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Tästä on kyse...
Onko elämä tarkoituksetonta ja merkityksetöntä? Me uskomme, että ei ole.
Mitä minulle tapahtuu kun kuolen? Raamattu kertoo meille ”evankeliumin”
eli ilosanoman Jeesuksesta, jonka sadat miljoonat ihmiset ovat omistaneet
omalla kohdallaan todeksi, elämänsä perustaksi. Sen uskoksi, rakkaudeksi ja
iankaikkiseksi toivoksi.
Raamattu kertoo meille, että Jumala on luonut maailman sekä ihmisen elämään yhteydessään. Maailmassa on paljon kaunista ja hyvää,
kuitenkin päivittäiset uutiset kertovat meille, että kaikki ei ole kuten
pitäisi. Ja olenko itse täydellinen, täysin epäitsekäs ja rakastanko itseäni sekä lähimmäisiäni niin pyyteettä kuten Raamattu kehottaa?
Raamattu on realistinen kirja. Se kertoo meille maailman syntiinlankeamuksesta. Siitä, että synti on katkaissut suhteemme Luojaamme.
”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta,
joka on Kristuksessa Jeesuksessa…” (Rm.3:23)
Jumala tahtoo elää yhteydessä luomakuntaansa, meihin ihmisiin.
Jeesus kuoli ristillä syntiemme sovitukseksi. Hän lunasti meidät.
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”Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että
meillä rauha olisi.” (Jes.53:8)
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”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä.” (Joh.3:16)
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Suuri uutinen on se, että Jeesus julkisen kuolemansa jälkeen nousi
ylös kuolleista. Hän osoitti, että kuolema ei ole piste vaan kaksoispiste. Hän kutsuu ihmisiä elämään yhteydessään, Jumalan lapsina. Hän odottaa, että sinä ja minä ottaisimme vastaan sen pelastuksen jonka hän on maailmalle lahjoittanut.
”Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” (Jh.6:37″
”Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan
lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.” (Jh.1:12)
Ihmisestä tulee kristitty, Jumalan lapsi kun hän saa vastaanottaa
Jeesuksen ja syntien anteeksiantamuksen omaan elämäänsä. Itse
Jumala ei vaadi meiltä mitään mitä hän ei olisi valmis antamaan.
Muutosvoima tulee Jumalalta.
”Jos me tunnustamme syntimme on hän uskollinen ja vanhurskas,
niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta
vääryydestä.” (1.Jh.1:9)

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

Voit halutessasi rukoilla vaikka näin: ”Pyydän anteeksi Jumala, että
olen kääntänyt liian usein selkäni sinulle. Tunnustan kaikki syntini
ja pyydän, että saisin vastaanottaa anteeksiantamuksen ja voiman
tulla Jumalan lapseksi. Tule Herra Jeesus elämääni, tule Herra Jeesus
sydämeeni. Anna minulle voimaa seurata sinua. Amen!”
PS. Jos olet saanut lehden joltakulta lahjaksi. Lahjoittajan yhteystiedot
löytyvät lehden takakannesta.

PÄÄKIRJOITUS 26.1.2016

Sinä osaat ja saat rukoilla
Uskonnon ominaispiirre on rukous. Kaikissa maailmanuskonnoissa
sitä harjoitetaan tavalla tai toisella.
Toisinaan se on lepyttelyä, toisinaan tietyn kaavan tai liturgian
toistamista. Kristityille rukous ei
ole tekniikkalaji, vaan se on suhde
rakastavaan taivaalliseen Isään,
joka on luvannut Raamatussa
kuulla kaikki rukouksemme, jopa
huokauksemmekin.
Lähetystyöntekijä tapasi Japanilaisessa temppelissä miehen, joka
piti kädessään kiveä ja rukoili sitä.
Työntekijä ystävällisen uteliaana
kysyi, että kuuleeko se rukouksesi?
Vastaus oli, että ”ei todellakaan
kuule.”
Psalminkirjoittajan kokemus rukouksesta oli toisenlainen: ”Herra
kuulee minun itkuni äänen. Herra
kuulee minun anomiseni, Herra
ottaa minun rukoukseni vastaan.”
(Ps.6:8-9).
Jeesuksen opetuslapset halusivat
oppia tekniikan, heillä saattoi olla
halukkuutta tulla rukousmestareiksi. He pyysivät Jeesukselta: ”Herra
opeta meitä rukoilemaan?” Jeesus vastasi heille: ”Kun rukoilette,
sanokaa näin...” ja opetti maailman tunnetuimmaksi tulleen rukouksen: Isä Meidän -rukouksen.
(Luuk.11).
Pikkupoikana eräs kaverini kysyi
minulta yllättäen, että ”rukoiletko

koskaan?” Hänen perheensä ei
kuulunut kirkkoon vaan oli enemmänkin kallellaan kommunismiin.
Vastasin heti, että en tietenkään.
Vaikka tosiasia oli se, että rukoilin
joka ilta, koska en lapsenomaisesti uskaltanut jättää sitä koskaan
väliin.
Rukous on niin lapsena kuin
uskoontuloni jälkeen ollut osa
elämääni. Ja niin myös rukousvastaukset. Jumala kuulee rukouksemme, hän kuulee kaipauksemme ja huokauksemmekin. Usein
vasta kun katselee elämäänsä
taakse päin, huomaa, että Jumala on vastannut rukouksiin omalla
tavallaan ja omalla ajallaan.
”Minä kiitän sinua siitä, että olen
tehty ylen ihmeellisesti, ihmeelliset
ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät
olleet sinulta salatut, kun minut
salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä. Sinun
silmäsi näkivät minut jo idussani.
Minun päiväni olivat määrätyt ja
kirjoitetut sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut.”
(Ps.139:13-16)
Luoja tuntee meidät, luotunsa,
paremmin kuin itsekään tunnemme. Siksi rukouksemme Hänen
edessään ei tarvitse olla selittelyä
tai hurkastalevaa teatteria. Jeesus opettaa Raamatussa: ”Sillä
jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Vai

kuka teistä on se ihminen, joka
antaa pojallensa kiven, kun tämä
pyytää häneltä leipää, taikka kun
hän pyytää kalaa, antaa hänelle
käärmeen? Jos siis te, jotka olette
pahoja, osaatte antaa lapsillenne
hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on
taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää
on, niille jotka sitä häneltä anovat.” (Mt.7:8-12)
Usein rukous muuttuu pyyntöjen
sijaan kiitokseksi. Siitä, että Jumala tuntee minun elämäni, minut
itseni paremmin kuin itsekään tunnen ja saan jättää kaiken elämässäni Hänen käsiinsä.
Jumala on pyhä ja me olemme
monella tapaa syntisiä. Siksi meidän tulee rukoilla Jeesusta, josta
Raamattu sanoo: ”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan
ja ihmisten välillä, ihminen Kristus
Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi
kaikkien edestä.” (1.Tim.2:5)
Ei tehdä sellaisesta asiasta hankalaa tai liian ”teologista” jossa
loppuviimein on kyse yhteydenpidosta, suhteesta ja ajan viettämisestä taivaallisen Isän kanssa,
joka haluaa hyvää sinulle, minulle
ja koko maailmalle. Rukoile rohkeasti omana itsenäsi Jumalaa, ja
jos et ole koskaan sitä tehnyt, et
voi siinä mitään menettääkään.
Ilkka Päiväsaari
piirijohtaja

“Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle
polkusi. Johdata minua totuutesi tiellä ja
opeta minua, sillä sinä olet minun
pelastukseni Jumala.” (Ps.25:4-5)

AJANKOHTAISTA

Kansanlähetysopiston kurssit Tampereella

Kokoonnutaan kodeissa rukoilemaan Suomi
sydämellä...

