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

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 ihmi-
sen 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 it-
seäni sekä lähimmäisiäni niin pyyteettä kuten Raamattu kehottaa?

Raamattu on  realistinen kirja. Se kertoo meille maailman syntiin-
lankeamuksesta. Siitä, että synti on katkaissut suhteemme Luo-
jaamme.

”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saa-
vat 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.

    ”Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu mei-
dän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että 
meillä rauha olisi.” (Jes.53:8)

    ”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)

Suuri uutinen on se, että Jeesus julkisen kuolemansa jälkeen nousi 
ylös kuolleista. Hän osoitti, että kuolema ei ole piste vaan kak-
soispiste. Hän kutsuu ihmisiä elämään yhteydessään, Jumalan lapsi-
na. Hän odottaa, että sinä ja minä ottaisimme vastaan sen pelastuk-
sen 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)

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.

Tästä on kyse...



Evankeliumi seuraaville sukupolville
PÄÄKIRJOITUS 15.4.2016

On suuri etuoikeutemme, että 
olemme saaneet kuulla Jee-
suksesta ja tulla tuntemaan hä-
net omana Vapahtajana. Siitä 
kuitenkin seuraa myös vastuu. 
Tehtävämme on kertoa seuraa-
ville sukupolville, jotta he taas 
voivat kertoa seuraaville, jne.

Aikaamme leimaa monella 
tapaa MINÄ keskeisyys, joka 
on yleistä myös kristittyjen pa-
rissa. Usein keskitymme siihen, 
mitä MINÄ tästä saan ja miten 
MINUA palvellaan eri seura-
kunnissa ja tilaisuuksissa. Vain 
vähän näemme vaivaa sen 
eteen, että evankeliumi, sano-
ma Jeesuksesta myös minun 
kauttani kulkisi seuraaville su-
kupolville.  

Jumala itse puhuu meille täs-
tä tärkeästä asiasta psalmissa 
78. Siinä sanotaan hyvin yksin-
kertaisesti Psa 78:4 ”Me emme 
salaa niitä lapsiltamme, vaan 
kerromme tulevillekin polville 
Herran voimasta, Herran te-
oista, ihmeistä, joita hän on 
tehnyt. ” Jakeessa 5 kerrotaan 

kenelle tämä tehtävä on ensisi-
jaisesti annettu. ”käski meidän 
isiämme opettamaan lapsil-
leen, jotta tulevakin sukupolvi 
ne tuntisi, jotta vastedes synty-
vätkin ne oppisivat ja kertoisi-
vat omille lapsilleen.” 
Usein näin lapsityöntekijänä 
ihmettelen, että missä ovat 
miehet, kun on kyse lapsityös-
tä? Eikä seuraavan sukupolven 
tavoittaminen paljon enempää 
näytä naisiakaan kiinnostavan. 
Kuitenkin Jumalan Sana haas-
taa meitä, jopa käskee meitä 
jokaista. 

Ensisijaisesti vastuu lapsista on 
uskovilla vanhemmilla, sitten 
seurakunnilla ja kristillisillä jär-
jestöillä. Emme voi kuitenkaan 
paeta minkään verukkeen 
taakse, kun luemme lähetys-
käskyä. Matt 28:19 ”Menkää 
siis ja tehkää kaikki kansat mi-
nun opetuslapsikseni…”
Tämä on Jumalan selkeä käs-
ky  ja meidän tulee toimia sen 
mukaan, oli meillä sitten omia 
lapsia tai ei. Missä ovat ne lap-
set, jotka Jumala on antanut 

sinun vastuullesi? Mikä on se 
paikka, jossa sinä voit palvella, 
että seuraava sukupolvi täällä 
Hämeessä saisi kuulla evan-
keliumin ja heistä tulisi Jeesuk-
sen seuraajia. Lähde rohkeasti 
liikkeelle, Herra on kanssasi ja 
varustaa sinut työhönsä, sekä 
näyttää sinulle palvelupaikka-
si. 

Entä jos emme välitä Jumalan 
käskyistä, miten nykypäivän 
lapsille käy? Mitä tulee seu-
raavasta sukupolvesta? …ja 
sitä seuraavasta? 

Jotta sukupolvien ketju ei kat-
keaisi, meidän on tavoitettava 
lapset nyt!

Helena Vähäkangas
juniorityön vastaava



Kansanlähetysopiston kurssit Tampereella: 
Luukas 10 – Tapa elää koulutus  17.-18.9.2016
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Raamatunopetusakatemia valmentaa innostuneita opettajia  seurakuntiin.

Gideonit jakavat vuosittain noin 100 000 Uutta testamenttia. 

Uusi Tie

Raamattu  
laittaa 

liikkeelle
8

Koulutuksen ydinidea sisältää neljä askelta, jotka 
ovat: siunaa (rukoile), ystävysty, auta missä voit ja 
kerro Jeesuksesta, kun siihen aukeaa luonteva ti-
laisuus. Askeleet ovat yksinkertaisia, mutta alkuun 
pääsemiseen tarvitaan rohkaisevaa koulutusta ja 
yhteistä liikkeelle lähtemistä. Siksi koulutus on 
hyvä lähtökohta uuden elämäntavan ja –asen-
teen etsimiselle.

Koulutuksen vetäjänä toi-
mii piirisihteeri Anne Takala 
Päijät-Hämeen Kansanlähe-
tyksestä. Hän rohkaisee si-
nua miettimään seuraavaa: 
”Mikä tunne sinut valtaa, kun 
kuulet sanan evankeliointi? 
Ilo ja into? Vai ahdistus ja 
epävarmuus omista kyvyistä? 
On tunteesi mikä tahansa, 
niin Luukas 10 – tapa elää 

(L10T) on tavallisen ihmisen luonnollinen tapa 
olla Jeesuksen opetuslapsi kaikissa elämän ym-
pyröissä, ja jokainen voi oppia sen. Et tiennyt, 
että evankeliointi voi olla tällaista. Kutsun sinut 
mukaan seikkailuun!”

Kokoonnutaan kodeissa rukoilemaan Suomi 
sydämellä...

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

Mitä jos avaisit oman kotisi ovet rukoukselle 
Suomen ja oman paikkakuntasi puolesta? Kut-
sut 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 il-
tapala tarjolla, kuulumisten vaihtoa sekä Suomi 
sydämellä -rukoushetki.

Jos tartut haasteeseen niin ilmoitathan rukous-
kokouksesta: ilkka.paivasaari@sekl.fi / 050 
340 2485 



RAAMATTUOPETUS

Maito miehen tiellä pitää... Vai pitääkö?
Ajokortin saa Suomessa 
18-vuotiaana. Pienempien me-
nopelien puikkoihin pääsee to-
sin jo aiemmin. Taivasajokortin 
voi saada minkä ikäinen tahan-
sa. Sen saa ilmoittamalla, että 
tahtoo ajaa Jeesus-tiellä. 

