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T

urvallisuus on tunne.
Suuri osa maailman ihmisistä joutuu elämään ilman
tuota tunnetta. Joku jopa
omassa perheessään. Ei liene
maailmassa sellaista kolkkaa,
jossa ei vaaroja piilisi. Kun ne
tulevat todeksi, järkkyy tunne
turvallisuudesta.
Mihin turvaudumme elämässämme? Toinen laittaa
toivonsa omaisuuteen, joku ehkä toiseen ihmiseen.
Raamattu on täynnä kertomuksia ihmisistä, jotka
ovat laittaneet toivonsa
Jumalaan, eivätkä ole
tehneet sitä turhaan. Sananlaskujen kirjassa on
viisas ajatus: ”Yli kaiken
varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä
lähtee.” Snl.4:23 Ihmisen
sisimmästä puhuttaessa puhutaan sydämestä. Ja samasta ihmisen
sisimmästä puhutaan
myös Ilmestyskirjassa: ”Katso, minä seison ovella ja kolkutan,
jos joku kuulee minun
ääneni ja avaa oven,
niin minä käyn hänen tykönsä sisälle
ja aterioitsen hänen
kanssaan, ja hän
minun kanssani.”
Ilm.3:20

Uskon ihmeellisyys on
siinä, että Jeesus itse: pahojen
tekojemme tähden ristiinnaulittu, ja lopulta kuoleman voit-

tanut, ylösnoussut Vapahtaja,
lupaa tulla asumaan tavallisen
ihmisen elämän keskukseen,
sisimpään – sydämeen. Hän
lupaa seuraajilleen: ”Rauhan
minä jätän teille: minun rauhani
– sen minä annan teille. En minä anna teille, niin kuin maailma
antaa. Älköön teidän sydämenne
olko murheellinen älköönkä peljätkö.” Joh.14:27
Parhaat päivät ovat edessäpäin. Tämä kuulostaisi katteettomalta lupaukselta tässä
ennalta arvaamattomassa maailmassa. Raamattu kuitenkin
kertoo näin puhuen iankaikkisesta elämästä, taivaasta. Ja siinä on se syy, miksi Jeesus kolkuttaa sydämen ovella. Jumala

rakastaa jokaista maailman
ihmistä niin paljon, että haluaisi mahdollisimman monen
olevan kerran taivaassa.
Kannattaa siis pitää huolta sisimmästään ja ”varjella
sydäntään.” Se on hyvä lääke
moneen asiaan. Samaa sisintä
ei kannata sulkea Jeesukselta
vaan ankkuroida se häneen.
Jeesuksen seuraaminen ei tee
elämää vaarattomaksi, mutta miljoonat ja taas miljoonat
ihmiset saavat maailman melskeen keskellä omistaa rauhan,
sen jota ei maailma anna vaan
Jeesus itse.
Ilkka Päiväsaari
piirijohtaja

hetket

4.9. alkaen
alkaen jok
jok
4.9.
sunnuntai 15.30
15.30
sunnuntai
4.9.Lähetyskodilla
alkaen joka toinen
Lähetyskodilla
sunnuntai
15.30 Tamper
(Hämeenpuisto
(Hämeenpuisto
Lähetyskodilla
kaikenik

hetket
YHDESSÄ
YHDESSÄ

(Hämeenpuisto 41)

Sunnuntaina 4.9. kello 15.30 Tampereen Lähetyskodilla kaikenikäisille
Sunnuntaina 4.9. kello 15.30 Tampereen Lähetyskodilla kaikenikäisille
(Hämeenpuisto 41.)
41.)
Sunnuntaina 4.9. kello(Hämeenpuisto
15.30 Tampereen Lähetyskodilla
kaikenikäisille

Ylistyshetki 15.30,
15.30, Viisikielisen
Viisikielisen ra
ra
Ylistyshetki
Ylistyshetki 15.30, Viisikielisen rakkaimp
yhteislauluja,
ylistystä...
yhteislauluja,
ylistystä...
Teemana “Miten on mahdollista uskoa?”
piirijohtaja Ilkka Päiväsaari,
yhteislauluja,
ylistystä...
Teemana “Miten on mahdollista uskoa?”
piirijohtaja Ilkka Päiväsaari,
(Hämeenpuisto 41.)

Teemana “Miten on mahdollista uskoa?” piirijohtaja Ilkka Päiväsaari,
musiikki
Sirpa Koskinen & co. Pappina Hannu Uusmies
musiikki
Koskinen&& co.
co. Pappina
Hannu
Uusmies
musiikki
SirpaSirpa
Koskinen
Pappina
Hannu
Uusmies

Kahvija
ja mehuhetki
16.00,
kahviakahvia
ja teet
Kahvi
ja
mehuhetki
16.00,
kahvia
Kahvi
mehuhetki
16.00,
voileipiä. Lapsille
Lapsille mehua
mehua ja
ja pieni
pieni
voileipiä.
(vapaaehtoinen tarjoilumak
tarjoilumak
(vapaaehtoinen

Ylistyshetki
- Kahvi
mehuhetki 16.00,
Kahvit,
voileipätarjoilu,
Ylistyshetki
15.3015.30
- Kahvi
jajamehuhetki
16.00,
Kahvit,
voileipätarjoilu,
Ylistyshetki 15.30lapsille
- Kahvi
ja mehuhetki
16.00,
Kahvit, voileipätarjoilu,
välipala
(vapaaehtoinen
tarjoilumaksu)
lapsille
välipala
(vapaaehtoinen
tarjoilumaksu)
voileipiä.
Lapsille
mehua
ja pieni välipal
Raamattuhetki,
Taaperohetki ja juniorihetki
16.15.
lapsille
välipala (vapaaehtoinen
tarjoilumaksu)
Raamattuhetki,
Taaperohetki
juniorihetki
Rukoushetki
17.00, Rukoushetken
aikana voijahiljentyä
omassa 16.15.
penkissä tai
Raamattuhetki,
Taaperohetki
ja juniorihetki 16.15.
tarjoilumaksu)
rukousalttarin
ääressä, osallistua (vapaaehtoinen
yhteiseen
EsirukousRukoushetki
17.00, Rukoushetken
aikana
voiesirukousryhmään.
hiljentyä omassa
penkissä tai
Rukoushetki 17.00,palvelua.
Rukoushetken
aikana
voi hiljentyä
omassa penkissä tai
Ehtoollishetki
ja siunaus
17.20 kaikille
rukousalttarin ääressä, osallistua yhteiseen esirukousryhmään. Esirukousrukousalttarin ääressä, osallistua yhteiseen esirukousryhmään. Esirukouspalvelua. Ehtoollishetki ja siunaus 17.20 kaikille
palvelua. Ehtoollishetki
ja siunaus 17.20
kaikille
Raamattuhetki,
Taaperohetki
ja juniorihe

