiitämme siitä, että denjongken kielelle
Himalajalla käännetään Jumalan viestiä
rakkaudesta
elämästä
anteeksiantamuksesta
ikuisesta rauhasta

Lämpimin terveisin,
HELENA VÄHÄKANGAS, JUNIORITYÖ

kiitos, että Sanasi muuttaa
ihmisten ja yhteisöjen elämää
kiitos, että puhut

NA VÄHÄKANKAAN
LIITY MUKAAN HELE
EN.
RUKOUSRENKAASE

KUVA: UNSPLASH

RUNOT: LEA PYYHTIÄ

hjoitus tai soittamalla
→ www.hameenk.fi/la
köpostilla:
säh
tai
0
69
040 9603
l.fi
hameenkl.@sek
vat
dellinen tuki mahdollista
→ Esirukoukset ja talouHelenan työn tukemiseksi:
työn. Tee lahjoitus
02
FI71 5730 0820 0457
viitenumero: 94142

Menovinkit
HUOM.
Muutokset mahdollisia, tarkistathan ajanmukaiset tiedot Hämeen Kansanlähetyksen
nettikalenterista osoitteessa: https://hameenkl.fi/toiminta/kalenteri/

HÄMEENLINNA
KEIDAS
Kaivokatu 2
Hoitava päiväpiiri
tiistaisin klo 14 (6.9. alkaen)
Suomi-klubi
maahanmuuttajille
parillisten viikkojen tiistaisin
klo 16.30 (6.9. alkaen)

TAMPERE
LÄHETYSKOTI
Hämeenpuisto 41
Suomi-klubi
maahanmuuttajille
maanantaisin klo 15-17
Käsityöpiiri parillisten
viikkojen tiistaina klo 13
(alkaen 6.9.)

Perhekahvila
keskiviikkoisin klo 10-12
14.9., 5.10., 26.10., 16.11. ja 7.12.

Päiväraamattupiiri
keskiviikkoisin klo 13
(alkaen 24.8.)

Hyvän uutisen kahvila
keskiviikkoisin klo 13-15
(31.8. alkaen)

Pointti-illat keskiviikkoisin
klo 18 (alkaen 7.9.)

Avoin raamattupiiri
parittomien viikkojen
keskiviikkoisin klo 18
(14.9. alkaen)
Kolme kohtaamista illat
opiskelijoille ja nuorille aikuisille
torstaisin klo 18 (1.9. alkaen)
Sinkkuillat perjantaisin klo 18
kerran kuussa 2.9., 7.10., 4.11.
ja 2.12.

HÄMEENLINNA
Kansanlähetyksen
kirkkopyhä, messu
Hämeenlinnan kirkossa 16.10.
klo 10, saarnaa Ilkka Päiväsaari

Lenkki + lenkkisauna
vuoroviikoin naisille ja miehille
keskiviikkoisin klo 18
Rukousillat parittomina
viikkoina torstaisin klo 18-19
(1.9., 15.9. ja 13.10.)
Nuorten aikuisten raamis
parillisina viikkoina torstaisin
klo 18 (alkaen 8.9.)
Rukouskurssi
torstaisin klo 18 (alkaen 27.10.)
Donkkis Big Day –perheiden
iltapäivät lauantaisin klo 15-17
27.8., 17.9., 8.10., 12.11. ja 17.12.
Miesten päivä
lauantaina 19.11
Raamattulauantai
22.10. Klo 14
Lähteellä -juhla
kuukauden ensimmäisenä
sunnuntaina klo 16
4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12.

Sunnuntaiseurat
kerran kuussa klo 16
25.9., 16.10. ja 20.11.
Lähetyskodilla kokoontuu
myös rukouspiirejä, ota
yhteyttä ja kysy lisää.