Oli kuljettaja minkä ikäinen ta-
hansa, ajamaan opettelu vaatii 
aina kärsivällisyyttä, tuhansia 
toistoja ja aikaa. Ennen muuta 
tarvitaan hyvä opettaja. Mones-
sa perheessä ajamaan opettaa 
oma isä tai äiti. Myös Jumalan 
lapsia kouluttaa oma, Taivaalli-
nen Isä. Hänen autokoulussaan 
opettaja ei väisty viereltä ajoko-
keen päätyttyä, vaan opastaa 
uupumatta, täydellisen navi-
gaattorin lailla maailman tap-
piin saakka. 

Taivaallinen autokoulu eroaa 
maallisesta myös siinä suhtees-
sa, että tarkoituksena on - paitsi 
oppia itse ajamaan taivastiellä 
- myös kertoa muille siitä, mitä 
on oppinut ja kutsua heitä mu-
kaan samaan koulutukseen. Siis 
toimia Maailman Parhaan Auto-
koulun Markkinoijana!

Eräässä seurakunnassa oli 
kerran iso ongelma. Jumalan 
lapset litkivät vuodesta toiseen 
maitoa kuin vauvat, vaikka hei-
dän olisi jo tullut kaivata auton 
rattiin ja alkaa kertoa taivastiel-
lä ajamisen perusasioista muil-
lekin. 

Paavali kirjoittaa tälle seurakun-
nalle: ”Jo aikoja sitten teistä oli-
si pitänyt tulla toisten opettajia, 
mutta sen sijaan te olette itse 
jälleen opin tarpeessa: jonkun 
olisi opetettava teille Jumalan 
Sanan alkeet. Te tarvitsette taas 
maitoa, ette te kestä vahvaa 
ruokaa…Älkäämme enää vii-
pykö Kristuksen opin alkeissa, 

vaan edetkäämme täyteen tie-
toon. Menkäämme eteenpäin, 
jos Jumala suo… Älkää pääs-
täkö itseänne veltostumaan, 
vaan seuratkaa niiden esimerk-
kiä, jotka ovat uskoneet ja kär-
sivällisesti odottaneet ja sen 
tähden saaneet omakseen sen, 
minkä Jumala on luvannut” 
(Hepr.5:12, 6:1,3,12)

Ei ole väärin olla vauva. Huo-
lestuttavaa kuitenkin on, jos 
kasvu jämähtää paikoilleen. 
Yhtä huolestuttavaa on, jos Ju-
malan lapsi puristaa päivästä 
toiseen tuttipulloa unohtaen, 
että osaa jo kävellä, puhua ja 
pureskella. Toisin sanoen jotain 
on pielessä, jos uskosta on tul-
lut omien tarpeiden täyttämisen 
toivelaatikko, mutta lähimmäis-
ten taivaskyytiin poimiminen 
unohtunut tyystin. Jumalan lap-
sen tulisi olla pesusieni, joka 
imee Sanan ravintoa itseensä 
ja tihkuu sitä ympärilleen. Mitä 
märempi sieni, sitä enemmän 
siitä valuu yli. 

Ei haittaa, jos Raamatun luke-
minen tuntuu joskus sitruunan 
imeskelyltä. Sitruuna on ää-
rimmäisen terveellistä! Se ei 
kuitenkaan edistä terveyttämme 
jäämällä jääkaapin alahyllyl-
le. Samoin Raamatun Sana on 
meille hyödyksi vain, jos luem-
me sitä. Jumala on Sanassaan 
kattanut jokaisen lapsensa 
eteen valtavan pitopöydän. On 
oma valintamme, mitä tuos-
ta pöydästä syömme. Lienee 
kuitenkin tyhmää syödä vain 
banaania, jos tarjolla on myös 
mansikoita, kirsikoita, leivoksia, 
fileepihvejä, vanukkaita, salaat-
teja, juustoja, paistoksia, keit-
toja, kakkuja ja kastikkeita…
maitoa unohtamatta:). 

Jumalan Sanaa voisi verrata 

myös rakkaan ystävän kirjee-
seen. Siinä Hän kertoo, miten 
ihana olet ja miten Hän on jo 
pitkään kaivannut sinua seu-
raansa ja nähnyt sinusta unia. 
Hän kirjoittaa myös, että on 
suunnitellut leipovansa sinulle 
ensi viikolla pullaa ja ajatellut 
järjestää teille ensi kesäksi yh-
teisen eläintarharetken. Kaiken 
kukkuraksi Hän tahtoisi opettaa 
sinut soittamaan kitaraa ja riip-
puliitämään, jos sinulla joskus 
olisi aikaa ja intoa sellaiseen. 
Tällaisesta kirjeestä olisi totaa-
lista hulluutta lukea vain yksi 
rivi. Vastaavaan käytökseen kui-
tenkin syyllistymme, jos luemme 
Raamatusta jatkuvasti vain lem-
pikohtamme tai luemme sitä ani 
harvoin.

Mitä tulee Raamatun merkityk-
seen Jumalan lapsen kasvussa 
ja kehityksessä, kyse ei ole siitä, 
onko lukeminen hauskaa vai ei. 
Kyse on hengissä pysymisestä! 
Jumpat, lomamatkat, käsityöt, 
shoppailut ja elokuvat ovat kuin 
sipsit, suklaa ja cocis. Elämän 
ihania lisämausteita! Pääruoak-
si niistä ei kuitenkaan ole. Pelk-
kiä niitä ahmimalla elämä käy 
epäterveelliseksi ennen pitkää. 
Jumalan lapsen terveellisen 
ruoan annosmallissa lautasella 
keskiössä on rukiinen, rakas ja 
ravitseva Raamattu!

Suloisia ja siunattuja kasvupäi-
viä Taivaallisen isän hyvässä 
hoidossa! Muistetaan olla ruo-
ka-aikana kotona!

Marianna Hildén



SUURESSA MUKANA

Työntekijöiltä terveiset
Vuoden vaihteessa 
sain pienen muistami-
sen ja kunniakirjan 20 
vuoden palveluksesta 
Kansanlähetyksessä. 
Olen ollut siis yli puolet 
elämästäni töissä Kan-
sanlähetyksessä. Paljon 
on tullut nähtyä ja ko-
ettua kaikenlaista, niin 
hyvässä kuin välillä ei 
niin hyvässä. Suurin ih-

metyksen aihe on kuitenkin Jumalan uskollisuus, 
Hänen ihmeellinen huolenpitonsa. Kunniakirjas-
sa jonka sain oli jae Raamatusta, joka rohkaisi ja 
rohkaisee yhä tänäänkin: ”Tiedän, keneen uskon 
ja olen varma siitä, että hän kykenee varjelemaan 
sen, mikä on minun haltuuni uskottu.” 