Tavalliset kristityt kohtaavat tavallisia
muslimeja 2.-3.4., Lähetyskodilla

Kurssi alkaa lauantaina kello 10.00 ja päättyy su.
Lähteellä -juhlaan 16.00. Kouluttajina mukana Heidi
ja Markus Alajoki sekä Hannu Uusmies. Kurssin materiaali ja -ruokamaksu 40€. Järj. Hämeen
Kansanlähetys, Kansanlähetysopisto ja
Operaatio Mobilisaatio.

ARMOLAHJASEMINAARI

Kannatko huolta maamme hengellisestä tilasta,
yhteiskunnasta ja seurakunnista? Siitä, että niin harva
saa enää mahdollisuuden kuulla kirkkaan evankeliumin Jeesuksesta? Monien muutosten keskellä on
aika ottaa Suomi sydämelle!

Armolahjaseminaari II: “Hengellinen vanhemmuus.”
Vastuussa: Nina ja Kai Niemelä, Iida Kärki, Tommi
Jalava, Marianna Hildén sekä piirin työntekijöitä.
Aloitus: pe. 17.30. Kurssi päättyy su.
Lähteellä -juhlaan 16.00.
Kurssin materiaali ja -ruokamaksu 20€.
Järj. Hämeen Kansanlähetys ja Kansanlähetysopisto.

Mitä jos avaisit oman kotisi ovet rukoukselle Suomen
ja oman paikkakuntasi puolesta? Kutsut esimerkiksi
uskovia ystäviäsi tai vaikkapa raamattupiirin kotiisi
rukoilemaan hengellistä herätystä omalle paikkakunnalle. Myös Hämeen Kansanlähetyksen evankelioimistyön ja ystävien innostumisen asian taakse
tahdomme jättää rukousaiheeksi. Illassa voisi olla
esim. pieni iltapala tarjolla, kuulumisten vaihtoa sekä
Suomi sydämellä -rukoushetki.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: hameenkl@sekl.fi tai
040 960 3690. Mikäli osallistut kauempaa, kysy
myös edullista majoitusta / hotellimajoitusta
kauttamme.

Jos tartut haasteeseen niin ilmoitathan rukouskokouksesta: ilkka.paivasaari@sekl.fi / 050 340 2485 ja
tarvittaessa saat myös apua ja vinkkejä rukousillan
järjestämiseen.
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JEESUS ON MINULLE TOTTA

Ajatuksia rukouksesta
Kun Jeesus rukoili, hän vetäytyi
yksinäisyyteen. Hän meni autioon
paikkaan tai vuorelle rukoilemaan.
Jeesus rukoili yksin. Ennen opetuslapsien valintaa hän rukoili koko
yön yksin vuorella. Jeesus saattoi
mennä erämaahan oleskelemaan
ja rukoili siellä Jumalaa (mm.
Luuk.6:12; Matt. 14:23; Mark
1:35).
Itse kaipaan rukoukselta myös rauhaa ja yksinäisyyttä. Mahtavinta
rukouksessa on tuntea Jumalan
läsnäolo. Sen rauhan, jonka vain
Jeesus voi antaa, saa kokea usein
juuri rukouksen aikana. Kaikki rauhattomuus ja huolet tuntuvat jäävän silloin Isän haltuun.
Aina ei ole aikaa pitkään rukoushetkeen, silloin voin vain jättää
huoleni ja arkiset murheeni Jumalan hoitoon. Olen huomannut,
että pieneltäkin tuntuvat rukoukset,
huokaukset jonkun asian puolesta,
kuullaan ja niihin vastataan. Onneksi elämämme ei ole meidän
varassamme, vaan Raamatun mukaan Pyhä Henki rukoilee puolestamme sanomattomin huokauksin,
kun emme itse jaksa rukoilla (Room.
8:26). Niin rauhoittava asia, silloin
kun oma jaksaminen on vähäistä.
Raamatussa on useita lupauksia
siitä, että jos me anomme jotain

uskoen jo saaneemme sen, se annetaan. Jeesus on luvannut olla
kanssamme siellä, missä kaksi tai
kolme on kokoontunut hänen nimeensä tai jos kaksi meistä sopii
maan päällä mistä asiasta tahansa,
että he sitä anovat, he saavat sen
Taivaan Isältä (Matt. 18:19-20).
Kuinka usein meidän tulee näin
sovittua tai pyydettyä? Mark. 11:
23 Jeesus sanoo: ”Sentähden minä
sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne,
niin se on teille tuleva”. Jeesuksen
lupauksia löytyy Raamatusta useita.
Toivon, että osaisin tarttua tuohon
lupaukseen kiinni ja uskoa sen
myös omalla kohdallani.
Mielestäni tärkeintä rukouksessa
ei ole, mitä sen kautta saan, vaan
mitä Jumala tekee minussa rukouksen kautta. Jos opin tuntemaan
Jeesusta paremmin tai saan kokea
Jumalan läsnäolon, olen onnellinen. Esirukous on yksi tärkeä alue
rukoiltaessa. Uskon, että esirukoukset ovat siinä kultaisessa maljassa, joka on Taivaassa (Ilm. 6:8).
Rukoukseni on, että muistaisin täyttää sitä maljaa.
Isä meidän - rukous ja Herran siunaus ovat kantaneet minua silloin,
kun omat rukoukset ovat jääneet
vähäisiksi. ”Tapahtukoon sinun tahtosi” on turvallinen osa rukousta,

PERHEKERHO STARTTAA TAMPEREELLA
Pienen tauon jälkeen perhekerho aloittaa 2.2. alkaen kokoontumiset Tampereen
Lähetyskodilla tiistaisin kello 10-12.00.
Tervetuloa mukaan iloiseen porukkaan
lapset ja vanhemmat yhdessä!

sillä Isän tahto meitä kohtaan on
pelkästään hyvä. Vaikka en tiedä,
mihin suuntaan elämäni minua
vie, voin jättää kaiken turvallisen
Isän hoitoon näiden rukouksien
kanssa.
Raamattu kehottaa rukoilemaan
lakkaamatta (1 Tess. 5:17; EF
6:18). Ajattelen, että se on jatkuvaa Jumalan kanssa elämistä, olemista, puhumista hänelle. Että en
unohtaisi Jeesusta tai väsyisi niin
maailman huolien alla, että yhteydenpito Jumalaan jäisi pois.
Rukous: ”Rakas Jeesus kiitos, että
tunnet meistä jokaisen, paremmin
kuin me itsekään tunnemme itsemme. Kiitos, että olet kanssamme
joka päivä. Kiitos, että kuulet rukouksemme, rukoilemmepa sitten
yksin tai yhdessä. Kiitos, että saamme olla Jumalan lapsia. Jumalan,
joka on Kaikkivaltias, kaikkialla
läsnä oleva Jumala, Isä ja Luomakunnan luoja. Hänelle mikään ei
ole mahdotonta, kiitos siitä. Tapahtukoon Sinun tahtosi elämässämme nyt ja aina, Aamen”
Päivi Partanen