tervetuloa mukaan!
16.15. Taaperoille
(0-4)
toimintaa, musiik
tervetuloa
mukaan!
Raamattuhetki,
Taaperohetki
ja ju
ju
tervetuloa
mukaan!
Raamattuhetki,
Taaperohetki
ja
satu ja -opetushetkiä. Junnuille (5-10)
16.15.
Taaperoille
(0-4)
toimintaa,
16.15.
Taaperoille
(0-4)
3
toimintaa,
muppet nuket
ja toimintaa,
oma raamatt

satu ja -opetushetkiä. Junnuille

A jankohtaista

Kuva: freeimages.com / Jason Nelson

Opetus

Kuinka mekin
voisimme luottaa
tulevaisuuteen
myös pelottavissa
elämän vaiheissa.

Kansanlähetysopiston
kursseja Tampereella
Luukas 10 – Tapa elää
koulutus 17.-18.9.2016
Koulutuksen ydinidea sisältää neljä askelta, jotka
ovat: siunaa (rukoile), ystävysty, auta missä voit
ja kerro Jeesuksesta, kun
siihen aukeaa luonteva tilaisuus. Askeleet ovat yksinkertaisia, mutta alkuun
pääsemiseen
tarvitaan
rohkaisevaa
koulutusta
ja yhteistä liikkeelle lähtemistä. Siksi koulutus on
hyvä lähtökohta uuden
elämäntavan ja –asenteen
etsimiselle.
Koulutuksen vetäjänä toimii piirisihteeri Anne Takala
Päijät-Hämeen Kansanlähetyksestä. Materiaali ja -kurssimaksu 20€. Ruokailut hinnaston mukaisesti.

Raamattukurssi JOBIN
kirjasta 1.-2.10.2016
Vetäjinä Jarkko Haapanen
ja Antti Sevanto. 1.10.2016
Opistotapaaminen 18.00
Tampereen seudun entisille opiskelijoille. Aloitus:
la 10.00. Kurssi päättyy
su hetket yhdessä -iltaan
16.00. Materiaali ja -kurssimaksu 20€. Ruokailut hinnaston mukaisesti.
Lisätiedot ja
ilmoittautumiset:
hameenkl@sekl.fi
tai 040 960 3690
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Elämä kantaa

koska Isä kantaa
"K

un lapselle kehittyy
varhaisvuosina hyvä
perusturvallisuus, se auttaa
häntä myöhemminkin luottamaan toisiin ihmisiin ja kohtaamaan uusia tilanteita. Pysyvät ihmissuhteet ja tavallinen
lapsiperheen arki, jossa huolehditaan lapsen perustarpeista (uni, ruoka, puhtaus, ulkoilu) ja jossa osoitetaan rakkautta, hellyyttä ja hyväksyntää ja

Onnellinen se
ihminen joka
tuntee Jumalan.
asetetaan turvallisia rajoja, on
oivallinen perusta perusturvallisuuden kehittymiselle".
Näin todetaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempiennetissä.
Lapselle on siis tärkeää, et-

tä hän tuntee juurensa ja että
hänellä on hyvä yhteys niihin.
Hän tuntee vanhempansa ja
tietää heidät luotettaviksi. Silloin lapsi kokee olevansa turvassa pelottavissakin tilanteissa ja että myös känkkäränkkäpäivinä hänestä pidetään
huolta.
"Lapsi oppii olemaan varuillaan, koska hän ei ole varma
isän läsnäolosta. Televisioon,

älypuhelimeen tai tablettiin
uppoutunut isä on fyysisesti
läsnä, mutta henkisesti poissa". Sanotaan Väestöliiton
Miesten rakkauskoulun luentomateriaalissa.
Pahan maailman keskellä on
hyvä osata tarvittaessa olla varuillaan mutta elämän perustilaksi sitä ei ole tarkoitettu.
Entä meillä, joilla lapsuus on
jo jäänyt taakse? Meillä, joiden vanhemmat ovat jo mahdollisesti poissa. Samoin kuin
monet muut tärkeät, turvaa
tuoneet ihmiset ja arkielämän
rakenteet. Kuinka mekin voisimme luottaa tulevaisuuteen
myös pelottavissa elämän vaiheissa.
Onnellinen se ihminen joka tuntee Jumalan. Hän tuntee juurensa, jotka ulottuvat
iäisyyteen sakka. Jeesuksessa
Jumala paljasti itsensä Isänä.
Hän on luotujensa Isä, joka ei
ainoastaan ole kaiken alkuunpanija, vaan Isä, joka rakastaa
luotujaan ja pitää huolen omistaan myös elämän pelottavina
ja epätoivoisina aikoina.
Jumala ei ainoastaan ole
olemassa. Hän on aina läsnä omiensa elämässä. Lisäksi
Hän etsii jatkuvasti yhteyttä
jokaiseen sellaiseenkin joka
Hänet torjuu. "Minun Isäni tekee työtään taukoamatta, ja niin
teen myös minä." Sanoo Jeesus.

"Näin sanoo Herra Jumala: Minä etsin itse lampaani ja pidän
niistä huolen". Kirjoittaa Hesekiel.
Tätä Isää moni meistä pakenee, niin kuin Aatami ja Eeva
syntiinlankeemuksen jälkeen.
Virren 311 säkeistössä 5 lauletaan; "Vaan miksi nyt pelkäät
ja piileskelet ja Herrasi kasvoja
vain pakenet? Hän saapui myös
sinua puhdistamaan ja Jumalan
kaupunkiin johdattamaan"
Meiltä on voitu lapsuudessa
riistää ajallinen isä. Isä, jota
olisimme kipeästi tarvinneet ja
jonka turvaa ja läsnä oloa olisimme kaivanneet myös nuoruudessa jopa aikuisuudessa.
Isän meiltä on voinut viedä
kuolema, vanhempien ero, tai
isän työ, harrastukset, päihteet
tai mikä tahansa mihin isä pakeni omia haavojaan.
Mutta Iankaikkista isää, Isää
isolla i:llä ei mikään eikä kukaan voi meiltä riistää.
"Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä
rakastanut. Olen varma siitä,
ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei
mikään nykyinen eikä mikään
tuleva eivätkä mitkään voimat,
ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä
Jumalan rakkaudesta, joka on
tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme" Rm 8:37-39
"Hän on orpojen isä ja leskien puoltaja, Jumala pyhässä
asunnossaan". Ps 68:6
Lasse Jussila
Evankelista
5
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Suomi sydämellä