Lapset Kansanlähetyksen sydämellä
Erityinen ilonaihe on työmme lasten ja juniorei-
den parissa. Olemme jo vuosien ajan saaneet 
olla mukana tavoittamassa tuhansia lapsia Ju-
malan sanalla ja Hänen lupauksillaan, jotka on 
tarkoitettu kaikkien omistettavaksi. Edelleen vuo-
sittain saamme olla tavoittamassa tuhansia lap-
sia Hämeen alueella. Kun Kansanlähetys syntyi 
oli ainakin historiankirjojen mukaan esimerkiksi 
Tampereella ”herätyskokousten” aikaan omat 
vastaavat lapsille ja Kansanlähetyksen alaisuu-
dessa toimi alaosastona mm. lapsilähetys. Jee-
suksen sydämellä oli aivan erityisesti lapset. Pide-
tään uusi sukupolvi myös omalla sydämellämme 
ja jatkuvasti rukouksissamme.

Ensi syksynä Tampereen Lähetyskodilla vietettävät 
Lähteellä –illat uudistuvat ja niitä toteutetaan jat-
kossa nimellä ”Hetket yhdessä.” Sunnuntai –illat 
on suunnattu kaikenikäisille, mutta pyrimme huo-
mioimaan lapsiperheet tarpeineen aivan erityisel-
lä tavalla. Sisällön puolesta käsittelemme mm. 
Alfa –kursseilta tuttuja teemoja ideana se, että 
iltojen rinnalla voisi toimia säännöllinen evanke-
lioiva ja mukaan kutsuva toiminta erityisesti ka-
duilla. 

Yhdessä saamme olla Suuressa Mukana! Sinua 
siunaten!

Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja

hetket 4.9. alkaen joka toinen
sunnuntai 15.30 Tampereen 
Lähetyskodilla kaikenikäisille
(Hämeenpuisto 41)YHDESSÄ

Ylistyshetki 15.30, Viisikielisen rakkaimpia 
yhteislauluja, ylistystä...

Kahvi ja mehuhetki 16.00, kahvia ja teetä, 
voileipiä. Lapsille mehua ja pieni välipala

(vapaaehtoinen tarjoilumaksu)

Raamattuhetki, Taaperohetki ja juniorihetki 
16.15. Taaperoille (0-4) toimintaa, musiikki, 

satu ja -opetushetkiä. Junnuille (5-10) 
toimintaa, muppet nuket ja oma raamattu-

opetus.

Rukoushetki 17.00, Rukoushetken aikana voi 
hiljentyä omassa penkissä tai rukousalttarin 
ääressä, osallistua yhteiseen esirukousryh-

mään. Esirukouspalvelua. 

Ehtoollishetki (joka kk:n 1. sunnuntai) 
ja siunaus 17.20 kaikille

Päätteeksi jatkot nuorille ja nuorille 
aikuisille sekä muille innokkaille...

PS. Kirjoittelen 6 kertaa vuodessa kuulumisia ru-
kouskirjeen muodossa. Jos haluat tulla mukaan 
rukousrenkaaseen niin laitathan viestiä 
hameenkl@sekl.fi, rukousrenkaaseen voi liittyä 
myös nettisivuillamme www.hameenkl.fi 
Tervetuloa matkaan mukaan!



Tervehdys sinulle lehden lukija! 
Tätä kirjoittaessani on Pääsi-
äisestä kulunut noin viikko. Jo 
useana Pääsiäisenä on rukouk-
seni ollut että Jeesus voisi kir-
kastaa minulle vielä syvemmin 
ristin työnsä merkityksen. Tänä-
kään Pääsiäisenä en kuitenkaan 
kokenut tunnetasolla sellaista 
syvempää ymmärrystä jota olen 
tällä rukouksella tavoitellut. 
Olen kuitenkin kokenut Jeesuk-
sen rakkaudessaan muistutta-
van minua että armo on vuoden 
jokaiselle päivälle, ei ainoas-
taan Pääsiäisenä, ja Jeesus on 
syvästi läsnä arjessa ja juhlassa, 
minun tunteistani riippumatta. 
Ja riippumatta siitä miltä asi-
at milloinkin minulle näyttävät. 
Olenkin monesti ollut tilantees-
sa jossa omiin voimiin ja resurs-
seihin katsoen asiat näyttävät 
jos ei nyt ihan ylivoimaisilta niin 
ainakin melkein, ja huomaan 
että vasta nyt olen alkanut ym-
märtämään myös tunteen tasol-
la mitä tarkoittaa se kun sano-
taan ’katso Jeesukseen’. Omiin 
voimiin ja resursseihin nojaten 

kuljemme omassa voimassa 
eteenpäin, vasta sitten kun se 
tie on ’katsottu loppuun saakka’ 
alkaa Jumalan mahdollisuudet 
ja voimat – ja ne eivät Kaikki-
valtiaalta Herralta lopu kesken. 

Olen pikkuhiljaa noin puolen-
toista vuoden ajan opetellut 
yhdistyksemme kirjanpitoa ja 
opiskellut siihen liittyviä asioi-
ta työn ohella. Nyt olen kohta 
opiskelujen puolivälissä ja tule-
va vuosi on varsin tiivistä aikaa 
opiskeluihin liittyen – tähän ru-
tistukseen pyydäkin esirukousta, 
en ole koskaan ollut kovin inno-
kas lukemaan asiakirjallisuutta, 
ja motivaatiota tarvitsen kovasti 
kirjoihin ja monisteisiin tarttumi-
seen sekä kirjanpidon lakikie-
muroiden omaksumiseen. Ih-
meellisesti näihinkin olen apua 
saanut Herralta kun olen sitä 
tarvinnut.

Lähetyskodin toimisto on ke-
sän kiinni remontin vuoksi, se 
ei kuitenkaan kohdallani tar-
koita pitkää kesälomaa, mutta 

Tervehdys Lähetyskodin toimistolta

Unohda banaanilaatikot ja vuokraa kätevät, kestävät, ekologiset ja pinottavat

044 - 303 0020
boxit@boxit.fi

muuttolaatikot
helpottamaan muuttoasi

SUURESSA MUKANA

työskentely-ympäristön vaih-
dosta kotikonttoriin. Ja lomai-
lemaankin kyllä kesällä ehdin. 
Oikein mukavaa kevättä ja ke-
sää itse kullekin, toivottavasti 
nähdään syksyllä lähetyskodil-
la, remontoiduissa tiloissa.

Rukousaiheita:
*Lähetyskodin lattiaremontti
*elokuun isot tapahtumat Hä-
meenpuistofiesta Tampereella 
ja Elomessut Hämeenlinnassa
*’Jumalan ihmeet’ –tapah-
tuma Vanhassa kirkossa elo-
kuussa
*maahanmuuttajatyö eri työ-
muotoineen

Paula Jääskö
lähetys ja -toimistosihteeri

Pe 24.6.2016 klo 19 Juhannusjuhla Ryttylän 
Partiomajalla, Kolmilammentie 65.