SUURESSA MUKANA

Uudet piirihallituksen jäsenet esittäytyvät ja ajatuksia rukoilemisen merkityksestä
Olen Kirsi Jokela, sairaanhoitaja-diakonissa,
muutin Tampereelle vuosi
sitten ja nyt toimin hoitajana Tampereen kaupungin
liikkuvassa psykiatrisessa
työryhmässä. Olen kotoisin
Kauhavalta, missä kasvoin
ja opin myös tuntemaan
Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajana ennen
rippikoulua. Kotiseudulla
vierailen säännöllisesti vanhempieni ja sisarusten perheiden luona. Olen ollut
Kansalähetyksen lähettinä
Keski-Aasiassa, jonne lähdin ensimmäisen kerran v. 2004 ja palasin Suomeen
v. 2014. Olen jatkanut Keski-Aasian mielenterveystyön yhdyshenkilönä Suomesta käsin. Päätyöni ovat
nyt ”tamperelaiset” ja tykkään työstä hoitajana kovasti.
Iloitsen, että minulla on nyt hengellinen koti Hämeen
Kansanlähetyksessä.
Rukous on aikaa Jeesuksen kanssa, saan kertoa hänelle kaikki mielessäni olevat huolet ja kiitoksen aiheet,
kulkea tätä elämää matkaa yhdessä Jeesuksen kanssa. Rukous on apu ahdistukseen, murehtimiseen ja
pelkoihin. Jo pienenä tyttönä opin turvautumaan Psalmi 50:15 sanoihin: ”Ja avuksesi huuda minua hädän
päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää
kunnioittaman minua.” Monta kertaa olen tarttunut rukouksessa tähän lupaukseen ja saanut kokea Jumalan
apua. Rukouksessa saan katsella Jumalan kirkkautta,
ylistää Hänen suuruuttaan, kiittää mitä Jeesus on puolestani tehnyt. On suurenmoista, että on hetkiä jolloin
voi rukoilla toisten kanssa. Minulle on tosi tärkeää olla
mukana Lähetyskodilla kokoontuvassa naisten rukouspiirissä, jossa rukoilemme yhteisten asioiden, esirukouspyyntöjen, lähettien, Suomen, Tampereen ja toinen
toistemme puolesta. Jumala on luvannut johdattaa kun
kuljemme rukoillen. Pienissä ja suurissa asioissa on turvallista kysyä Isän tahtoa. Silloinkin kun vastaus viipyy
tai on muuta kuin toivoin, tiedän että Jumala ei torku, nuku ja tietää parhaani. Olen tosi kiitollinen, että
elämässäni on ollut monia esirukoilijoita ja että minun
läheisiäni on muistettu. Työ Lähetyskentällä ei ole mahdollista ilman rukousta. Uskon, että rukouksen kautta
Jumala toimii lähellä ja kaukana.

Olen Reijo Kettunen,
merkantti, kanttori ja
diakoni, 70 v. eläkkeellä. Vaimoni Saaran
kanssa olemme olleet
naimisissa 44 vuotta.
Meillä on 3 poikaa ja
10 lastenlasta.
Olen lähtöisin Kainuusta ja saanut jo pienenä lapsen
uskon Jumalaan uskovan äidin kautta. Nuorena miehenä armeijan jälkeen Jumala puhutteli väkevästi. Kaksi tyttöä, koulukavereitani, jäivät auton alle menettäen
henkensä. Humalainen autoilija ajoi heidän päälleen
jalkakäytävälle likistäen tytöt seinää vasten. Jouduin silloin kysymään: Olisinko minä ollut valmis lähtemään?
Muutaman kuukauden päästä srk:n kesäkodilla sain
ripittäytyä eräälle uskovalle veljelle ja silloin koin, että
olen pelastettu Jeesuksen ristinuhrin kautta. Siinä avautui minulle Isän Jumalan rakkaus, kun hän antoi ainoan
poikansa etten minä syntinen hukkuisi iankaikkisesti.
Olen työskennellyt kirkon- ja eri järjestöjen palveluksessa 38 vuotta. Sitä ennen oli kaupallisella alalla eri
tehtävissä.
Työpaikkoina ovat olleet seurakunnat, Suomen Lähetysseura ja Kymenlaakson Kansanlähetys. Olen toiminut
lapsi- ja nuorisotyössä, partiotyössä sekä seurakuntakanttorina. Viimeksi olen ollut 15 v. piirijohtajana Kymenlaakson Kansanlähetyksessä. Skövdessä (Ruotsissa,
virkavapaalla) kanttori/diakonina 1,5 vuotta ja sitten jo
eläkkeelle jääneenä suomalaistyön pastorin sairastuttua hänen sijaisenaan vajaan vuoden.
Rukous on elintärkeä asia, se kuuluu uskovan ihmisen
jokapäiväiseen elämään. Jumalan edessä olemme
kaikki lapsia ja saamme puhua Isällemme lapsen tavoin. Ei tarvitse ajatella, osaanko minä rukoilla oikein
ja monisanaisesti. Tärkeää on vain se, että sydän on
siinä mukana. Jumala tietää kaikki tarpeemme ja hän
haluaa, että esitämme asiat ja tarpeet hänelle.
”Linja” Jumalan puoleen on aina auki. Ja Jumala vastaa meille ajallaan. Ei aina niin kuin olemme pyytäneet.
Hän näkee huomispäivänkin ja tietää asiamme ja vastaa meille aina parhaaksemme.
Voit kysyä, miten sitten opitaan rukoilemaan? Rukoilemaan opitaan vain rukoilemalla, viipymällä paljon Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen ristin juurella. Missä se ristin juuri on? Se on siinä, missä sinä juuri nyt
olet. Siunausta ja voimia kilvoitukseesi elämän tiellä.
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Tervehdys Lähetyskodin toimistolta
Olin riemuissani kun tämän Pisaralehden teemaksi valikoitui ’rukous’.
Mietin mitä rukous minulle merkitsee, miten suuri lahja se on. Elämässäni on ollut aikoja jolloin on
ollut hankala rukoilla ja toisinaan
olen miettinyt että mahtaako Jumala edes kuunnella minua, mutta
kuitenkin syvällä sydämessäni olen
tiennyt että Jumala kuulee ja vastaa
juuri oikeaan aikaan.
En tiedä onko sinulla yhtä huono
muisti kun minulla sen suhteen,
että voisi myös kiittää saamistaan
rukousvastauksista, myös sellaisista
jotka eivät olleet niitä ihan mieluisimpia. Itse huomaan olevani kovin
herkkä pyytämään kaikenlaista, ja
sitten kun saan vastauksen, jopa
niinä kertoina jolloin vastaus on
ollut mieleinen, en ole kuitenkaan
muistanut kiittää.
Olen alkanut taipua sille kannalle,
että jopa ne rukousvastaukset jotka
eivät ole mieluisia, muuttuvat silloin
kun alkaa niistä kiittämään, ainakin oma asenne saattaa muuttua.
Efesolaiskirjeen luvussa 4 jakeessa 20 sanotaan ’..kiittäkää aina
ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen ni-

messä’. Tämän kun vain muistaisi
arjen keskellä.

kautta ja ehkä taloudellisestikin,
Jumala sinua siunatkoon!

Rukousta tarvitaan aina, se on kuin
hengittämistä. Ja mieti, meillä on
Kaikkivaltias Isä, joka kuulee rukoukset ja tietää hätämme sekä ilomme, mikä valtava etuoikeus meillä
on!