Kokoonnutaan

kodeissa
rukoilemaan
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!
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.
Jos tartut haasteeseen niin
ilmoitathan rukouskokouksesta: ilkka.paivasaari@sekl.fi tai
050 340 2485

Mukaan
Jumalan ihmeet
-tapahtumaan
kutsumaan
ihmisiä kadulta
kirkkoon?
Sunnuntaista keskiviikkoon 28.31.8 olisi tarkoitus kutsua kadulla ihmisiä mukaan syystapahtumaan Tampereen Keskustorin
tuntumassa päivittäin iltapäivästä alkaen.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä
Ilkkaan!
ilkka.paivasaari@sekl.fi
tai 050 340 2485

Suomi sydämellä

Elomessut 13.8 Hämeenlinnassa
ja Puistofiesta 14.8 Tampereella
Olemme mukana jälleen telttakatoksen kanssa
tavoittamassa ihmisiä ilosanomalla näissä tapahtumissa. Olisi mukava jos saisimme mukaan
myös muita innostuneita auttamaan sanoin ja
erilaisten käytännön palvelutehtävien kautta.
Nämä ovat upeita mahdollisuuksia kohdata satoja suomalaisia. Molemmissa tapahtumissa on
lapsille oma toimintapiste josta voi saada mukaansa upean lasten Raamatun.
Elomessujen osalta yhdyshenkilönä toimii Helena Vähäkangas ja Puistofiestan osalta voit olla
yhteydessä Ilkka Päiväsaareen tai Paula Jääsköön. Ks. yhteystiedot. Tervetuloa mukaan!

Ilosanomalahjoja.
Nyt 5 €:n alennus

yli 20 €:n tilauksesta
alennuskoodilla: PISARA316

Tarjous voimassa
verkkokaupassa
vainiolla.fi
1.8.-30.9.2016.
1-kerta/asiakas.

hetket

YHDESSÄ

Sunnuntaisin kello 15.30
Tampereen Lähetyskodilla
syksyllä 2016 kaikenikäisille
(Hämeenpuisto 41)

4.9. “Miten on mahdollista uskoa?”
piirijohtaja Ilkka Päiväsaari
18.9. “Miten ja miksi kertoisimme toisille?”
piirisihteeri Anne Takala
2.10. “Miten Jumala johdattaa?”
TM Jarkko Haapanen ja Antti Sevanto
16.10 “Miten voin vastustaa pahaa?”
ihmiskaupan asiantuntija, TM Pia Rendic
6.11., “Kuka Jeesus on ja miksi hän kuoli?”
evankelista Lasse Jussila
20.11., “Miten ja miksi luemme Raamattua”
juniorityön vastaava Helena Vähäkangas
4.12., “Miten ja miksi rukoilisin?”
piirijohtaja Ilkka Päiväsaari
Musiikissa palvelevat Sirpa Koskinen ja orkesteri sekä Susa ja Ismo Hänninen.
Lasten hetkistä vastaa omat tiimit.
TERVETULOA!

Jumalan IHMEET
Syystapahtuma Tampereen
Vanhassa kirkossa 28.-31.8.2016
Sunnuntai 28.8

“Löydetyksen tulemisen IHME.”
19.00 Ilkka Päiväsaari, Nea ja Samuel
Tuomikorpi, Tommi Räsänen.
Musiikki: Tampere Gospel Big Band

Tiistai 30.8

“Siunatuksi tulemisen IHME.”
17.15 Raamattuopetus, Veli-Matti Vainio
18.30 Todistuspuheenvuoroja ja musiikkia: Viestiveljet

Keskiviikko 31.8

“Armahdetuksi tulemisen IHME.”
17.15 Raamattuopetus, Leif Nummela
18.30 Leif Nummela, Iida Kärki, Salla
Kurppa-Silva & Diego Silva. Musiikki:
Sirpa Koskinen & co, duo Heini ja Essi

Maanantai 29.8

“Murretuksi tulemisenIHME.”
17.15 Raamattuopetus, Tommi Jalava
18.30 Tommi Jalava, Lasse Jussila, Gospel Riders.
Musiikki Sirpa Koskinen & co,

Unohda banaanilaatikot
ja vuokraa kätevät,
kestävät, ekologiset ja
pinottavat

muuttolaatikot
helpottamaan muuttoasi
044 - 303 0020
boxit@boxit.fi

MA-KE 18.00 Kahvit kirkonmäellä

TERVETULOA!

Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys, Tuomiokirkkoseurakunta ja Agricola opintokeskus
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Suuressa mukana
maailmalla

Suuressa mukana
maailmalla

a

T

ätä kirjoittaessani hälytysajoneuvojen sireenit
huutavat Jerusalemin pääkadulla. Muutaman minuutin
päästä näen jo verkkouutisista,
mitä on tapahtunut. Tel Avivissa oli terrori-isku,ja 4 israelilaista kuoli. Muutama viikko
sitten puukko viuhui kotikatuani pitkin ajavassa bussissa.
Viimevuonna taas moni muslimiterroristi sai aikaan paniikkia ja tuhoa ajaessaan juutalaisten bussinodottajien päälle
eri puolilla maata. Tuntuu jopa
hullulta sanoa, että tähän kaikkeen alkaa tottua. Mutta jonkinasteinen vaaran sietokyky
kasvaa väistämättä, kun oma
arki sisältää terrorin uhkaa.
Siihen taas ei totu, että maailman media ei näistä hyökkäyksistä juurikaan aina uutisoi.
Maailman media herää vasta
sitten, kun Israelin puolustus-

8

voimat reagoivat. Tuo poliittinen media asennoituu aivan
kuten eräs suomalainen ihmisoikeustarkkailija joku vuosi
sitten. Kysyin syytä erääseen
lasten ihmisoikeuksia loukkaavaan asiaan muslimipuolella.
Tuo ihmisoikeusaktivisti vastasi, ettei reagoi epäkohtaan,
koska heidän tehtävänsä on
ensisijaisesti reagoida Israelin
rikkeisiin. Lapset saivat siis
edelleen kärsiä.
Vaikka jokaisen Israeliin
kohdistuneen terroriteon jälkeen arki soljahtaa nopeasti
tuttuihin uomiinsa, kansalaiset
pelkävät ja ovat turhautuneita. Ehkä se ilmenee eri tavalla kuin suomalaisten kohdalla
olisi. Pohjolassahan on kuitenkin rauha. Yhteiskuntaa on
erilainen joka maassa, mutta
jokainen pelkää joskus jotain.
Muslimien yhteisöissäkin pe-

