1/2017
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetyksen Ystävä ja -jäsenlehti

t
y
t
ä
ä
e
t
t
t
h
Y ja ystävyy

Mistä on kyse?

Pääkirjoitus

iy
Kuka keks

K
Saanko kysyä sin

ulta muutaman k

Niin, juuri sinulta

R

ysymyksen?

.
Tuntuuko, ettei eläm
älläsi ole tarkoitust
a? Pelottaako sinu
Oletko miettinyt, on
a?
ko Jumalaa olemassa
Tai mitä tapahtuu ku
oleman jälkeen?
aamattu kertoo m
eille

Kuva: freeimag
es.com / Barte
k Ambrozik

2

Ilkka Päiväsaari

hteyden?

elää yhteydessä m
ilosanoman Jeesuk
eihin. Jeesesta. sus kuoli
ristillä syntiemme net vastaan, hän antoi voiman
Usko Jeesukseen
antaa elä- sovitu
tulla Jumalan laps
kseksi. Hän kärsi m
mään toivoa eten
iksi, niille,
eil- jotka
kin silloin, le ku
uskovat hänen nimeen
uluvan rangaistuks
kun elämää varjo
sä.”
en.
stavat vaiJoh. 1:12
”Hän on haavoitett
keat asiat. Se kantaa
u
m
eid
än
läpi elä- rikkomus
Ihmisestä tulee
temme tähden, ru
män iloissa, suruiss
Jumalan
n- lapsi ku
a ja ihan neltu m
n hän saa vastaano
eidän pahain tekojem
tavallisen arjen kesk
tme taa Je
ellä.
tähden. Rangaistus
esuksen ja syntien
Raamatun alussa
oli
an
hä
nen
kerro- päällänsä,
että meillä rauha teeksiantamuksen omaan elätaan, että Jumala
on luonut olisi.”
määnsä. Itse Jumala
Jes. 53:8
maailman hyväksi
ei vaadi
ja ihmisen
m
eiltä mitään mitä
”S
ill
ä niin on Jumala m
elämään hänen
hän ei
aa- olisi
yhteydes- ilmaa
valmis antamaan.
rakastanut, että hän
sään. Maailmassa
Muuan- tosvoi
on paljon toi ai
ma tulee Jumalalta
nokaisen Poikansa,
kaunista ja hyvää,
.
ett
ei
kuitenkin yksikää
”Jos me tunnustam
n, joka häneen us
päivittäiset uutis
m
e
synko
o,
et kerto- hukkui
timme on hän usko
si, vaan hänellä
vat meille, että ka
lli
ne
n
ja
oli
si vanhur
ikki ei ole iankai
skas, niin että hän
kkinen elämä.” Joh.
niin kuin pitäisi. M
an
3:1
6
yös oma
taa meille synnit
Suuri uutinen on
elämämme näyttä
an
tee
ks
i
se
ja
,
että puhd
ä kuinka Jeesus
istaa meidät kaikesta
julkisen kuoleman
toimimme väärin
vääsa ryydest
niin itse- jälkee
ä.” 1. Joh. 1:9
n
nousi ylös kuolle
ämme, toisia ja Jum
isalaa koh- ta. Hän
Voit halutessasi
osoitti, että elämä
taan. Olemme its
rukoilla
ei vaikka
ekkäitä ja pääty
näin: ”Pyydän antee
kuolemaan vaan
rakkaudettomia.
kjat- si Ju
kuu iankaikkisesti.
mala, että olen kään
Raamattu on hyvi
H
tä
ny
än
t
av
an realis- si myö
liian usein selkäni sin
s meille syntisille
tinen kirja. Se kert
ull
e.
Tu
ntie
n
oo meille Jumal
nustan kaikki syntini
an luokse. Ilman hä
siitä, että synti on
ja pyydän,
ntä että sa
katkais- emme sin
isin vastaanottaa an
ne pääse, koska pa
sut suhteemme Lu
teek- siantam
ojaamme: huutem
uksen ja voiman tu
me estää sen.
”Sillä kaikki ovat syn
lla
tiä tehneet
Jumalan lapseksi. Tu
Jeesus kutsuu ihm
ja ovat Jumalan
le
H
er
isi
ra
ä elä- Jeesu
kirkkautta mään
s elämääni, tule
yhteydessään, Jum
vailla ja saavat lahj
Herra
alan Jeesu
aksi van- lapsina.
s sydämeeni. Anna mi
Hän odottaa, että sin
hurskauden hänen
nulle
ä voimaa
armostaan ja min
seurata sinua. Amen!”
ä ottaisimme vast
sen lunastuksen ka
aan
utta, joka sen pe
lastuksen jonka hä
on Kristuksessa Jeesu
n on
ksessa…” maailm
PS. Jos olet saanut
alle lahjoittanut.
Room. 3:23
lehden
jo
lta
kulta lahjaksi. La
”Ja sitä, joka minun
Jumala kuitenkin
hjoittyk
ön
i
tu- tajan
rakastaa lee, minä
yhteystiedot löytyv
en heitä ulos.” Joh. 6:3
luomaansa ihmistä
ät
7 lehd
ja tahtoo
en takakannesta.
”Kaikille, jotka ott
ivat hä-