Haluaisin jättää esirukousaiheeksi
seuraavat asiat:
-kevään kurssit, kiitos että meillä
on mahdollisuus järjestää kursseja, pyydetään että Jumala lähettäisi osallistujia ja antaisi opetuksen pitäjille oikeat sanat.
-pyydän Jumalan siunausta Lähetyskodilla ja Keitaalla pidettäville
tilaisuuksille, jotta jokaisesta tilaisuudesta voisi välittyä Jeesuksen
rakkaus jokaista ihmistä kohtaan.
-pyydän itselleni viisautta talousopintoihin, joita opiskelen työn
ohessa

Tässä lehdessä on hurjasti menovinkkejä helmi-huhtikuulle – myös
pari uutta innostavaa kurssia on
tulossa sekä monia mielenkiintoisia
opetuksia viikkotoiminnassa. Tulethan mukaan, kaikkia tarvitaan.
Lähetyskodilta löytyy myös tehtäviä
sinulle, joka koet että voisit tulla
mukaan tekemään jotain konkreettista esim. keittiölle huolehtimaan
tilaisuuden kahvituksesta tai tuoda
kahvipullaa tai ehkä haluaisit palvella esirukouspalvelussa tai hoitaa
laulun sanojen powerpoint-esitystä
tai äänentoiston tarkkailua tilaisuuksissa, jne.. Eli jos haluaisit olla
mukana tilaisuuksien käytännön
järjestelyissä, olethan yhteyksissä,
Lähetyskodilla on ’paikkoja auki’
monissa tehtävissä.

T. Paula
ps. Muistathan että Tampereen
Lähetyskodilla kokoontuu yleensä tiistaisin Lähetysrukouspiiri klo
10.30, rukoilemme Kansanlähetyksen Hämeen piirin sekä Kylväjän lähettien puolesta – olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Iso kiitos kun olet Suuressa Mukana esirukouksin, vapaaehtoistyön

Ti 8.3. klo 18 Naisten ilta Hämeenlinnan
Keitaalla (Kaivokatu 2).
Ilta naisten kesken. Opetusta, jakamista ja
rukousta sekä tarjoilua. Tervetuloa!

Teippitapetti.fi
La 23.4. klo 14-17 Naisten iltapäivä Tampereen Lähetyskodilla, puhumassa Pirkko
Valkama. Rukouspalvelua ja tarjoilua.
Tervetuloa!

Tarttuva tapa sisustaa!

044 - 303 0020
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Rukous, Siperia ja raamatunkertomukset
Helmikuussa 2013 minulla oli
tapaaminen kahden työtoverini
kanssa Varsovassa. Johdin silloin SIL Internationalin entisen
Neuvostoliiton alueen työtä, ja
kokouksen aiheena oli Siperian
raamatunkäännöstyö. Tämän valtavan alueen kansat ovat pieniä ja
lähes unohdettuja, ja monet kielet
ja kulttuurit ovat kuolemassa. Miten he saisivat kuulla rakastavasta
Jumalasta omalla äidinkielellään?
Jumala kiinnitti huomiomme siihen, mitä Jeesus sanoi opetuslapsille, kun 5 000 hengelle olisi
pitänyt löytyä ruokaa: ”Antakaa te
heille syötävää”. Jumalalta saimme myös strategian: Sanan levittämisen kertomusten kautta.
Koimme Jumalan Hengen olevan läsnä tutkiessamme yhdessä
Siperian karttaa. Ideat lentelivät,
ja suunnitelma alkoi muotoutua.
Kertomus ruokkimisihmeestä viittasi siihen, että resurssit Siperian
työhön löytyvät Siperiasta, sen seurakunnista. Se tuntui myös osoittavan, että parhaat vetäjät projektille löytyisivät Venäjältä. Suullisten
raamatunkertomusten käyttö sopii
hyvin ympäristöön, jossa ihmiset
vielä puhuvat kieltään, mutta eivät
enää paljoakaan lue sitä. Kertomukset työstetään yhdessä heidän
kanssaan, jotkut oppivat ne ulkoa,
ja ne äänitetään myöhempää ja
laajempaa käyttöä varten.
Se näky ja suunnitelma, jonka
saimme Jumalalta tässä tapaamisessa oli selvä vastaus monien
– myös suomalaisten – vuosia jat-

kuneisiin rukouksiin: kuinka näitä
kaukaisia Siperian tundran kansoja voitaisiin auttaa, ennen kuin on
liian myöhäistä.
Kerroimme visiostamme raamatunkäännöstyötä tekevälle Venäjän Wycliffe-järjestölle, jossa innostuttiin kovasti asiasta. Venäjän
Wycliffe onkin ollut vetovastuussa
projektin alusta lähtien. Työhön
osallistuvat neljä venäläistiimiä
ja yksi puolalainen mies. Nämä
kouluttavat Siperian kyläläisiä
suullisten kertomusten teossa ja
työstävät yhdessä heidän kanssaan 24 raamatunkertomusta,
jotka sitten äänitetään. Tiimit matkustivat ensimmäisen kerran Siperian Kaukoitään v. 2014 ja toisen
kerran viime vuonna [kuva alla].
Nyt valmistaudutaan kolmanteen
matkaan.
Projektissa tarvitaan myös käännöskonsultteja, joiden tehtävänä
on varmistaa, että kertomukset
pitävät yhtä Raamatun sanoman
kanssa. Tässä vaimoni Teija tulee mukaan kuvaan. Hän ja pari
muuta konsulttia työskentelevät
yhdessä tiimien kanssa, kun nämä
valmistavat ensin raamatunkertomukset venäjäksi. Nämä venäjänkieliset tarinat ovat pohjana, kun
kertomukset työstetään siperialaiskielille.
Prosessi ei ole suoraviivainen.
Kun kyseessä on tavallinen ”suora” raamatunkäännös, on “yk-

Siperian-tiimiläinen (oik.) testaamassa äänitettyä
raamatunkertomusta nivhinaisen kanssa.