Noiden mustien
pylväiden taakse
ehtii turvaan, jos
joku äärimuslimi
yrittää yliajoa.
lätään. Suurin osahan haluaa
rauhaa.
Kotikatuni pysäkille ja Jerusalemin muillekin pysäkeille
on koko kesän rakennettu turvatolppia tulevia terrori-iskuja
vastaan. Noiden mustien pylväiden taakse ehtii turvaan,
jos joku äärimuslimi yrittää
yliajoa. Nyt niiden tehtävänä
näyttää – Luojan kiitos – olevan vain kahvimukien telineenä oleminen. Täällähän on
tapana ostaa kahvi katukahvilasta ja nauttia siitä matkalla.
Valitettavasti ajan merkit viittavat siihen, että jonain päivänä tolpilla on myös elämää

pelastava tehtävä. Antisemitismi ja viha yltyy poliittisilla
rintamilla.
Mietin asetellessani omaa
kahvimukiani ’terroritolpan'
päälle, että miksi en sittenkään
pelkää. Toki varovaisuus on
jo osa ajattelutapaa, mutta se
ei ole vielä elämää rajoittavaa
pelkoa. Ehkä luottamus johtuu siitäkin, ettei omille tutuilleni tai ystävilleni ole sattunut näissä iskuissa koskaan
mitään. Toki tunnen uhreja.
Tiedän kaksi jerusalemilaista,
jotka olivat samassa itsemurhapommisuiskussa vuosia sitten. Molemmat haavaoittuivat,
mutta vain se, jolla oli omakohtainen usko Jeesukseen,
pystyy tänään jatkamaan normaalia elämää. Toinen traumatisoistui niin, että on edelleen
psyykkisesti työkyvytön.
Tuolla uskovallakin oli tosin
kausi, jolloin katkeruus meinasi voittaa luottamuksen ja
rauhan. Mutta Jumala uudisti tuon nuoren miehen uskon,
luottamuksen, ilon ja rauhan.
Eräs laulu muistuttaa siitä,
etta turvamme on Jumalassa.
Laulun viesti jää vain kokoelmaksi sointuvia sanoja, jos sitä ei testata oikeassa hätätilanteessa. Uskon, että Suomessakin tapahtuu vielä asioita, joiden kautta käy ilmi, missä on
kunkin ihmisen turva. Väärät
’turvatolpat’ saavatkin kaatua,
jos ne ovat esteenä todellisen
’turvapylvääseen’, eli Jeesukseen ’nojaamiseen’ .
Turvallista syksyä!
Heidi Tohmola
Jerusalem

Ote Aki Tuppuraisen rukouskirjeestä

Ihmeitä ja kasvua Etiopiassa

O

len mahdollisesti viimeistä kertaa Darimun
kaupungissa. Olen purkamassa kotinani ollutta huoneen ja
pienen keittiön asuntoa. Tavarat on pakattu ja ne odottavat
vain auton lavalle siirtämistä.
On haikea tunnelma, mutta
toisaalta myös iloinen mieli.
Yksi vaihe on jäänyt taakse ja
uudella innolla ja odottavalla
mielellä ajattelen eteenpäin,
mitähän Jumalalla on varattu
minulle?

Nuttuja sairaalaan
Eilen tullessani Addis Abebasta jätin Airan sairaalaan
n. 2000 nuttua ja tänne Darimun terveyskeskukseen toin n.
1000 nuttua. Kerroin Darimun
terveyskeskuksessa, että tämä
oli mahdollisesti viimeinen
kerta, kun tuon nuttuja heille,
projekti on ohi ja minulla ei ole
tarvista liikkua täällä.
Heidän vastauksensa oli
hämmentävä ja sydäntä särkevä. Moneen otteeseen lääkäri,
hoitajat ja muu henkilökunta
kävivät kiittämässä minua ja
sister Pirkkoa siitä, mitä olemme heidän ja koko yhteisön
hyväksi tehneet. Nämä nutut
ovat olleet aivan loistava idea
ja suureksi avuksi paikallisesti
äideille ja koko perheelle. Eivät
ihan polvistuneet eteeni, mutta melkein! Heillä oli kaikilla
sama pyyntö: JATKAKAA
täällä, meillä on monta asiaa,
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Turva
tolpp
i

mitkä tarvitsisi laittaa kuntoon. Tulkaa takaisin, älkää
unohtako meitä. Tämä pyyntö
oli osoitettu niin lähetykselle
kuin kirkollekin, jonka työyhteydessä olemme kiinteästi
työtämme tehneet.
Nutuista vielä pieni asia;
Kun ajoin viimeistä alamäkeä
ennen Airan sairaalaa, vastaani kävelivät mies ja nainen.
Miehen sylissä oli pieni ”nyytti”, ymmärsin, että isä kantaa
vastasyntynyttä vauvaa. Siksi
kiinnitin erityistä huomiota
heihin ja kohdalle tultua totesin, että vauvalla oli todellakin
päällä kirkkaan punakeltainen
nuttu, eli kyllä ne käyttöön
menevät.

Kuin Apostolien teoissa
Oli jotenkin uskomatonta
täällä Darimussa kuunnella
kirkon ihmisten kertomusta,
mitä edellisenä viikonloppuna oli tapahtunut. Kun ajoin
asuntoni eteen huomasin, että koko piha-alue oli peitetty
pressukatoksella ja siellä oli
satoja penkkejä. Siitä arvasin,
että heillä oli ollut konferenssi,
näin he kutsuvat täällä tämmöistä suurtapahtumaa, mihin
naapuriseurakuntia on kutsuttu yhteen.
Konferenssissa oli ollut n.
4000 henkeä. Poiketen Raamatun ajan laskutavasta täällä
lasketaan lukuun myös naiset
ja lapset. Mutta tälle piha9

Suuressa mukana

Lapset sydämellä

maailmalla
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en enää tarvitse, olen löytänyt
sen oikean Jumalan, jota haluan
palvella”. Sanat eivät riitä kertomaan, millainen ilolilitys oli
seurakunnan joukossa syntynyt. Perjantaista sunnuntaihin
kestäneen kokoussarjan aikana
seurakuntaan liittyi 35 jäsentä,
joista osa oli muslimitaustaisia
ja osa ortodoksitaustaisia. Jumala toimii ja täällä saan olla
mukana myös minä omalta
pieneltä osaltani. Ollaan keskellä Apostolien tekoja.