oko Raamattu puhuu meille yllättävän paljon ystävyydestä ja yhteydestä. Raamatun alkulehdiltä löydämme syntiinlankeamus – kertomuksen, jossa ihmiskunnan ja pyhän Jumalan välille tuli välirikko. Ja samalla myös
osin ihmisten ja kulttuurien/kansojen välille. Paha astui
kuvaan mukaan, jota ihminen ei voi ulkoistaa itsestään
vaan se on osa jokaista meistä. Silti Jumala on aloitteellinen, yhteydenrakentaja ihmisen ja hänen itsensä välille,
hänen vastustajansa taas tekee kaikkensa rikkoakseen tuota yhteyttä.
Iankaikkinen elämä/taivas on yhteyttä Jumalan kanssa
ja vastaavasti kadotus on ero Jumalasta, iankaikkinen yhteyden puute. Kun Jeesus kuoli ristillä, hän kuoli tällaisen
tavallisen ja pienen syntisen ihmisen tähden. Että minulla
syntieni ja tekojeni tahrimalla olisi mahdollista olla yhteydessä pyhän Jumalan kanssa. Hän, Jeesus itse tuli yhteydeksi, sillaksi Jumalan ja ihmisen välille. Jeesukseen uskomalla ja häneen toivoni laittamalla saan pyytää anteeksi
kaikkea sitä millä olen rikkonut Jumalan tahtoa vastaan ja
näin saan elää hänen yhteydessään jo tässä ajassa.
Olen seurannut viisivuotiaan juniorimme sosiaalista
elämää siksikin, että ensi syksynä koittaa Eskariin lähteminen ja isänä kovasti toivoisi, että voisi siirtyä sinne
vahvan ystäväverkon kannattamana. Samalla on saanut
huomata, että jo päiväkodissa yhteydessä lasten välillä voi
ilmetä rumiakin piirteitä. Yhteyden vaalimisen ja ei –valikoivan ystävyyden, anteeksi pyytämisen ja antamisen
merkityksen opettaminen on tärkeää.
”Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää
kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta,
kunniottakaa kilvan toisianne. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa
ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä.
Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa
keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta
mielestänne viisaita. Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Jos
on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien
kanssa… (Room.12:9-17)
Yhteys Jumalan, yhteys aviopuolisoiden, yhteys eri ihmisten, yhteys eri sukupolvien ja eri taustoista tulevien
kristittyjen välillä on Jumalan idea ja haluan sitoutua rakentamaan yhteyttä siellä missä olen.
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illainen on hyvä ystävä? Kun sinulla on surua, huolta ja murhetta, miten
toivoisit toisen ihmisen siihen
reagoivan? Aktiivinen kuunteleminen voi olla kuitenkin
yllättävän vaikeaa. Tarkoitan
siis sellaista, että kuuntelen,
mitä oikeasti tuo toinen tahtoo sanoa. Otan vastaan kaikki
tunteenpurkaukset sellaisina
kuin ne on yhtään vähättelemättä sitä tuskaa, jota toinen
ihminen kokee.
Jobilla oli kolme ystävää vai
voisiko sanoa sielunhoitajaa.
Kun Job oli menettänyt omaisuutensa, lapsensa ja terveytensä, he päättivät mennä lohduttamaan häntä. Job oli hän
niin suuressa tuskassa, ettei
sanonut sanaakaan viikkoon.
Viikon hiljaisuuden aikana
Jobin kolme ystävää, Elifas,
Bildad ja Sofar istuivat hiljaa
ja katselivat kärsivää Jobia.
Kukaan ei sanonut sanaakaan.
(Job 2:11-13)