Ohjelmaa ja toimintaa on kaikenikäisille. 
Mukana mm. lähetyssaarnaaja Jorma 

Pihkala, trubaduuri  Tuomo Komonen ja 
musiikkikasvattaja Tuulikki Saraneva. Noin 
tunnin ohjelman jälkeen sytytetään kokko, 

jos sää sallii, ja nautitaan tarjoilusta ja 
seurustelusta kesäillassa. Nuotiopaikoilla on 

makkaranpaistoa. 

Hausjärven seurakunta ja 
Hämeen Kansanlähetys.



Lasten parissa työssä Etiopiassa
SUURESSA MUKANA MAAILMALLA

uskomaton muisti. Tämä näkyy 
myös lasten raamattutietou-
dessa. He muistavat hyvin eri-
laisia kertomuksia ja Jeesuksen 
opetuksia. 

Kummilapsityö:

Olen aloittelemassa työtäni 
vuoden kielikoulurupeaman 
jälkeen. Tulen tekemään töitä 
kummilapsiprojektissa, joka 
tavoittaa 440 lasta. Projek-
ti auttaa suomalaisten kum-
mien kuukausilahjoituksilla 
lapsia pääsemään kouluun. 
Autettavat lapset tulevat hyvin 
erilaisista taustoista. Projek-
ti tavoittamaan myös muihin 
uskontoihin kuuluvia perheitä. 
Näin saamme olla teoin kero-
massa Jeesuksesta ja Hänen 
rakkaudestaan näillekin lap-
sille. Jokainen ihminen on Ju-
malan luoma ihme ja Jumala 
itse haluaa että jokainen oppii 
tuntemaan Hänet. Sen tähden 
saan kummilapsityön kautta 
olla Suuressa Mukana! 

Jätetään jokainen Etiopiankin 
lapsi ja junnu Jumalan rakas-
tavaan huolenpitoon!  

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

Tervehdys sateita odottavasta 
Etiopista! Olen Kerttu Huttu-
nen ja lähetystyössä Etiopiassa 
kummilapsityössä. 

Tiesitkö että Etiopiassa on noin 
sata miljoonaa ihmistä ja heis-
tä 44 % on 0-14 –vuotiaita? 
Lapsi- ja junnutyölle on siis ti-
lausta tässä maassa! 

Kansanlähetys tekee Etiopias-
sa yhteistyötä paikallisen lute-
rilaisen Mekane Yesus kirkon 
kanssa. Mekane Yesus kirkossa 
on paljon lapsiperheitä ja tie-
tysti myös lapsityötä. Kaikista 
konkreettisimmin olen päässyt 
näkemään lapsityön todelli-
suuden kotiseurakunnassani. 

Asun Etiopian pääkaupungis-
sa Addis Abebassa Mekanissa 
nimisellä alueella ja sen kirkko 
kerää joka sunnuntai satoja 
ihmisiä sanan kuuloon. Jouk-
koon mahtuu muutama sata 
lasta. Ennen saarnaa pappi 
pyytää lapsia tulla alttarille. 
Heidän ja pyhäkouluopettajien 
puolesta rukoillaan ja tämän 
jälkeen lapsen ryntäävät omiin 
pyhäkoulutiloihinsa. Koska 
Mekanissan seurakunnassa 
on riittävästi lapsia, on heidät 
jaettu ikäryhmittäin. Pyhäkoulu 
järjestetäänkin aina teini-ikäi-
sille asti. 

Niin kuin missä tahansa maas-
sa, myös Etiopiassa seurakun-
nilla on eroja. Toisissa paikois-
sa lapsityöhön on panostettu, 
mutta toisilla paikkakunnilla 
tällä saralla olisi vielä petraa-
mista. Etiopiassa tosin monissa 
perheissä on käytössä kotihar-
taudet. Vaikka pyhäkoulua ei 
olisikaan tai pyhäkoulusta ei 
lasten mieliin olisi jäänyt mo-
nia asioita, vanhemmat kanta-
vat vastuuta lasten kristillisestä 
opetuksesta. Perheet käyvät yh-
dessä läpi Raamatun opetuksia 
ja rukoilevat yhdessä. Etiopian 
kouluissa turvaudutaan paljon 
ulkoa opetteluun ja ehkä juuri 
tästä syystä etiopialaisilla on 



SUURESSA MUKANA

Vielä vähän aikaa...
Viime viikot ovat kuluneet 
nopeasti. Valmistaudun jät-
tämään työni Tammelan seu-
rakunnan kirkkoherrana ja 
siirtymään Kansanlähetyksen 
palvelukseen toukokuun alus-
sa. Tunnen surua ja iloa; rak-
kaan seurakunnan jättämiseen 
liittyvää surua ja uuteen työ-
höni apulaislähetysjohtajana 
liittyvää odotusta ja iloa. Vä-
hän jännitystäkin. Tällaisessa 
elämäntilanteessa ajan kulun 
ymmärtää. Kun antaa aikaa – 
antaa kalleintaan. 
Ajan kulusta puhuu myös Jee-
sus opetuslapsilleen Johan-
neksen evankeliumissa: ”Vielä 
vähän aikaa, ettekä te näe 
minua, taas vähän aikaa, ja 
te näette minut jälleen.”  Jee-
suksen puhe saa opetuslapset 
hämmentyneinä kyselemään 
mitä Jeesus mahtaa tarkoit-
taa? Jeesus huomaa ope-
tuslasten hämmennyksen ja 
jatkaa: ”Totisesti, totisesti: te 
saatte itkeä ja valittaa, mutta 
maailma iloitsee. Te joudutte 
murehtimaan, mutta tuskanne 
muuttuu iloksi. – ”-Tekin tun-
nette nyt tuskaa, mutta minä 
näen teidät vielä uudelleen, ja 
silloin teidän sydämenne täyt-
tää ilo, jota ei kukaan voi teiltä 

riistää.” (Joh. 16: 16–23)
Jumala loi ajan. Kiireestä ei 
silloin puhuttu mitään. Sielun-
vihollisella on kiire, sillä se tie-
tää, että sen aika käy vähiin. 
Aika antaa oikean perspektii-
vin ja auttaa laittamaan asiat 
tärkeysjärjestykseen. Tärkeää 
on muistaa elämän lyhyys ja 
iankaikkisuuden pituus. Ope-
tuslasten hämmennys vaihtui 
surun kautta iloon ja riemuun, 
kun Ylösnoussut ilmestyi heille. 
Suuret kysymykset saivat rat-
kaisun, pienet kysymykset niille 
kuuluvan paikan. Ylösnous-
seen seuraaja ei kuulu niihin 
joille ”tämä elämä on kaikki” 
(Ps. 17:14).
Miksi Jeesus sitten puhuu ”vä-
hästä ajasta?” Edelleen maa-
ilmamme on kivun ja kuo-
lemanvarjon maa. Jumalan 
kalenterissa jokaiselle asialle 
on aikansa. On suostuttava 
Jumalan aikatauluun. Jeesuk-
sen risti oli opetuslapsille ensin 
kaiken loppu, mutta hetkeä 
myöhemmin uuden elämän, 
pelastuksen merkki. 
Aika on jännä juttu. Eilistä ei 
enää ole, huomisesta emme 
tiedä. On vain tämä hetki. 
Aikaa on riittävästi, mutta tuh-
lattavaksi sitä ei ole. Tänään! 