Keskellä kasvua
Olen aiemmin kirjoittanut
paikallisesta peltikirkkoseurakunnasta, joka syntyi tähän asuntoni vieressä olevaan
entiseen nälkäapuvarastoon
vain puolitoista vuotta sitten.
(syyskuun 2014 alussa.) Aluksi
jäseniä oli vain viisi. Viimeksi
kun kirjoitin asiasta, seurakuntalaisia oli 777 (lokakuu
2015) ja kun kysyin tilannetta
nyt, heitä on jo yli tuhat.
Meillä oli projektivarastona osa tuosta peltihallista, nyt
sekin osa on otettu kirkoksi.
Väliseinä on revitty alas ja
kirkkotila on nyt koko varaston mittainen, mutta silti aivan
liian ahdas. Heidän suuri haaveensa on saada kunnon kirkko tuolle paikalle. Kun kysyin,
mikä on presbyteerin (vastaa
rovastikuntaa)
suunnitelma
kirkon rakentamiseksi, yllätyin vastauksesta: Tällä seurakunnalla on jo oma kirkko,
vaikka se on vaan peltihalli ja
ahdas, se on kuitenkin jo kirkkorakennus kuitenkin. Presbyteerin pääkohde on nyt Benan
siirtolaiskylät. Siellä on kaksi
kirkon tonttia annettu noitten

Hararista siirrettyjen muslimien asuttamiin kyliin, niiden
kirkkojen rakentaminen on
ehdottomasti heidän ykköstavoitteensa. Siellä on herätystä
ja nuo nuoret kristityt tarvitsevat tilan, missä kokoontua.
Ongelma on vain rahoitus,
mistä sen saisi. Kaikki liikenevä raha on mennyt noihin kahteen
rakennushankkeeseen.
Perustukset on tehty, puita on
ostettu ja nyt haaste on saada
puut työmaalle.
Jotenkin riemuitsin sisimmässäni tästä vastauksesta.
Näillä ihmisillä on lähetysnäky, mennään sinne, minne kukaan muu ei mene. Kyllä täällä kaupungissa pärjää, mutta
siellä ”puskassa” tarvitaan apua.
Olen jäämässä pois täältä Darimun alueelta. On ikävää, kun
joudun pois, nyt kun se varsinainen työ, mitä haluaisin
tehdä, on alkamassa. Haluaisin
olla kirkkojen rakentaja seurakunnille, mutta näyttää siltä,
että Jumalan suunnitelmissa
olen se maaperän pehmittäjä,
jotta muut voivat sitten tehdä
paremmin työnsä.
Olkoon kaikkivaltias Jumala näitten ihmisten kanssa ja
siunatkoon heitä ja heidän työtään. Olen saanut olla hetken
näkemässä ihmeitä vailla määrää, näkemässä kuinka hallitusmiesten mieli muuttuu projektin myötä. Nyt seurakunnat
saavat kirkkojen tontteja alueille, minne oli täysin mahdotonta saada vielä neljä vuotta
sitten. Tämäkin on ihme. Olkoon koko tämä alue siunattu.
Darimussa 29.3.2016
Aki Tuppurainen
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alueelle tuollainen määrä ihmisiä on aivan valtava. Miksi
ihmiset sitten olivat tulleet?
Kuulemaan Jumalan sanaa,
tämä tietenkin oli lähtökohta,
mutta kun vieraileva puhuja
oli perjantai-iltana pitämässä
puhetta, hän sai profetian, että
paikalla on joku sairas, jonka
Jumala on luvannut parantaa.
Pian joku yleisöstä havaitsikin,
että kipu oli hävinnyt ja hän
ilmoittautui. Sana tästä levisi kaupungille ja lauantaina
monta uutta ihmistä tuli mukaan ja halusi tulla eteen, jotta heidän sairautensa puolesta
rukoiltaisiin. Niinpä ihmeitä
tapahtui myös lauantaina. Yhden perheen kaksi sokeaa lasta
saivat näkönsä takaisin ja yksi
kuuromykkä sai kuulonsa ja
puhekyvyn.
Kaikki tämä johti siihen,
että sunnuntaina koko alue
oli ahdettuna täynnä. Kesken
saarnan saarnaaja sai profetian, että kansanjoukossa on
mies, joka on tullut sokean
poikansa kanssa paikalle ja
hän kehotti miestä tulemaan
rohkeasti eteen, Jumalalla on
hänelle asiaa. Kansan joukossa
kävi kohahdus, kun yleisön takaosasta nousi ylös mies, jolla
oli muslimien tunnusomainen
hattu päässä. Hänen mukanaan oli n. kahdeksanvuotias
poika, joka oli ollut sokea syntymästään saakka. Pappi pyysi
häntä tulemaan eteen. Kun pojan puolesta rukoiltiin, hänen
näkökykynsä palautui ja isä
kaatui hengen vaikutuksesta.
Kun hän nousi pystyyn, hän
tempaisi muslimilakin päästään, heitti sen menemään ja
sanoi suureen ääneen: ”Tuota

On aika herätä!
K

esä on akkujen lataamisen
aikaa. Kesän jälkeen on
aika suunnata katse tulevaan
syksyyn. Iloitsen, että jälleen
monilla paikkakunnilla starttaa erilaista toimintaa lasten
parissa. Donkkis big night
-työn kautta tavoitetaan evankeliumilla ei-uskovien perheiden lapsia. Tampereella ja
Hämeenlinnassa tarjotaan raamattuopetusta monenlaisten
tapahtumien muodossa.
Hämeen Kansanlähetyksen
alueella on paljon paikkakuntia, joilla ei vielä ole lapsityötä.
Tällä hetkellä olen palkattuna
juniorityöhön ainoastaan puolipäiväisesti, joten en pysty tekemään työtä joka paikkakunnalla. Sinun apuasi tarvitaan
ja muutama innokas saa paljon
aikaan!
Rukoukseni on, että tämän
luettuasi otat minuun yhteyttä. Voimme yhdessä suunnitella, miten lapsityö paikkakunnallasi aloitetaan. Olen valmis
kouluttamaan ja auttamaan
alkuun, sekä tukemaan työtä
paikkakuntanne lasten tavoittamiseksi evankeliumilla.
Jospa aloittaisit kodissasi
lapsille raamattukerhon? Mitä
tarvitset? Itsellesi kaverin, toinen hoitaa tarjoilun ja toinen
ohjelman. Kutsu mukaan naapuruston lapsia ja jos sinulla
on omia lapsia, niin he voivat

kutsua kavereita. Olen valmis
antamaan apua ja materiaalia raamattuopetuksen pitämiseen. Tässä vain yksi pieni
esimerkki; mielikuvitusta ja
luovuutta käyttämällä löydät
itsellesi parhaan tavan tehdä
työtä lasten parissa. Erilaiset
toimintaillat ja toritapahtumat
ovat hyväksi havaittuja työmuotoja.