Kun Job sitten alkaa puhua,
kiroaa hän ensi töikseen syntymäpäivänsä ja toivoo, ettei
olisi syntynytkään. Kun Jobin
vuodatus alkaa, hänen ystävänsäkin avaavat suunsa. Suurin osa Jobin kirjaa on Jobin ja

hänen kolmen ystävänsä välistä keskustelua. (Job 3-31).
Jobin ystävät eivät selvästikään kestä kuunnella tuota
Jobin vuodatusta. He muun
muassa haluavat puolustaa Jumalaa, tuovat esille ajatuksen
siitä, että ihminen itse on syypää kärsimykseensä ja antavat
ns. hyviä neuvoja, jotka eivät
kuitenkaan tuo lohdutusta.
Esimerkiksi Bildad esitti
mahdollisuuden, että Jobin
lasten kohtalo johtui heidän tekemistään synneistä (Job 8:2-4).
Tämä ei ollut kuitenkaan totta. He olivat kyllä syntisiä,
mutta sen tähden he eivät
saaneet surmaansa. Tämä on
hyvä muistaa tänäänkin. Raamattu torjuu sellaisen yksiyhteen ajattelun, että syntisemmät kärsisivät enemmän.
Usein näyttää olevan jopa
päinvastoin. Lisäksi Job oli
luottanut uhrin voimaan lastensa kohdalla. Jobin kirjan
ensimmäisessä luvussa kerrottiin Jobin uhranneen lastensa
syntien puolesta. Nyt Jobilta
oltiin viemässä tuota lohdutusta uhrin sovittavaan voimaan. Eivätkö he olleetkaan
saaneet anteeksi?
Elifas jopa syyttää itse Jobia:

Vinkkejä

Eikö sinun pahuutesi ole
suuri? Eivätkö sinun syntisi ole loppumattomat? (Job
22:5). Job oli toki syntinen,
mutta hänen kärsimyksensä eivät johtuneet siitä.
Miksi Job joutui sitten
kärsimään? Syy ei ollut
lasten tekemissä synneissä, syy ei ollut Jobin tekemissä synneissä. Syy ei
ollut se, että Job olisi ollut
erityisen paha – asiahan
oli juuri päinvastoin. Antoihan Jumala valtavan
todistuksen kirjan alussa
Jobista sanoessaan, ettei
maan päällä ollut hänen
veroistaan, yhtä jumalaapelkäävää (Job 1:8). Meidän
on hyvä muistaa, että me
emme tiedä yksittäisen ihmisen kärsimyksen syytä ja
tarkoitusta. Siksi tulisi olla
hyvin varovaisia liian helposti antamaan myöskään
vastauksia.
Jobin ystävät olivat hänen vierellään, mutta he
epäonnistuivat lohduttamaan Jobia. He eivät tienneet syytä Jobin kärsimykseen, vaikka niin luulivat.
Ennemminkin Job koki
ystäviensä puheet lisäävän
taakkaa. Mutta mikä onkaan Jumalan loppuarvio
näistä ystävien puheista.
Jobin kirjan viimeisessä luvussa Jumala sanoo temanilaiselle Elifaalle:
”Minä olen vihastunut sinuun ja kahteen kumppaniisi,
sillä te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin
palvelijani Job” (Job 42:7)
Lohdullista on, että vaik-