Netti osallistumislinkit
löytyvät Hämeen piirin
nettisivuilta osoitteesta
https://hameenkl.fi/
toiminta/kalenteri/
Avoin raamattupiiri
maanantaisin klo 18
Rukouspiiri tiistaisin klo 13

ORIVESI
Avoin raamattupiiri
parillisten viikkojen
maanantaisin klo 17
Seurakuntakeskuksen
kahviossa, Latokartanontie 5,

RENKO
Donkkis Big Night –illat
keskiviikkoisin klo 18-20
7.9., 5.10., 9.11. ja 7.12.,
Rengon seurakuntakoti,
Hinkaloistentie 1

TERVAKOSKI
Donkkis Big Night –illat
tiistaisin klo 18-20
6.9., 4.10., 8.11. ja 13.12.,
Tervakosken seuratalo,
Seuranaukio 3

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

Minun todistukseni

Jumalan työstä
elämässäni
”Sinun silmäsi näkivät minut jo
idussani. Minun päiväni olivat
määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun
kirjaasi, ennen kuin ainoakaan
niistä oli tullut.” (Ps.139:16).
Näin minä tänä päivänä ajattelen
elämästäni.
Olin 4-vuotias, kun jäin auton
alle, mennessäni pelastamaan
uutta potkulautaani, jonka naapurin tyttö oli ottanut ja vienyt
maantielle. Lensin 6 metriä ilmassa ja kierin 8 metriä maassa
ja pääni jäi vain 50 cm päähän
kivisestä maantiepylväästä. Olin
2 viikkoa sairaalassa ja lääkärit
eivät antaneet neljään päivään
minkäänlaista toivoa henkiinjäämisestäni. Jos jäisin henkiin,
niin ainakin oikea jalkani jäisi suoraksi, enkä tulisi koskaan
juoksemaan sillä. Kiitos isän ja
äidin, jotka rukoilivat puolestani
ja mummoni, joka hieroen, hoitaen auttoi. Oli Jumalan ihme,
että selvisin. Minun elämälläni
on siis joku tarkoitus.
Toinen pelastukseni elämään
oli 1990-luvulla, kun olin mielestäni joutunut todellisen työpaikkakiusaamisen kohteeksi. Tilanne oli jo kestänyt pari vuotta, en
enää kestänyt. En saanut mistään
mitään tukea ja ajattelin päättää
päiväni. Olimme ruotsinlaivalla
toimistosihteerien kanssa koulutustilaisuudessa. Ajattelin to-

teuttaa sen siellä
- hypätä mereen.
Mutta hyttitoverini, ystäväni läsnäolo ja keskustelut saivat aikaan
sen, etten jotenkin en
voinutkaan toteuttaa aiettani. En tiennyt vielä matkan aikana, että hän oli vahvassa
uskossa ja kerroin hänelle suunnitelmistani vasta, kun matka oli
lopussa satamassa. Kiitimme yhdessä Jumalaa pelastumisestani.
Vielä kolmas ja koko elämäni
muuttanut tapaus. Kun tuo laivajuttu ei toteutunut ja kiusaaminen vain jatkui, suunnittelin elämäni päättämistä uudelleen. Olin
jo valmistellut kaikki, kun minut
johdatettiin, näin koen, Hämeenlinnan kirkkoon Pirkko Jalovaaran tilaisuuteen 13.2.1992. Kerroin hänelle asiani, hän rukoili
ja vielä lisärukousta sain alttarilla Yrjö Niemeltä. Hän otti minut
todesta ja halusi vielä seuraavalla viikolla jutella kanssani. Siinä
tilaisuudessa otin Jeesuksen vastaan elämääni!

Liityin erääseen Raamattupiiriin, jossa sain kasvaa 17 vuotta.
Elämäni muuttui täysin ja kaikki
itsemurha-aikeet loppuivat. Kun
on itse ollut vaikeuksissa, on helpompi olla rinnallakulkija, vertaistuki ja auttaa kokemuksillaan
muita kanssakulkijoita. Olen ollut 10 Alfakurssin ja 7 Katekumenaatin vetäjänä ja rukoillut ystävien, tuttavien ja kaikkien apua
tarvitsevien puolesta. Tämäkö
on Jumalan tarkoitus elämälleni? Hän ei antanut sen päättyä
aiemmin, vaan olen saanut tehdä omaa lähetystyötäni tällä tavalla. On ihanaa saada olla Jumalan johdatuksessa!
MARITTA SAARINEN