Mielikuvitusta
ja luovuutta
käyttämällä löydät
itsellesi parhaan
tavan tehdä työtä
lasten parissa.
Toivon, että otat tämän asian vakavasti, niin että tämän
syksyn aikana lähdet liikkeelle
tavalla tai toisella.
Muista, että et ole yksin, sillä Jumala sanoo sinulle: ”Älä
pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arkana pälyile ympärillesi -- Minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua,
minä autan sinua, minä tuen
sinua vakaalla, lujalla kädelläni.” Jes. 41:10
Yhteydenottoasi odotellen,
Helena Vähäkangas
044-379 0895,
helena.vahakangas@sekl.fi
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Onesimus
Hartaus

”Kun on turva Jumalassa...”

L

ina Sandellin alkuaan vuonna 1855 sanoittama virsi
oli aikoinaan kirjoittajan poikakerhon loppuvirtenä
jokaisen kokoontumisen päätökseksi. Kahta puolen kymmentä olevat pojat lauloivat virttä vaihtelevin taidoin.
Tärkeintä oli kuitenkin yhteenkuuluvuus ja lohtu, jota
yhteinen laulu antoi. Vieläkö seurakunnissa on poikakerhoja? Vieläkö kodeissa rukoillaan ja lauletaan?
Toinen lohduttava tekijä kerhossamme oli Antti, nuorisotyönjohtaja. Hän oli meidän ylin ystävämme. Telttaretkellä ollessamme jokainen poika olisi tahtonut teltassa
ahtautua Antin kylkeen. Poikajoukossa oli pari sotaorpoa
jotka kokivat Antin kuin isäkseen. On niin, että usein
Jumalan huolehtiva rakkaus koskettaa meitä toisten ihmisten kasvoista. Onko sinun ympärilläsi joitakin kasvoja, jotka koet erityisen rakkaiksi. Oletko sinä kenties
tällainen valopilkku jollekin lähimmäisistäsi? Ihmisenä
elämisen avainkohtia on kuinka tulla toimeen ympäristön
ja sen ihmisten kanssa. Siinä ympärilläsi olevat, varsinkin lähimmät, ovat sinulle Jumalan suurta lahjaa. Monen
arvo kirkastuu usein vasta tämän kuoltua. Voipa olla, että ensimmäinen tosi katumus käynnistyy vasta läheisen
rakkaan haudalla.
Luukkaan evankeliumin kertomus köyhästä Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä muistuttaa myöhästyneestä
parannuksesta. Kun Rikas huomasi olevansa sillä huonommalla osastolla, tuonelassa, hän koki herätyksen
– mutta liian myöhään. Hänelle tuli huoli täällä maan
päällä vielä elossa olevista veljistään: ” - etteivät hekin
joutuisi tähän vaivan paikkaan.”(16:28).
Pisara-lehden tässä numerossa peräänkuulutetaan
teemaa `Mikä tuo turvan elämääsi?` Enimmin ihminen
hakee turvaa aineellisista asioista, joista raha on keskeistä. Aikoinaan hyvin suosittu kirjanen oli teos nimeltään
Kuinka saada ystäviä ja vaikutusvaltaa. Nykykielellä puhutaan verkostoitumisesta. On surkeata, ellei Jeesus ole
sinun verkkoystävä. Hänellä nimittäin on kaikkki yhteydet hallinnassaan. Hänen elämänsä päämääränä täällä
ollessaan oli pelastaa langennut ihminen synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Jeesus Jumalan Poika ja Vapahtaja
pani itsensä totaalisesti likoon ristillään. Jeesus sanoo:
”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että
hän antaa henkensä ystäväinsä edestä”(Joh 15:13). Vain
Jeesus tuo turvan elämääsi!
Onesimus
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Talous

Taloustilanne
1.1.-31.5. 2016
Lattiaremontti on käynnissä
ja valmistunee aikataulun mukaan elokuun alussa. Olemme
samalla hieman järjestelleet
ja muokanneet lähetyskodin
ilmettä tilajärjestelyillä ja hieman pintamaalillakin. Lahjoitusvaroja on osoitettu Lähetyskotiremonttiin ajalla 1.11.2015 –
31.5.2016 4044 €. Kiitos paljon.
Tämän kesän remontin kokonaishinta on n. 22000€.
Talouskannatuskertymä on
alkuvuodesta pysynyt lähes
budjetissa, joka on todella suuri kiitoksen aihe teille kaikille
työmme kannattajille.
Taloyhtiön ikkuna- ja sähköremontit tehdään molemmat
tämän ja tulevan vuoden aikana. Hinta näyttää pudonneen huomattavasti ainakin
sähköremontin osalta. Ikkunaremontista on tulossa uudet
hintatarjoukset. Palataan taas
asiaan seuraavassa lehdessä
lopullisine hintatietoineen.
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
toinen toistamme kiitoksella
ja siunauksella kaikkivaltiaan
Jumalamme edessä. Kiitos, il-

man Sinua toimintamme ei olisi mahdollista.
Muistetaan myös yhdessä
rukouksin työntekijöitämme,
lähettejämme, vapaaehtoistyöntekijöitä ja taloudellisia
tarpeitamme. Rukoillaan myös
SEKLin taloudellisten tarpeiden puolesta ettei lähettejä
tarvitsisi rahan takia kentältä
kotiin kutsua. Uskon että taivaallinen Isämme siunaa taloudellisetkin tarpeemme ja
antaa sen mitä kulloinkin tarvitsemme.
HUOM! HUOM! Olethan
huomannut kotisivuillamme
www.hameenkl.fi uuden lahjoitusmahdollisuuden suoraan
oman nettipankkisi kautta. Käy
tutustumassa uuteen vaivattomaan lahjoitustapaan suoraan
kotisivunäytöltä.
Lahjoituksia voit tehdä myös
pelastusrenkaan kautta joka
löytyy myös kotisivultamme
”tue työtämme” -valikon alta.
Saat sieltä sähköpostilaskun