Ainoat asiat, joissa Raamattu 
meitä kiirehtii, ovat parannus 
ja Jumalan kutsuun vastaami-
nen ja lähimmäisen palvelemi-
nen. Jeesuksen seuraamisella 
on edelleen hinta. Se hinta, 
jota evankeliumin ja Jeesuksen 
tunnustamisen tähden keste-
tään, osoittautuu kerran sen 
arvoiseksi. 
Emme tiedä mitä meillä on 
edessä, mutta Jeesuksen seu-
raajina tiedämme kuka meitä 
on vastassa. Tällä tiellä Hän 
on luvannut kulkea kanssam-
me kaikki päivät! 

Teijo Peltola
SEKL:n tuleva apulaislähetys-
johtaja



JEESUS ON MINULLE TOTTA

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

Palvelukortti

Nimi ja vanha osoite:

Uusi osoite:

Sähköposti:

Puhelin:

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

JEESUS -marssi Tampereella ja Pirkanmaan 
rukousvuorokausi 24h

Lauantai 30.4.
10-18 Rukousta kodeissa

18.-20 Ylistys- ja rukousilta Metodistiseurakunnassa
20-24 Rukouskävely Tampereen Vappuyössä

Sunnuntai 1.5.
00-10.00 Rukousvartio Pirkanmaan puolesta, 

Metodistiseurakunta
10.-12.30 Sunnuntain messut ja kokoukset 

eri seurakunnissa 
12.30-13.30 Alkutilaisuus Aleksanterin 

kirkkopuistossa
13.30 Jeesus -marssi lähtee

14.-16.00 Loppujuhla Tampereen 
Helluntaiseurakunnassa

Helena Vähäkangas riimitti 
eräällä luennollaan evanke-
liumin jakamisen neljään punk-
tiin: Jumala – synti – Jeesus – 
pelastus. Juuri näistä tulee nyky 
sukupolvelle todistaa. Heprea-
laiskirje sanoo Jumalasta: ”Sen, 
joka Jumalan tykö tulee, täytyy 
uskoa, että Jumala on.” Juma-
la on siis olemassa. Synnistä 
Paavali toteaa, että kaikki ovat 
syntiä tehneet ja ovat Jumalan 
kirkkautta vailla. Tässä olem-
me tasa-arvoisia. Mikä avuksi? 
Jumala rakensi sillan yli kuilun 

lähettämällä Jeesuksen Kristuk-
sen kuolemaan ristillä syntisten 
edestä. Jumala sovitti synnin 
lihassa, viattomassa  Kristukses-
sa. Siksi Ehtoollisella vakuute-
taan: ”Sinun puolestasi annettu 
ja vuodatettu.” Sinä, joka kai-
paat jumalayhteyttä, saat kokea 
todeksi Jumalan rakkauden, 
kun turvaudut uskossa Jeesuk-
seen eli otat hänet vastaan hen-
kilökohtaisena Vapahtajanasi. 
Tämä on se neljäs kohta eli 
pelastus. Missä oletkin juuri nyt, 
voit polvistua ja sanoa: ”Jee-

sus tule sydämeeni!” Tämä on 
yksinkertaista. Jumala on kyllä 
luonut meidät ihmiset suoriksi, 
mutta itse me mutkittelemme 
teillämme. Miljoonat ovat vuo-
sisatojen saatossa näin toimi-
neet ja huudahtaneet, että hei, 
sehän toimii! Evankeliumi on 
aina juoruttu sitten eteenpäin 
toisille.

Onesimus

Sen laulun tahdon laulaa uudelleen....



JUNIORITYÖTÄ HÄMEESSÄ

Donkkis Big Night -illat Sahalahdella
Onko lasten sielujen pelastuminen Taivaallisen 
Isämme aittoihin sinulle kallis asia? Tämä on ky-
symys, jonka edessä jokaisen kristityn tulisi pysäh-
tyä. Miten helposti olemmekaan niitä palvelijoita, 
jotka sanovat “kyllä Herra”, mutta sittenkin luista-
vat työntekemisen vastuusta.

Monella saattaa myös olla tilanne, jossa valmiutta 
ja haluakin olisi, muttei ole löytänyt kanavaa ja 
tapaa tehdä työtä. Tämä oli peruskysymys johon 
lähdimme Sahalahden kappeliseurakunnassa 
etsimään vastausta noin kaksi vuotta sitten, Sa-
halahti-aktion lastentapahtumaa miettiessämme. 
Seurakunnan lastenkerhot tuntuivat näivettyneen 
eikä toimivan uuden työtavan keksiminen ole 
helppoa!

Vastuunkantajatiimi kiinnostui Kansanlähetyksen 
“donkkis big night”-formaatista, otimme yhteyttä 
silloiseen KL:n lapsityöntekijään Marika Huus-
koon ja Sahalahden ensimmäinen donkkis-ilta oli 
pedattu.

Innostus donkkistyöhön jäi aktioviikolta elämään, 
ja olemmekin toteuttaneet donkkisiltoja tasaisin 
välein aktiosta lähtien. Alkuun kerran lukukau-
dessa, nyt kaksi kertaa. Monilla paikkakunnilla 
donkkiksia pidetään jopa kerran kuussa, mikä 
todella hienoa. Täällä olemme liiikeellä kohtuulli-
sen kapealla vastuunkantajajoukolla ja tämä tahti 
tuntuu juuri nyt oikealta. Rukousaiheeksi jätänkin 
vastuunkantajatiimin kasvamisen sekä tietysti lap-
set, jotka iltoihin saapuvat. Yleensä saapuneita 
onkin ollut varsin mukavasti, eli viime kerroilla 
olemme olleet n. 50 kävijässä iltaa kohden. Mai-
nio lukema pienehköön kylään!

Iltojen sisältö jakaantuu lauluun, rukiiseen Raa-
mattuopetukseen, erilaisiin toimintapisteisiin -jois-
ta Sahalahden suosituin lienee traktoriralli, eli 
nopeuskisa polkutraktorilla-, sekä nyyttikesteihin, 
joihin kaikki osallistujat tuovat eväitä seurakunnan 
tarjotessa leivät ja mehut.