sinkertaisesti” varmistettava, että
käännös on merkitykseltään sama
kuin heprean- tai kreikankielisessä
alkutekstissä. Suulliset raamatunkertomukset eivät kuitenkaan ole
suoria käännöksiä. Kertomukset
pohjautuvat Raamattuun, mutta
niitä on lyhennetty ja yksinkertaistettu ottaen huomioon se, mikä
saattaisi aiheuttaa ymmärtämisvaikeuksia Siperian kontekstissa. Paikallinen kulttuuri on myös
otettu huomioon. Kun esim. Vuorisaarnassa puhutaan siitä, kuinka Jumala pitää huolta linnuista,
jotka eivät kylvä, leikkaa eivätkä
kokoa varastoon, niin siperialaisessa tarinassa ”linnut eivät käsittele vuotia eivätkä ompele, ja silti
niiden Korkein Isä vaatettaa ne
höyhenillä, ettei niitä palele” (Matt
6:26).
Monien rukoukset ympäri maailman vaikuttivat siihen, että saimme Jumalalta suunnitelman ja
strategian. Hänen avullaan Siperian-työhön löytyivät sopivat tiimit.
Hän on antanut voimia ja ymmärrystä Teijalle ja muille konsulteille,
jotka auttavat tiimejä. Jatketaan
rukousta pienten Siperian kansojen puolesta, niin että elämän antava Sana saavuttaa myös heidät
omankielisten raamatunkertomusten kautta
Michael Greed
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Tammikuinen tervehdys Lähi-idästä
Tasan yhdeksän vuotta sitten muutimme Suomen talven keskeltä
Lähi-idän
miljoonakaupungin
vilinään. Neljästä lapsestamme
nuorin oli vasta vauva, vanhin
ekaluokkalainen. Emme osanneet paikallista kieltä kuin muutaman sanan. Öisin heräilimme
minareeteista kaikuviin rukouskutsuihin, päivisin ihmettelimme
liikenneruuhkia ja haistelimme
hiilikatkuista ilmaa auringon paistaessa toisinaan hyvinkin keväisesti. Kaikesta muutoksesta, täysin
erilaisesta kulttuurista ja vieraasta
kielestä huolimatta koimme olevamme Jumalan johdattamalla
paikalla. Hän on kutsunut meistä
itse kunkin olemaan mukana suuressa tehtävässä: viedä kaikkialle
maailmaan ilosanomaa Jeesuksesta syntiemme sovittajana!
Elämä on asettunut näihin maisemiin vuosien aikana mukavasti. Kieli taipuu keskusteluihin ja
kulttuurikin on jo tutumpaa. Viimeiset reilut kolme vuotta olemme asuneet maan kolmanneksi
suurimmassa kaupungissa, jossa
asukkaita on nelisen miljoonaa.
Kaupunki on hyvin länsimainen:
islaminuskon mukaisesti pukeutuvia ihmisiä on vähemmän, miehet
ja naiset voivat olla ystäviä keskenään ja elämästä nautitaan rennossa etelän tunnelmassa. Moni
kokee uskonnon joko tarpeettomana tai mieltää kaikkien uskontojen olevan samalla viivalla.
Vahvasta kristillisestä historiastaan huolimatta maassa on tänä
päivänä vain hyvin pieni joukko
kristittyjä; valtaenemmistö väestöstä on islaminuskoisia. Paikallinen luterilainen kirkko, joka perustettiin reilut kymmenen vuotta
sitten, on edelleen pieni, mutta
julistaa rohkeasti muuttumatonta Raamatun sanaa ja tavoittaa
uusia ihmisiä. Kirkolla on tässä
maassa kaksi seurakuntaa, joista
toinen nykyisessä kotikaupungissamme. Tämä seurakunta perustettiin kolmisen vuotta sitten,
paikallisten ihmisten aloitteesta.

Joka sunnuntai-iltapäivä pidetään
jumalanpalvelus lähellä keskustaa sijaitsevassa kauniin keltaisessa, noin sata vuotta vanhassa
katolisessa kirkossa. Seurakunta
on kasvanut pikkuhiljaa. Jumalanpalvelusten lisäksi järjestetään
halukkaille kastekursseja, joissa
käydään läpi kristinuskon perusteet Katekismuksen avulla. Lapsille
on viikoittaiset saarnapyhäkoulut.
Toisinaan kokoonnutaan myös
kodeissa raamattupiirin tai vain
yhteisen olemisen ja teenjuonnin
merkeissä.
Eikö ole sitten turhauttavaa olla
täällä kertomassa Jeesuksesta,
kun kaikki tapahtuu niin hitaasti
ja pienimuotoisesti? Tai voi jopa
olla, että ei näytä tapahtuvan mitään! Kannattaako ylipäätään olla
vieraassa maassa, kun ei ole millään mahdollista kuitenkaan näitä
miljoonia ihmisiä tavoittaa? Tällaisia epäilyksiä voi helposti tulla
mieleen, näyttäähän evankeliumin
eteneminen ihmissilmin aika mahdottomalta. Raamatun lupaukset
ja käsky viedä evankeliumia eivät
ole kuitenkaan muuttuneet –eivätkä muutu! Omalta pieneltä osalta
Jumalan suuressa tehtävässä mukana oleminen koostuu myös täällä tavallisista ja arkisista asioista.
Sellaisista, jotka meistä voivat olla
joskus vähäpätöisiä, mutta joissa
Jumala toimii: kutsua naapurit kylään, kertoa taksikuskille kristinuskon ytimestä, käydä tapaamassa
vaikeassa elämäntilanteessa olevaa seurakuntalaista, suunnitella
ja kantaa vastuuta omalla paikalla seurakunnassa. Intoa antaa se,
kun saa nähdä Jumalan toimivan
ihmisten elämässä!
Rukous ja esirukoukset ovat todella
tarpeen islaminuskon valtapiirissä
ja toisenlaisessa kulttuuriympäristössä, jossa on mm. moninkertainen onnettomuusriski liikenteessä.
Olemme kokeneet Jumalan varjelusta, sopeutumista, johdatusta
esimerkiksi muuttaessamme tähän
kaupunkiin ja siunausta, kun ihmisiä on halunnut tulla kasteelle.

Haastamme Sinua jatkamaan rukousta tämän maan puolesta! Lähi-idässä on edelleen suuri joukko
ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet
Jeesuksen rakkaudesta ja syntien
sovituksesta ristillä!
Terveisin perhe
Keski-Aasiasta

Sadeharjut lähtivät ja
saapuivat perille Papua
Uuteen-Guineaan

Jukka ja Kaisa sekä lapset Leevi,
Helmi ja Lenni Sadeharju ovat
päässeet perille kohdemaahansa Papualle, jossa he toimivat
raamatunkäännöstyössä.
Kaisa
sairaanhoitajana ja Jukka käännösohjelmien ja tietokoneiden
parissa. Sadeharjujen kuulumisia
voit seurata blogin kautta: www.
sadeharju.net.
Tule mukaan Sadeharjujen lähettäjäksi: hameenkl@sekl.fi tai 040
960 3690

JEESUS ON MINULLE TOTTA

Mitä rukous merkitsee minulle?
Miksi rukoilen?
“Rukous on
opittu pikkupoikana.
Rukouksessani pyydän
Jumalaa siunaamaan
läheisiäni. Jumala myös
siunaa läheisiäni ja se on
hienoa. Rukous antaa
rauhaisan ja levollisen
mielen sydämeen.
Siitä tulee hyvä mieli.
Siksi rukoilen.”

“Rukouksen aikana
voi rauhoittua ja
kysyä Jumalalta
apua ja saa olla
omassa rauhassa.”

“Koska
luotan ja
uskon
Jeesukseen.”

“Mua lohduttaa
kun rukoilen, jos
oon vaikka tehny
jotain pahaa ja
rukoilen, et saan
anteeks..”

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

Uusi osoite:

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

“Rukoilen siksi, että
saisin jutella
Jumalalle ja rukoilla
Jumalaa ohjaamaan
elämää oikeaan
suuntaan.”

“Se antaa toivoa
elämään.”

“Rukous on
Jumalan kanssa
puhumista ja
Hänen kanssaan
olemista. Jumala
kuulee mitä puhun
ja Häneltä saa
rauhan ja turvan.”

“Minä rukoilen,
koska se auttaa
minua usein.”
“Juttutuokio Jumalan
kanssa, vaikka Hän
ne asiat tietääkin.”

“Rukous tuo minulle
rauhaisan mielen ja
kevyen olon. Jos
olen sanonut
tovereilleni pahasti ja
pyydän rukoillen
anteeksi, niin tuntuu
kuin olisin päässyt irti
tuhansista kahleista,
jotka painavat minun
sydäntäni.”

“Rukoilen siksi, että
voisin olla yhteydessä
Jumalaan paremmin.”

“Rukous merkitsee
minulle paljon.
Voin
rukouksen avulla
selvittää ja minä
olen halunnut
selvittää uniani.”

“-Rukous
mahdollistaa ajan
Jumalan kanssa.
-Rukous on Jumalan
kanssa oloa.
-Rukoilen
kiittääkseni Jeesusta
ja Jumalaa.
-Rukoilen kiitosta
siitä, mitä kaikkea
olen saanut.”
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Tampereen Varkkilaiset
(10-14v.) vastaavat...
“Rukous merkitsee
minulle tosi monia asioita.
Se on minulle tosi tärkeää.”
“Mua lohduttaa aina
jos oon tehny vaikka jotain
syntiä kun saan kertoo
siitä Jeesukselle,
koska tiiän että Jeesus antaa
synnit anteeks.”