jolla voit sitten maksaa lahjoituksesi.
Nettilahjoitustilin numero
TSOP FI82 5730 0820 4772 51
ja BIC OKOYFIHH
Yleislahjoitustilimme numero
TSOP FI71 5730 0820 0457 02
ja BIC OKOYFIHH
Käytäthän kohdekohtaisia
viitenumeroita,
säästämme
kuluissa ja helpotamme kirjanpitoa.
Olemme aloittaneet pienimuotoista
maahanmuuttajatyötä Tampereella yhdessä
muutaman muun yhteisön
kanssa. Maahanmuuttajatyölle on myös oma viitenumero
19910 jota voit käyttää jos tunnet sydämen tarvetta tukea
lähetystyötä melkein kotiovellamme.
Paavo Ratala
Rahastonhoitaja

Hämeen Kansanlähetyksen talouskannatus 2016
25 000
20 000
17 700

TARVE

15 000
10 000
5 000
0

tam hel maa huh tou kes hei elo syy lok mar jou

Viimeisen tahdon ilmaus
Oletko harkinnut testamentin tekemistä Jumalan valtakunnan
työlle Hämeen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta? Lisätietoja ja apua
testamentin laatimiseen saat piirijohtajalta. (ks. yhteystiedot s.15)

Lahjoitusten kohdekohtaiset viitenumerot
Työntekijät
Lasse Jussila. . . . . . . . . . . 19075
Ilkka Päiväsaari. . . . . . . . . 19402
Marianna Hildèn . . . . . . . 19460
Paula Jääskö. . . . . . . . . . . 19570
Helena Vähäkangas. . . . . 19596

Piirin omat kohteet
Radiotyö. . . . . . . . . . . . . . 11400
Keidas Hämeenlinna. . . . 12629
Mihin eniten tarvitaan . . 14300
Miestyö. . . . . . . . . . . . . . . 15600
Evankelioimistyö. . . . . . . 15901
Nuorten Aktiomatkat. . . 16010
Keidasvuokrakeräys. . . . 16120
Maakuntatyö. . . . . . . . . . 16515
Nuoret aikuiset . . . . . . . . 16900
Juniorityön materiaalit. . 17006
Keidas omaksi keräys. . . 17200
Pisaralehti. . . . . . . . . . . . . 19004
Mainonta. . . . . . . . . . . . . . 19017
Juniori- ja perhetyö. . . . .  19101
Naistyö. . . . . . . . . . . . . . . . 19800
Maahanmuuttajatyö. . . . 19910
Lähetyskoti Tampere . .  20006
Katutyö. . . . . . . . . . . . . . . . 5500

Lähetit
Greed Teija . . . . . . . . . . . . 20103
Frears Seija. . . . . . . . . . . . 20200
Heinoset . . . . . . . . . . . . . . 20307
Hukarit. . . . . . . . . . . . . . .  20459
Huttunen Kerttu . . . . . . . 20556
Keskiset. . . . . . . . . . . . . . . 21306
Lindholmit. . . . . . . . . . . . .  22101
Liivolat. . . . . . . . . . . . . . . . 22062
Nummelat. . . . . . . . . . . . . 22554
Palmut. . . . . . . . . . . . . . . . 22703
Pihkalat. . . . . . . . . . . . . . . 23100
Rendicit. . . . . . . . . . . . . . . 23388
Sadeharjut. . . . . . . . . . . . . 23650
Taylor Maritta. . . . . . . . . . 24303
Tohmola Heidi . . . . . . . . . 24507
Tuppuraiset. . . . . . . . . . .  24808
Vähäkangas Anna . . . . . . 25593
Lähetys erittelemätön. . 18500
13

Menovinkit

Yhteystiedot
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Tule mukaa
Menovinkit
elokuu – lokakuu 2016
muutokset mahdollisia, tarkistathan kokoontumistiedot
nettikalenterista osoitteesta:
http://hameenkl.fi/kalenteri/

HÄMEENLINNA
La-su 13-14.8. Elomessut,
Kansanlähetyksen telttakatos, Verkatehtaan alue
Keskusseurakuntatalo,
Rauhankatu 14, HML
Ma 5.9. klo 19-20.30 Sana ja
sähly (jatkuu joka maanantai)
Keidas, Kaivokatu 2, HML
Su 14.8. klo 16
Viisikielisen seurat
Ti 30.8. klo 14 Päiväpiiri
(jatkuu joka tiistai)
Ma 5.9. klo 18 Miesten raamattupiiri (jatkuu parillisten
viikkojen maanantaisin)
To 8.9. klo 18 Ilosanomapiiri
(jatkuu parillisten viikkojen
torstaisin)
Su 11.9. klo 16 Keitaan sunnuntai (jatkuu joka toinen
sunnuntai)
Ke 14.9. klo 18 Pointti-ilta
nuorille (jatkuu joka keskiviikko)
To 15.9. klo 18 3Kohtaamista
–ilta nuorille aikuisille (jatkuu joka torstai)
Pe 16.9. klo 15-17 Lego-kerho
koululaisille (jatkuu joka perjantai)
Ti 11.10. klo 18 Naisten ilta
14

KIHNIÖ
La 3.9. Kansanlähetyksen
torikatos K-Marketin pihassa

Pe 12.8. klo 18 Varkki-ilta yli
10-vuotiaille (jatkuu joka
toinen perjantai)

ORIVESI

Su 14.8. klo 11-16 Avoimet
ovet – Hämeenpuistofiesta

Ma 22.8. klo 18 Virsiseurat,
os. Kasakkamäentie 17
Ma 5.9. klo 18 Avoin raamattupiiri, Seurakuntakeskuksen
kahvio (jatkuu joka toinen
maanantai)
La 10.9. klo 13 Virsiseurat,
os. Salmijärventie 7
La 15.10. klo 13 Virsiseurat,
os. Pehula 59

PAROLA
Maanantaisin klo 18 Salibandya 22.8. asti, Niko Kapasen
kenttä, Merventie 12, Hattula