Viime kertaisesta illasta mieleeni jäi tyttö joka kuu-
li Jeesuksen haluavan muuttaa sydämeemme asu-
maan. “Sattuuko se?”-huudahdus herätti itsessä-
ni kovasti tunteita. Miten tärkeää onkaan kertoa 
lapsille hänestä josta koko elämämme ja iankaik-
kisuutemme riippuu, mutta jonka tämä maailma 

ja tämä aika on hylännyt. Miten kuulevia heidän 
korvansa ovatkaan, ja miten tosissaan he kylvetyn 
sanan ottavat!  
Kuinka siis lähteä liikkeelle asiassa? Ehdotukseni 
on, että lähdet tutustumaan lähimmälle donkkis-
paikkakunnalle seuraavaan mahdolliseen iltaan. 
Ota mukaan ystävä, joka on samanhenkinen. 
Tule mukaan vierailevaksi vastuunkantajaksi kat-
somaan kuinka illat kulkevat. Sitten keskustelette 
piirin juniorityöntekijän, Vähäkankaan Helenan 
kanssa ja sovitte kuinka etenette. Loppujen lo-
puksi kovinkaan paljon ei tarvitse tehdä, jotta 
illat saadaan käyntiin. Oleellista on etsiä tilat ja 
miettiä, kuinka iltojen mainostus hoidetaan siten, 
että lapset illoista kuulevat. Sen myötä pääsette 
toteuttamaan maailman tärkeintä tehtävää ja voin 
taata: antaessanne te saatte.

Tommi Jalava
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Hämeen Kansanlähetyksen järjestämissä lapsille suunnatuissa Donkkis Big Night –illoissa käy runsaasti 
lapsia. Iloisen toiminnan ja raamattuun pohjautuvasta opetuksesta koostuva ilta huipentuu arvontaan, 
jossa pääpalkintona on lasten Raamattu. Lasten Raamattuja alkoi menemään siinä määrin paljon palkin-
toina eteenpäin, että Hämeen Kansanlähetys sai todella hyvän tarjouksen lasten Raamattujen hankkimi-
seksi ja niitä hankittiin 1100 kappaletta. Ja nykyisin Donkkis –illoissa oman  lasten Raamatun on saanut 
jokainen joka on halunnut sellaisen.

Vuonna 2013 ensimmäisen kerran lasten Raamattuja jaettiin pääpalkintona lasten toimintapisteellä Tam-
pereen Hämeenpuistofiestassa yli 200 kpl. Ja sen jälkeen on osallistuttu lukuisiin muihin tori, katu ja 
messutapahtumiin. Lapset vanhempineen ovat olleet poikkeuksetta iloisesti yllättyneitä kun esim. onginta-
pisteen pussista on löytynyt pienen makean tai pienen lelun lisäksi iso, painava, upeasti kuvitettu ja värikäs 
lasten Raamattu. Vastaavasti katu ja messu –tapahtumissa on jaettu lapsille suunnattua ”Joko tunnet 
kuninkaan?” –vihkosta noin 3000-4000 kappaletta. Lahjoitus juniorityön materiaalien hankkimiseksi: 
FI71 5730 0820 045702 käyttäen viitenumeroa 17006. Kiitos mukanaolostasi!

Raamattuja ja muuta materiaalia lapsille
 

Raamattuja lapsille

Mukana maahanmuuttajia tavoittamassa

Olemme olleet mukana alusta saakka kristittyjen 
yhteisessä kirjapöytähankkeessa Tampereella. Kes-
kiviikkona 6.4., telttakatos oli ensimmöisen kerran 
Tampereen Keskustorilla ja monille meistä oli yllätys 
se kuinka luontevasti kohtaamisia syntyi Irakilaisten, 
Somalialaisten, Syyrialaisten, Kiinalaisten, Bosnias-

ta kotoisin olevien, Afgaanien kanssa. Kaikille an-
nettiin mukaan hengellistä luettavaa ja se otettiin 
avoimuudella vastaan.

Tampereen Lähetyskodilla oli Friendship First -val-
mennus yhdessä Operaatio Mobilisaation kanssa 
ja sen noin 30 osallistujaa saivat eväitä muslimien 
kohtaamiseen Suomessa. Lähetyskodin keväises-
sä illassa saimme olla näyttämässä noin 10:lle 
vastaanottokeskuksen asukille Jeesus -filmiä da-
rin kielellä. Jatkoa vastaavalle on luvassa. Nyt on 
aika toimia ja rakastaa niin paljon, että heilläkin 
olisi mahdollisuus kuulla ja omistaa evankeliumi 
Jeesuksesta! Tule ja muista rukouksin tätä tavoit-
tavaa työtä. Lahjoitus tälle ajankohtaiselle työmuo-
dolle: FI71 5730 0820 045702 käyttäen viitenumeroa 
19910. Kiitos mukanaolostasi!
 



Näin ryhdyt 
kuukausilahjoittajaksi

Verkkopankkisi kautta - tai oman 
pankin asiakaspalvelussa. 
1. Tee omassa verkkopankissasi 
maksuohjelmalla toistuva maksu tai 
suoritus
2. Ilmoita tilinumero, jolle maksu 
suoritetaan
3. Anna haluamasi viitenumero ohei-
sista vaihtoehdoista 
4. Päätä itse summa ja eräpäivä
5. Määritä maksun toistuvuus

Taloustilanne 1.1.-30.3.2016

Vuoden 2016 budjetti on laadittu noin 40000€ miinukselle, johtuen 
lähinnä Lähetyskodin lattiaremontista, johon varattiin 30000 €. Täl-
tä osin näyttää hieman valoisemmalta, tarjousten pohjalta va-littiin 
urakoitsija ja lopullinen hinta näyttää menevän hieman yli 20000€. 
Lahjoitusvaroja on osoitettu Lähetyskotiremonttiin ajalla 1.11.2015 – 
31.3.2016 3315€. Kiitos paljon. Remontti alkaa kesäkuussa ja päät-
tyy elokuussa. Olisiko sinulla mahdollista laittaa hieman ylimääräistä 
lähetyskotiremonttiin kun alkaa nuo maksun ajatkin lähestyä? Kiitos 
jo etukäteen lahjastasi. Talouskannatuskertymä on alkuvuodesta py-
synyt budjetisssa, joka on todella suuri kiitoksen aihe teille kaikille 
työmme kannattajille. Taloyhtiön ikkuna- ja sähköremonttihinnat ja 
ajoitus ratkeavat lopullisesti toukokuun yhtiökokouksessa. Sielläkin on 
ainakin huhujen mukaan tulossa sähköremontin osalta hieman rahal-
lista helpotusta. Eiköhän seuraavassa Pisarassa jo vihdoinkin osata 
kertoa aikataulu ja hinnat.

Jos haluat lahjoittaa lattiaremonttiin tai taloyhtiön remontteihin niin 
laita viitteeksi 20006 (lähetyskoti Tampere). Kiitos sinulle ystävä joka 
olet jo lahjasi antanut.