“-Että minun yhteys
Jumalaan säilyy.
-Koska palvon
Jeesusta.
-Saan rukoilemalla
yhteyden Jumalaan.
-Pyydän Taivaan Isää
olemaan kanssani.”
“Rukoileminen
on puhumista
Jumalalle.”

“-Rukous merkitsee
Jumalalle ja Jeesukselle
puhumista.
-Rukous merkitsee
minulle paljon.”
“Sitä, että saisin apua
Jeesukselta vaikeissa
tilanteissa..”

“Koska rakastan
Jumalaa ja Jeesusta.”
“Rukous on
puhetta
Jumalalle. Rukous
merkitsee minulle
tietynlaista
rauhoittumista ja sitä,
että puhutaan
Jumalalle ja jos saat
puhua Jumalalle,
eikö se ole
hieno hetki?”

“Rukoilen, koska
haluaisin, että joku
parantuisi tai ei tulisi
kipeäksi.”

“Koska siten saan
yhteyden Jumalaan ja
Jumala voi auttaa
minua jossakin.”
“Puhumista Jumalan
kanssa ja syntien
anteeksi
saamista.”

“Olemista yhteydessä
Kaikkivaltiaaseen,
joka kuulee.”

“Jos on huolia tai
joku on hukassa.”
“Rukoilen kiittääkseni
Jumalaa ja
pyytääkseni apua.”

Lähetyskodin kevätmyyjäiset
Tampereella lauantaina 12.3 kello 11-14.00
Myynnissä hernekeittoa ja pannaria paikanpäällä
nautittavaksi tai mukaan ostettavaksi. Myynnissä
myös leivonnaisia, käsitöitä ja kirjoja lähetyksen
hyväksi. Tervetuloa mukaan ostoksille!
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Tammelan kirkkoherra Teijo Peltola apulaislähetysjohtaksi
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys on kutsunut kirkkoherra Teijo Peltolan järjestön
apulaislähetysjohtajan tehtävään. Peltola aloittaa Kansanlähetyksen palveluksessa 1.5.2016.
Teijo Peltola on toiminut Tammelan seurakunnan kirkkoherrana vuoden 2009
alusta lähtien. Hän on työskennellyt Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijänä Senegalissa 11 vuotta lähetys- ja kehitysyhteistyön tehtävissä. Peltola on
myös Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:n hallituksen puheenjohtajana.

Kuva: Ari Kujamäki

Kansanlähetyksen nykyinen apulaislähetysjohtaja Jukka Kallioinen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle vuoden 2016 syksyllä. Teijo Peltolan tehtävänimike
toukokuun alusta lähtien on kotimaisen ja ulkomaisen työn osaston osastonjohtaja. Hän vastaa apulaislähetysjohtajan tehtävistä 1.6.2016 alkaen.

Evankeliumia Jeesuksesta
pidettiin esillä Joulun alla
Tampereella.
Joulun aikana järjestettiin kahtena
lauantaina Tampereella jouluaktio,
jossa kadulla kohdattiin ihmisiä ja
jaettiin lehtiä, sekä kauniita pieniä
lahjapaketteja joissa oli jouluisen yllätyksen lisäksi evankeliumi Jeesuksesta sekä kutsu Lähetyskodin joulujuhlaan. Paketteja jaettiin yhteensä
noin 300. Glögiä tarjoiltiin 20 litraa
pipareiden kera. Aktiossa oli lisäksi
ns. rukouspuu johon ohikulkijat saattoivat jättää oksalle oman esirukouspyynnön. Kaikkien aiheiden puolesta rukoiltiin. Kadulla kohdattiin myös eri puolilta maailmaa saapuneita maahanmuuttajia sekä turisteja. Tule mukaan Hämeen
Kansanlähetyksen evankelioimistyön tukemiseen. Tarvitsemme varoja jaettaviin materiaaleihin, telttakaluston ylläpitoon, lasten toimintapisteiden palkintoihin, lasten Raamattuihin yms. Lahjan evankelioimistyölle voit antaa tilisiirrolla
tilille: FI71 5730 0820 0457 02 käyttäen viitettä 15901. Kiitos lahjastasi! Se tulee tarpeeseen, koska niin moni elää
ilman Jeesusta.

Tampereen Lähetyskodin lattia joudutaan remontoimaan
Laatat alkavat irtoilla mattojen alla. Ne ovat asbestiliimalla kiinni, eivätkä ole
vaihdettavissa. Hämeen Kansanlähetyksen yhdistyskokous päätti marraskuussa, että lattiat on syytä uusia kokonaisuudessaan kivilaattalattioiksi, jonka
jälkeen ne ovat kunnossa seuraavallekin sukupolvelle. Tehdään samanlainen
lattia kuin nyt jo on keittiöalueella.
Olemme käynnistäneet keräyksen lattiaremontin rahoittamiseksi
(tarve n. 30000€) Remontti on tarkoitus tehdä ensi kesänä kesätauon aikana, koska Lähetyskoti on suljettava työn ajaksi. Olisiko sinulla mahdollisuus
lahjoittaa lattiaremonttiin? Turvattaisiin Lähetyskodin käyttö Jumalan valtakunnan työhön pitkälle tulevaisuuteen lattian osalta.
Herramme Jeesus sinua siunatkoon. Paavo Rantala, rahastonhoitaja.
Lahjoitustili: FI71 5730 0820 0457 02, OKOYFIHH ja viitteeksi 20006
Keräyslupa: POL-2015-6832

Lahjoituksen viitenumerot

Taloustilanne 1.1.-31.12.2015
Vuoden 2015 budjetti oli laadittu
hieman ylijäämäiseksi ja keräystavoitteena oli 20000€ per kuukausi. Lopullinen keräyskertymä
oli vuoden lopussa noin 200000€
jääden 40000€ jälkeen asetetusta
tavoitteesta. Tarkoituksena on ollut
kerätä hieman vararahastoa tuleviin isoihin remontteihin. (taloyhtiön
ikkuna- ja sähköremonti, johon nyt
tuli lisää meidän oma lattiaremontti
jonka yhdistyskokous päätti teettää)
yhteissumma remonteilla lienee yli
100000€. Lattiaremontti on tarkoitus tehdä 2016 kesätauon aikana.
Ikkuna- ja sähköremontti toteutetaan sitten taloyhtiön päätösten mukaisesti ja aikataululla. Toivomme
myönteistä suhtautumista näihin mittaviin taloushaasteisiin.
Jos haluat lahjoittaa lattiaremonttiin
tai taloyhtiön remontteihin niin laita
viitteeksi 20006 (lähetyskoti Tampere). Kiitos sinulle ystävä joka olet jo
lahjasi antanut.
Kiitos Sinulle ystävä rukouksista,
työstäsi ja taloudellisesta kannatuksestasi Jumalan valtakunnan työlle
Hämeen Kansanlähetyksen kautta!
Ilman Sinua toimintamme ei olisi
mahdollista. Muistetaan rukouksin
työntekijöitämme,
lähettejämme,
vapaaehtoistyöntekijöitä ja taloudellisia tarpeitamme. Rukoillaan myös
SEKLin taloudellisten tarpeiden puolesta ettei lähettejä tarvitsisi rahan
takia kentältä kotiin kutsua. Uskon
että taivaallinen Isämme siunaa taloudellisetkin tarpeemme ja antaa
sen mitä kulloinkin tarvitsemme.