TAMPERE
Su 14.8. klo 11-16 Hämeenpuistofiesta, Kansanlähetyksen telttakatos
Su-ke 28-31.8. Jumalan
ihmeet –tapahtuma
Tampereen Vanhassa
Kirkossa, Keskustori
Lähetyskoti,
Hämeenpuisto 41, TRE
To 11.8. klo 18 Lattiaremontin
kiitoskahvit

Pe 19.8. klo 18 PME-ilta
yläkouluikäisille (jatkuu joka
toinen perjantai)
Ke 24.8. klo 18 Pointti-ilta
nuorille ja nuorille aikuisille
(jatkuu joka viikko)
Su 4.9. klo 15.30 Hetket
yhdessä –tilaisuus koko
perheelle (jatkuu joka toinen
sunnuntai)
Ma 5.9. klo 18 Avoin raamattupiiri (jatkuu joka maanantai)
Ti 6.9. klo 13 Lähetyksen näpräyspiiri (jatkuu joka toinen
tiistai)

...jatkoa takasivulta!
Jälkeenpäin ajatellen en olisi
jaksanut enää hetkeäkään kantaa ylivoimaiseksi kasvanutta
omassa voimassa jaksamisen
taakkaa. Huolien ja murheiden
vieminen ristin juurelle auttoi
jaksamaan ja luottamus johdatukseen auttoi näkemään vaikeuksien yli kohti tulevaa.

Herran huolenpitoa
Kuten sanottu, uskoontulo ei
muuttanut arkielämän realiteetteja millään tavalla. Onnea ja autuutta ei tullut. Sen
sijaan tuli rauha ja luottamus
siitä, että Herra pitää huolen.
Näillä eväillä elämän alkutaival on saanut jäädä taakse ja
paljon hyvää on tullut tilalle.
Voisiko sanoa, että nuoruuden
vaikeudet ovat kääntyneet siunaukseksi?
Siunaukseksi koen monet
asiat nykyisessä elämäntilanteessani. 15 vuotta sitten sain
kuulla lääkäriltä, ettei omien
lasten saaminen välttämättä
olisi kohdallani helppoa. Tähän
tietoon tukeutuen suuntasin
voimavarani siten, että voisin

keskittyä työuraan. Suoritin
kauppatieteiden maisteritutkinnon haaveillen lapsettomassa sinkkuelämästä jossain maailman suuressa metropolissa.
En edes uskaltanut haaveilla
perheestä, kun sen saamiseen
liittyi merkittävää epävarmuutta. Ympärillä olleiden
nuorten miesten alkoholinkäyttö tuki tätä ajatusta, sillä
en halunnut enää elää alkoholin varjossa. Ajatuskin sitoutumisesta pelotti.
Koen johdatuksena ja valtavana Jumalan huolenpitona,
että kaikesta huolimatta olen
tänä päivänä onnellisesti naimisissa ja kolmen lapsen äiti.
Asioista, joista en edes uskaltanut haaveilla on tullut totta. Ja vaikka tälläkin hetkellä
elämässä on epävarmuutta en
voi muuta, kuin kiittää Herraa
siitä, että saan tänäkin päivänä uskoa syntini anteeksi ja
luottaa Hänen huolenpitoonsa
myös jatkossa.
Mirja Jussila

Ke 7.9. klo 13 Päiväseurat
(jatkuu joka keskiviikko)
Su 11.9. klo 16 Sunnuntaiseurat (jatkuu joka toinen
sunnuntai)
la-su 17-18.9. Evankelioimisvalmennus –kurssi, Luukas 10
la-su 1-2.10. Raamattukurssi
’Job’

Tervetuloa!
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Minun todistukseni

O

len kotoisin pääkaupunkiseudulta ei-uskovasta
duunariperheestä. Lapsuudestani minulla ei ole muuta muistikuvaa Jumalasta kuin se, että
Hänestä puhuttiin uskonnon
tunneilla.
Muistan elävästi, kuinka
tuijotin lapsena taivasta mökillämme Sipoossa ja yritin
kuvitella millainen Jumala on.
Muistiin on piirtynyt mielikuva jonkinlaisesta robotista liikennevaloista rinnassaan. Onneksi mielikuva Jumalasta kehittyi todellisemmalle tasolle
rippikoulussa, vaikka rippileiri
ja konfirmaatio eivät kohdallani herättäneet synnintuntoa
tai muutenkaan liikauttaneet
oikein mitään sisimmässäni.

Seurakuntaan
Lukioaikana liikuin kahdessa
eri kaveriporukassa. Keskeisin
ero näissä porukoissa oli se,
että toinen sakki keskittyi viikonloppuisin päihteisiin ja toinen porukka paikallisen seurakunnan tilaisuuksiin.
Jotenkin kummallisesti omalla kohdallani viikonloppujen
vietossa painopiste alkoi pikkuhiljaa siirtyä hengellisten
kysymysten ääressä olemiseen.
Seurakuntaan ei kuitenkaan
vetäneet nuo hengelliset kysymykset vaan mielestäni seurakunnassa käynti oli lähinnä sosiaalinen tapahtuma. En kokenut tarvetta henkilökohtaiseen
suhteeseen Jeesuksen kanssa,

Mirja:

t haaveilla

”Asioista, joista en edes uskaltanu

on tullut totta.”

koska koin olevani kunnollinen
ja riittävä myös ilman Häntä.

Muurit murtuivat
Eräässä hengellisessä nuorten
tapahtumassa en kuitenkaan
pystynyt enää kieltäytymään
siitä ajatuksesta, että Jeesus
on kuollut ristillä myös minun
syntieni tähden. Sisäiset muurini murtuivat, tein uskonpäätöksen hiljaa mielessä ja joku
taisi rukoilla kanssani tämän
jälkeen. En muista tuota tilannetta kovin yksityiskohtaisesti,
mutta muistan ettei tuohon
tilanteeseen liittynyt suurta

tunnemyrskyä. Uskoontulo oli
sisäisestä vastustuksesta huolimatta rauhallinen ja levollinen
tapahtuma.
Jälkeenpäin ajatellen ajankohta muurien murtumiselle
oli täydellinen. Elämä kotona
oli muuttunut kaoottiseksi.
Äitini oli muuttanut kotoamme ollessani 8-vuotias minun
ja siskoni jäädessä asumaan
alkoholisti-isän kanssa. Lukioikään mennessä olin oppinut
pärjäämään omillani ja pitämään huolta itsestäni sekä katsomaan isäni perään.
Jatkuu edellisellä sivulla...