Haluan aivan erityisellä tavalla siunata Sinua ystävä rukouksistasi, 
työstäsi ja taloudellisesta kannatuksestasi Jumalan valtakunnan työlle 
Hämeen Kansanlähetyksen kautta! Muistetaan aivan päivittäin toi-
nen toistamme kiitoksella ja siunauksella kaikkivaltiaan Jumalamme 
edessä. Kiitos ilman Sinua toimintamme ei olisi mahdollista.

Muistetaan myös yhdessä rukouksin työntekijöitämme, lähettejäm-
me, 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 tar-
vitsemme. 

HUOM! Olethan huomannut kotisivuillamme www.hameenkl.fi uu-
den lahjoitusmahdollisuuden suoraan oman nettipankkisi kautta. Käy 
tutustumassa uuteen vaivattomaan lahjoitustapaan suoraan kotisivu-
näytöltä. Lahjoituksia voit tehdä myös pelastusrenkaan kautta joka 
löytyy myös kotisivultamme ”tue työtämme-valikon alta) saat sieltä 
sähköpostilaskun jolla voit sitten maksaa lahjoituksesi. 

Lahjoitus Hämeen Kansanlähetyksen 
työn mahdollistamiseksi

Lahjoitustilimme: 
FI71 5730 0820 0457 02

Tehdessäsi lahjoituksen Kansanlähetyksen työn 
tukemiseen, käytäthän kohdekohtaisia viitenu-
meroita, 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.

19075 
19402
19460 
19570
19596 
 

11400 
12629
14300 
15600 
15901 
16010 
16120
16515 
16900 
17006 
17200
19004 
19017
19101
19800
19910
20006
5500

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

Lahjoituksen viitenumerot
TYÖNTEKIJÄT

* Lasse Jussila
* Ilkka Päiväsaari

* Marianna Hildèn
* Paula Jääskö

* Helena Vähäkangas

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

*Maahanmuuttajatyö
* Lähetyskoti Tampere

* Katutyö

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

Viimeisen tahdon 
ilmaus

Oletko harkinnut 
testamentin tekemistä 
Jumalan valtakunnan 
työlle Hämeen Ev.lut. 

Kansanlähetyksen 
kautta? Lisätietoja ja 

apua testamentin laa-
timiseen saat piirijohta-
jalta. (ks. yhteystiedot 
kannen sisäsivulta).



HÄMEENLINNA
Maanantaisin klo 19-20.30 
Sana ja sähly, Hämeenlinnan 
keskusseurakuntatalolla, os. 
Rauhankatu 14 30.5. saakka
La-su 13.-14.8 Elomessut, 
Verkatehtaan maastossa la klo 
10-18 ja su klo 10-17, Lapsille 
toimintapiste, Hämeen KL:n 
työn esittelyä yms. 

Keitaalla, os. Kaivokatu 2, HML
Maanantaisin klo 18 Miesten 
raamattupiiri 25.4., 9.5. ja 23.5.
Tiistaisin klo 8-9 Aamurukous-
piiri 24.5. saakka
Tiistaisin klo 14 Hoitava päivä-
piiri 14.6. saakka
Keskiviikkoisin klo 18 Pointti-ilta 
nuorille 25.4. saakka
Torstaisin klo 18 3Kohtaamis-
ta –ilta nuorille aikuisille 26.5. 
saakka
Perjantaisin klo 15-17 Lego-
kerho lapsille 20.5. saakka
La 30.4. klo 11-16 Vappumyy-
jäiset
La 30.4. klo 16 Vapunaaton 
seurat
Sunnuntasin klo 16 Keitaan 
sunnuntai 15.5. ja 29.5.
Su 12.6 klo 16 Viisikielisen seu-
rat, puhujana Lasse Jussila
Su 17.7 klo 16  Viisikielisen seu-
rat, puhujana Jorma Rämö
Su 14.8 klo 16 Viisikielisen seu-
rat, puhujana Pekka Keränen

KIHNIÖ
La 3.9. Torikatos Kihniön K-
marketin pihalla

KILLINKOSKI
La 30.7. Torikatos Killinkosken 
markkinilla

LOPPI
La 11.6. Torikatos Lopen torilla

ORIVESI
Maanantaisin avoin raamattu-
piiri klo 18 Seurakuntakeskuk-
sen kahviossa, Latokartanontie 
5,  2.5., 16.5. ja 30.5.
Ma 13.6. klo 18 Virsiseurat, 
mukana Lasse Jussila, Sinikka ja 
Juhani Lauttajärvellä, os. Salmi-
järventie 7,

PIRKKALA
To 28.4. klo 18-20 Donkkis 
Big night –toimintailta 7-12 –
vuotiaille, Kurikankulman koulu, 
Aittokorventie 2
Ma 11.7. klo 11-15 Jeesus –
päivä Pirkkalan torilla, ohjelmaa 
kaiken ikäisille

TAMPERE
Lähetyskodilla, os. Hämeen-
puisto 41, TRE
Maanantaisin klo 18 Avoin 
raamattupiiri 30.5. asti
Maanantaisin klo 18 (neukkaris-
sa) Nuorten naisten raamattu- 
ja rukoussolu 30.5. asti
Tiistaisin klo 10 Perhekerho 
31.5. asti
Tiistaisin klo 10.30 Lähetysru-
kouspiiri 31.5. asti
Keskiviikkoisin klo 13 Päiväseu-
rat 25.5. asti
Keskiviikkoisin klo 18 Pointti –
ilta nuorille 1.6. asti
Torstaisin klo 18.30 3Kohtaa-
mista –ilta nuorille aikuisille 2.6. 
asti
Perjantaisin klo 18 Varkki-ilta yli 
10-vuotiaille 29.4. ja 13.5.
Perjantaisin klo 18 PME-ilta 
yläkouluikäisille 22.4. ja 6.5.
La 23.4. klo 14-17 Naisten 
iltapäivä
Sunnuntaisin klo 16 Sunnuntai-
seurat 8.5. ja 22.5.
Sunnuntaina 1.5. klo 16 Läh-
teellä –juhla

Sunnuntaina 15.5. klo 16 Ke-
vätjuhla
Lähetyskoti kiinni koko kesän 
remontin vuoksi 5.6.-13.8.

TOIJALA:
La 30.4. Torikatos Toijalan 
torilla

VILJAKKALA
Ke 18.5. klo 18-20 Donkkis Big 
night –toimintailta 7-12 –vuoti-
aille, Viljakkalan Seurakuntatalo, 
Virkatie 2,

Ryttylä, 
Kansanlähetysopisto
sunnuntaisin klo 13 jumalan-
palvelus
25.-29.4., Talkooviikko
6.-8.5. Yksinäisyyden monet 
kasvot
13.-15.5. Rukouskonferenssi
5.-6.6. Donkin kesäleiri
20.-23.6. Junnujen kesä
1.-3.7. Kansanlähetyspäivät
4.-7.7. Perheleiri

Menovinkit: huhti-elokuu 2016
MENOVINKIT

www.hameenkl.fi
Selkeä tapahtumakalenteri - mahdollisuus lahjoittaa verkkopankin kautta...