Näin ryhdyt
kuukausilahjoittajaksi
Verkkopankkisi kautta
1. Tee omassa verkkopankissasi
maksuohjelmalla toistuva maksu tai
suoritus
2. Ilmoita tilinumero, jolle maksu
suoritetaan
3. Anna haluamasi viitenumero oheisista vaihtoehdoista
4. Päätä itse summa ja eräpäivä
5. Määritä maksun toistuvuus
Pankkisi asiakaspalvelussa
Ilmoita seuraavat asiat:
1. Haluat tehdä toistuvan maksun tai
suorituksen
2. Oma tilinumero, jolta haluat maksun
veloitettavan
3. Tilinumero, jolle maksu suoritetaan
(alla)
4. Viitenumero oheisista vaihtoehdoista.
5. Maksuväli, kuukausittain
6. Euromäärä

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

Hämeen Kansanlähetyksen talouskannatus 2015
Tarve 20000€ /kk.

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

19075
19402
19460
19570
19596

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

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

LÄHETIT
* Alajoet
* Greed Teija
* Frears Seija
* Heinoset
* Hukarit
* Huttunen Kerttu
* Keskiset
* Koskiset
* Lindholmit
*Liivolat
* Nummelat
* Palmut
* Pihkalat
* Rendicit
* Sadeharjut
* Savoset
* Taylor Maritta
* Tohmola Heidi
* Tuppuraiset
* Vähäkangas Anna
* Lähetys erittelemätön

20051
20103
20200
20307
20459
20556
21306
21704
22101
22062
22554
22703
23100
23388
23650
23854
24303
24507
24808
25593
18500

Lahjoitus Hämeen Kansanlähetyksen työn
mahdollistamiseksi
Lahjoitustilimme: FI71 5730 0820 0457 02
(BIC: OKOYFIHH)
Tehdessäsi lahjoituksen Kansanlähetyksen työn
tukemiseen, käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita,
säästämme kuluissa ja helpotamme kirjanpitoa. Kiitos!

Keräyslupa: POL-2015-6832
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2016.-31.12.2017 Hämeen
ja Sisä-Suomen poliisilaitosten sekä Someron kunnan
alueella.

MENOVINKIT

Menovinkit: helmi-huhtikuu 2016
Hämeenlinna
Maanantaisin klo 19-20.30
Sana ja sähly, Keskusseurakuntatalo, Rauhakatu 14
Hämeenlinna Keidas,
os. Kaivokatu 2
viikkotoiminta:
maanantaisin klo 18 Miesten
raamattupiiri seuraavina päivinä: 15.2., 29.2., 14.3., 28.3.,
11.4. ja 25.4.
tiistaisin klo 8-9 Aamurukous
tiistaisin klo 14 Hoitava päiväpiiri
keskiviikkoisin klo 18 Pointti-ilta
nuorille
torstaisin klo 18 3Kohtaamista
–ilta nuorille aikuisille
torstaisin klo 18 Ilosanomapiiri
seuraavina päivinä: 11.2., 25.2.,
10.3., 7.4. ja 21.4.
sunnuntaisin klo 16 Keitaan
sunnuntai seuraavina päivinä:
7.2., 21.2., 6.3., 20.3., 3.4. ja
17.4.
tapahtumia Keitaalla (tarkemmat tiedot: hameenkl.fi/kalenteri):
8.3. klo 18 Naisten ilta
30.5. klo 16 Vapunaaton seurat
Orivesi
ma 8.2. klo 18 Kaikille avoin
raamattupiiri, Seurakuntakeskuksen kahviossa
la 20.2. klo 13 Virsiseurat, Lasse
Jussila, Pirkko ja Markku Tavastilla, Uuhiniementie 310
ma 22.2. klo 18 Kaikille avoin
raamattupiiri, Seurakuntakeskuksen kahviossa
ma 7.3. klo 18 Kaikille avoin
raamattupiiri, Seurakuntakeskuksen kahviossa
la 19.3. klo 13 Virsiseurat, Lasse
Jussila, Tarja Saramäellä, Tapulinpolku 2 B
ma 21.3. klo 18 Kaikille avoin

raamattupiiri, Seurakuntakeskuksen kahviossa
ma 4.4. klo 18 Kaikille avoin
raamattupiiri, Seurakuntakeskuksen kahviossa
ma 18.4. klo 18 Kaikille avoin
raamattupiiri, Seurakuntakeskuksen kahviossa
la 23.4. klo 13 Virsiseurat, Lasse
Jussila, Marja-Liisa ja Seppo
Salkolla, Paavonkuja 16 as 1
Renko
ke 17.2. klo 18-20 Donkkis Big
night –toimintailta 7-12 –vuotiaille, Seurakuntatalo, Hinkaloistentie 1
ke 16.3. klo 18-20 Donkkis Big
night –toimintailta 7-12 –vuotiaille, Seurakuntatalo, Hinkaloistentie 1
ke 13.4.. klo 18-20 Donkkis Big
night –toimintailta 7-12 –vuotiaille, Seurakuntatalo, Hinkaloistentie 1
Sahalahti
ti 9.2. klo 18-20 Donkkis Big
night –toimintailta 7-12 –vuotiaille, Sariolan koulu, Kärkkääntie 12
Tampere Lähetyskoti,
os. Hämeenpuisto 41
viikkotoiminta:
maanantaisin klo 18 Avoin
raamattupiiri
tiistaisin klo 10.30 Lähetysrukouspiiri
tiistaisin klo 13 Lähetyksen
näpräyspiiri seuraavina päivinä
9.2., 23.2., 8.3., 22.3. ja 5.4.
keskiviikkoisin klo 13 Päiväseurat ja klo 18 Pointti-ilta nuorille
torstaisin klo 18.30 3Kohtaamista –ilta nuorille aikuisille
perjantaisin klo 18 Varkki- ilta
seuraavina päivinä: 12.2., 26.2.,
18.3., 1.4., 15.4. ja 29.4.

perjantaisin klo 18 PME –ilta
seuraavina päivinä 5.2., 19.2.,
11.3., 25.3., 8.4. ja 22.4.
sunnuntaisin klo 16 Lähteellä
–juhla kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina: 7.2., 6.3., 3.4.
ja 1.5.
sunnuntaisin klo 16 Lähteellä
–extra seuraavasti: 21.2., 20.3.
ja 17.4.
sunnuntaisin klo 16 Sunnuntaiseurat: 14.2., 28.2., 13.3., 27.3.,
10.4., ja 24.4.
tapahtumia Lähetyskodilla
(tarkemmat tiedot: hameenkl.fi/
kalenteri):
5-6.2. Armolahjaseminaari II
12.3. Lähetyksen kevätmyyjäiset
2-3.4. Friendship First –kurssi
23.4. Naisten iltapäivä
Tervakoski
to 18.2. klo 18-20 Donkkis Big
night –toimintailta 7-12 –vuotiaille, Seuratalo, Seuranaukio 3
to 17.3. klo 18-20 Donkkis Big
night –toimintailta 7-12 –vuotiaille, Seuratalo, Seuranaukio 3
to 14.4. klo 18-20 Donkkis Big
night –toimintailta 7-12 –vuotiaille, Seuratalo, Seuranaukio 3
Viljakkala
ke 10.2. klo 18-20 Donkkis Big
night –toimintailta 7-12 –vuotiaille, Viljakkalan seurakuntatalo,
Virkatie 2
su 14.2. klo 18 Kotiseurat Aili
Hietamäellä, os. Pikkupispalantie 41, Mukana Elna ja Risto
Muhonen, Johannes Riuttala.
Emäntänä Aili.
ke 9.3. klo 18-20 Donkkis Big
night –toimintailta 7-12 –vuotiaille, Viljakkalan seurakuntatalo,
Virkatie 2
su 13.3. klo 18 Seurat Karhen

www.hameenkl.fi

Selkeä tapahtumakalenteri - mahdollisuus lahjoittaa verkkopankin kautta...