1. Miten olet tullut uskoon?
Olen tapakristitystä kodista ja olen saanut kasvaa uskoon. En siis koe, että 
olisin uskoon tullut vaan nimenomaan kasvanut siihen. Kuitenkin vasta noin 
16-vuotiaana ymmärsin Raamatun arvovallan ja tunnustin, ettei ollut minun 
käsissäni päättää, mitkä Raamatun opetuksista ovat totta ja mitkä eivät. Silloin 
ymmärsin, että Raamattu on täysin Jumalan sanaa.

2. Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
Usko Jeesukseen merkitsee minulle kaikkea. Hänessä on minun toivoni ja Hän 
on ainoa tie Isän luo. 

3. Mieleenpainuvin rukousvastaukseni...
Koen, että olen saanut paljon rukousvastauksia. Useimmat niistä ovat arkisia ja pieniä, mutta minul-
le ne ovat merkittäviä. Suurin tähän mennessä on varmasti siskojeni uskoontulo.

4. Mikä Raamatun kohta on puhutellut sinua eniten?
Eniten minua ovat puhutelleet Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin 10. luvussa: ”Lahjaksi 
olette saaneet, lahjaksi antakaa”. Mielestäni tämä tulisi jokaisen kristityn muistaa, kun teemme työtä 
läheistemme hyväksi

5. Mitä haluaisit sanoa lehden lukijoille?
Mikäli jo tunnet Jeesuksen, pysy sillä tiellä. Se on paras tie kulkea. Jos taas et vielä Jeesusta tunne, 
ota Hänestä selvää ja ota Hänet elämäsi Herraksi!

Nea Tuomikorpi on mukana Tampereen Lähetyskodilla kokoontuvan perhekerhon vetäjänä.

TOIMINNASSA MUKANA

VAPPUMYYJÄISET HÄMEENLINNASSA
KEITAALLA la. 30.4. kello 11-16.00
hernekeittoa simaa ja munkkeja 

leivonnaisia, käsitöitä, lapsille onnen-
pyörä...

16.00 VAPUNAATON SEURAT
mukana mm. Gospel Riders

Tervetuloa mukaan!
Kaivokatu 2, Hämeenlinna

JärjestÄJÄT: Hämeen Kansanlähetys 

ja Agricola Opintokeskus

kerho
6-12 vuotiaille

perjantaisin klo 15-17 
Kansanlähetyksen Keidas, Kaivokatu 2

VÄlipala
Raamatunkertomus

Nukketeatteri 
Reippaita lauluja

legoilla rakentamista
Mukavaa yhdessä tekemistä 

kavereiden kanssa

Olet iloisesti 
tervetullut!

UUTTA HÄMEENLINNASSA LAPSILLE!



Mitä tehdä, jos elämässä tulee 
eteen suuria vastoinkäymisiä? 
Entä jos tärkeä ihmissuhde kat-
keaa tai tulen petetyksi? Kehen 
voin luottaa? Näitä kysymyksiä 
mietin nuorempana, kun etsin 
rauhaa sydämeeni vastoin-
käymisten keskellä.

Olin lukio-ikäinen, kun koh-
tasin ensimmäisen elämääni 

”Jumala ei koskaan hylkää”
järisyttävän vastoinkäymisen. 
Siihen asti olin elänyt melko 
onnellisen lapsuuden. Niinpä 
minulla ei ollut juurikaan ko-
kemusta siitä, miten tulisi sel-
viytyä vaikeista tilanteista. Yksi 
koettelemus johti toiseen, ja 
aikuistumisen kynnyksellä olin 
hukassa itseni ja oman elä-
mäni suhteen. Olin kovettanut 
sydämeni.

Olin siihen asti ollut ahkera 
seurakuntanuori, mutta vaike-
uksien keskellä jäin pikkuhiljaa 
pois seurakunnasta ja aloin 
etsiä sisältöä elämääni muu-
alta. Vaikka minulla oli hyviä 
ja läheisiä ihmissuhteita, koin 
silti oloni yksinäiseksi. Minulla 
oli niin paljon käsittelemättö-
miä tunteita, etten saanut rau-
haa sydämeeni. En puhunut 
asioistani, sillä halusin vain 
paeta ongelmiani. Kun tätä oli 
jatkunut kaksi vuotta, en enää 
jaksanut paeta. Ymmärsin, ett-
en voi itse päästä tilanteestani 
yli. Olin kapinoinut Jumalaa 
vastaan, mutta silloin nöyrryin 
Jumalan edessä. Rukoilin Ju-
malalta: ”Jos olet olemassa, 
auta minua.” Ja Hän auttoi. 
Seuraavana päivänä huoma-
sin, kuinka vapautunut olo mi-
nulla oli. Sydämeni oli vapaa. 
Sain vihdoin rauhan menneistä 
asioista, ja aloin kohdata tun-
teitani. Se rauha on sanoin-
kuvaamaton, eikä sitä saa 
mistään muualta. Tätä kuvaa 
hyvin seuraava raamatunkoh-
ta: ”Minä jätän teille rauhan. 
Oman rauhani minä annan 
teille, en sellaista jonka maa-
ilma antaa. Olkaa rohkeat, 

älkää vaipuko epätoivoon.” 
(Joh. 14:27) Mikään muu ei 
voi antaa meille sellaista rau-
haa, minkä Jeesus antaa.

Olen huomannut, että täl-
le kalliolle on hyvä rakentaa 
elämää. Me ihmiset teemme 
virheitä, emmekä koskaan voi 
täysin vaikuttaa siihen, mitä 
elämässämme tulemme koh-
taamaan. Kaikki muu voi ro-
mahtaa ympäriltämme, mutta 
Jumala ei koskaan hylkää. Vai-
keuksienkin keskellä hän kuu-
lee rukoukseni, sillä Hän on lu-
vannut olla aina kanssani. ”Ja 
katso, minä olen teidän kans-
sanne kaikki päivät maailman 
loppuun asti.” (Matt. 28:20)
Raamatussa luvataan myös, 
että jos etsimme Jumalaa ja 
hänen tahtoaan, saamme kai-
ken mitä tarvitsemme. Jumala 
onkin siunannut elämääni mo-
nilla hyvillä asioilla, joita en 
omilla valinnoillani ja aikaan-
saannoksillani olisi elämääni 
löytänyt. Jumala on johdatta-
nut minulle ihanan aviomie-
hen, antanut monta hyvää 
ystävää sekä minulle sopivan 
ammatin. Olen saanut pal-
jon parempaa, kuin olisin itse 
osannut toivoa ja unelmoida. 
Kun elän elämääni Jeesusta 
seuraten, voin aina laittaa toi-
voni Häneen. ”Jeesus katsoi 
heihin ja sanoi: ”Ihmiselle se 
on mahdotonta, mutta Juma-
lalle on kaikki mahdollista.” 
(Matt. 19:26)

Jemina Hautamäki

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