TOIMINNASSA MUKANA

seurakuntatalolla, Kyrönlahdentie 832, mukana
Helena Vähäkangas,
Asta Vuorinen, Johannes
Riuttala. Emäntinä Seija
ja Kaisu.
ke 20.4. klo 18-20 Donkkis Big night –toimintailta
7-12 –vuotiaille, Viljakkalan seurakuntatalo,
Virkatie 2
su 24.4. klo 18 Seurat
Karhen seurakuntatalolla, Kyrönlahdentie 832,
mukana Jarmo Nurminen,
Lasse Jussila. Emäntänä
Seija.
Ryttylä, Kansanlähetysopisto
sunnuntaisin klo 13
jumalanpalvelus
5.-7.2 Kohtaamisia nuorten parisuhdetapahtuma
12.-14.2 Järjestyksenvalvojakurssi II
19.-21.2 vapauden hinta
- Milloin seksi lahjasta
tulee kahle?
26.-28.2 Perheväen
talviloma
4.-6.3 Naistenpäivät
11.-13.3 kansanlähetyspäivien talkooviikonloppu
18.-20.3 Donkin Lähetysleiri
18.-20.3 Frienship First
24.-27.3 Quiet Action
nuorten pääsiäisleiri
1.-3.4 Idäntyönpäivät
8.-10.4 NÄKY evankelioimistyön valmennus
15.-17.4 Apologiaforum
23.-24.4 Missioforum
Lisätiedot: www.sekl.fi

1. Miten olet tullut uskoon?
Olin lapsesta saakka käynyt seurakunnan kerhoissa ja
ehkä uskonutkin aina Jumalaan, mutta teini-ikäisenä
ymmärsin, että mun pitää se erikseen valita. Me oltiin
nuortenporukalla eräillä nuortenpäivillä, missä oli ylistyslauluhetki ja mä tuijotin mun kavereita, miten ne ylisti
Jumalaa ja koin, että ne teki sen täydestä sydämestään
niin täynnä iloa ja rauhaa. Silloin mä tajusin, että mä
haluan samaa, mä haluan luottaa Jumalan käsiin koko
mun elämäni. Siitä on 16 vuotta.
2. Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
Se merkitsee pohjaa, jonka päälle kaikki muu on rakentunut. En osaa kuvitella
elämää ilman uskoa Jeesukseen.
3. Mieleenpainuvin rukousvastaukseni...
Sanon nyt sen mikä tuli ensimmäisenä mieleen, vaikka ei se oo kovin syvällinen
rukousvastaus. Mä istuin kerran aikoja sitten kuuntelemassa raamattuopetusta
ja tein muistiinpanoja siitä. Sitten mun kynän muste alkoi hiipua ja hiipua ja
loppui. Mulla ei ollut muuta kynää ja mua harmitti, kun opetus tuntui tärkeältä
saada muistiin. Sanoin Jumalalle, että antaisit mun kynän nyt toimia kun muuten
mä en pysty kirjoittaa! Ja yhtäkkiä mustetta alkoi tulla ja sitä riitti hyvin opetuksen
loppuun. Huvittavan pienistä asioista Jumala pitää huolen.
4. Mikä Raamatun kohta on puhutellut sinua eniten?
Opetin hiljattain lapsille Lähteellä-extrassa, kuinka Pietari paransi ramman
temppelin edustalla (Apt. 3). Pietari sanoi, ettei hänellä ole antaa hopeaa ja
kultaa, vaan hän tarjosi sen mitä hänellä oli eli luottamuksen Jeesukseen ja
Hänen voimaansa. Sain muistuttaa samalla myös itseäni siitä, että Jeesuksen
nimen kautta mahdoton on mahdollista.
5. Mitä haluaisit sanoa lehden lukijoille?
Lähteellä-juhlien ja -extrojen lastenopetuksista vastaava porukka kaipaisi lisää
meitä, joilla ei ole välttämättä hienoja opetustaitoja eli hopeaa annettavaksi
lapsille, mutta joilla on antaa luottamus Jeesukseen. Jos olet kiinnostunut lastenopetuksien pitämisestä, ota ihmeessä yhteyttä minuun. (laura.laine@live.com)
Laura Laine koordinoi Lähteellä -tilaisuuksiin lastenopetuksia Tampereen Lähetyskodilla.

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

”Mikä antaa toivoa?”
Tuo yllä oleva kysymys tehtiin myös
minulle, kun erään lehden haastattelija esitti tuota kysymystä Tampereen keskustassa ennen itsenäisyyspäivää. Vastaus piti kirjoittaa
paperille ja sen kanssa otettiin
sitten kuva. Kirjoitin, että minulle
antaa toivon usko kaikkivaltiaaseen Jumalaan! Huomasin laittaneeni perään huutomerkin, jolloin
sen voi käsittää myös kehotuksena
uskoa.

Jeremia 29:11, jossa Jumala lupaa antaa tulevaisuuden ja toivon. On lohdullista, että minun
turvani on kaikkivaltias, kolmiyhteinen Jumala: Isä, Poika ja Pyhä
Henki. Hän on Immanuel, Jumala
meidän kanssamme. Saan luottaa
Häneen. Minun ei tarvitse pelätä.
Raamatussa onkin ”älä pelkää”
yhtä monta kertaa kuin vuodessa
on päiviä.

Olen saanut elää Jumalan lapsena jo pitkään. Jumala johdatti minut yli 30 vuotta sitten Tampereen
Lähetyskodille. Siellä puolestani
rukoiltiin ja sain syntyä uudesti ylhäältä. Olen siitä valtavan kiitollinen.

Meillä Jumalan lapsilla on todella
syytä iloita ja siihen meitä kehotetaankin esim. Fil.4:4 ”Iloitkaa aina
Herrassa” ja Neh.8:20 ”Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme.”
Jes.30:15 puolestaan sanoo, että
”rauhallisuus ja luottamus on meidän väkevyytemme.”

Elämässäni on ollut monenlaisia
vaiheita, mutta Jumala on ollut
armollinen ja uskollinen. Kiitän
häntä Sanastaan, josta olen saanut voimaa ja rohkaisua, esim.

Paljon meillä on myös aihetta kiitokseen. Raamatussa onkin monia
kohtia, joissa meitä kehotetaan
kiittämään ja ylistämään Jumalaa.
Hän on todella kaiken kiitoksen,

ylistyksen ja kunnian arvoinen!
Kun me Jumalan lapset kokoonnumme yhteen, saamme kasvaa
ja virvoittua yhteisestä uskosta.
Herra auttakoon meitä myös viemään rohkeasti eteenpäin ilosanomaa Jeesuksesta pelastajana.
Hän siunatkoon meitä runsailla
lahjoillaan niin, että keskuudessamme voivat lisääntyä usko, toivo, rakkaus, ilo ja rauha hänen
nimelleen kiitokseksi, ylistykseksi
ja kunniaksi!
Sirpa Koskinen