ka ystävät epäonnistuivat
pahasti ja saivat puheillaan
Jumalan vihaiseksi, hekin
lopulta saivat osakseen armon!
”Ottakaa siis seitsemän
sonnia ja seitsemän pässiä,
menkää minun palvelijani
Jobin luo ja uhratkaa hyvitykseksi omasta puolestanne
polttouhri. Palvelijani Job
rukoilee teidän puolestanne,
ja minä kuulen hänen rukouksensa. Näin minä säästän
teidät rangaistukselta ja häpeältä, vaikka te olette puhuneet minusta vastoin totuutta,
toisin kuin palvelijani Job.”
Temanilainen Elifas, suahilainen Bildad ja naamalainen Sofar tekivät niin kuin
Herra oli heitä käskenyt, ja
Herra kuuli Jobin rukouksen.
Kun Job oli rukoillut ystäviensä puolesta, Herra käänsi hänen kohtalonsa. Herra
antoi Jobille kaksin verroin
kaikkea, mitä hänellä oli ennen ollut. (Job 42:8-10)
Jumala käski ystävien
uhrata heidän syntiensä
sovitukseksi. Vanhan testamentin uhrit ovat esikuvaa Jeesuksen uhrista.
Tänäänkin ”epäonnistunut”
ystäväkin saa uskoa syntinsä anteeksi Jeesuksen
uhrin tähden. Toiseksi, Job
rukoili ystäviensä puolesta. Rukous on tärkeää tänäänkin. Voimme omalta
puoleltamme osoittaa ystävyyttä rukoilemalla toistemme puolesta.
Jarkko Haapanen

Vinkkejä ensi kertaa

seurakunnan
tilaisuuksiin
osallistuville

Martti Luther käytti seurakunnasta ilmaisua "armahdettujen
syntisten yhteisö." Ei tarvitse
ajatella, että muut ovat sinua
parempia ihmisinä tai kristittyinä. (ks. Room. 3:23-24)
Helposti joukko jossa useimmat tuntevat toisensa jo pidemmältä ajalta voi vaikuttaa ensikertalaisesta "sisäänpäin lämpiävältä." Seurakunnan tehtävänä on toivottaa uudet tulijat
lämpimästi mukaan. Ja itsekin
voi olla aloitteellinen ja tutustua
rohkeasti uusiin ihmisiin.
Me ihmiset olemme hyvin
erilaisia. Saatat haluta vain istua, kuunnella ja mietiskellä
rauhassa. Tee silloin niin. Myös
kristittyinä elämme eri elämäntilanteissa ja kasvumme kristittyinä on eri vaiheissa itse kullakin. (ks. Room.12:10)
Halutessasi jutella lisää uskonasioista, esittää kysymyksiä tai pyytää rukousta puolestasi, kannattaa ottaa yhteyttä
työntekijään. Heillä on vaitiolovelvollisuus myös.
Etsiessäsi omaa tapaa tai
paikkaa palvella seurakunnassa,
paras tapa on osallistua aktiivisesti mukaan toimintaan ja tutustua ihmisiin. Tällöin muut voivat tunnistaa lahjasi ja saat olla
tunnistamassa muiden lahjoja.
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Hartaus

maailmalla

V

astassa oli uusi maa, uusi ympäristö, uusi kieli ja
uusi kulttuuri, kun muutimme
perheenä Saksaan viime vuoden
syksyllä. Toiseen kertaan elämässämme hyppäsimme uuden
keskelle – aiempi kokemus oli
kymmenen vuoden takaa muutosta Etu-Aasiaan. Vaikka nyt
kyse oli Saksasta, jonka kulttuurin oli etukäteen mieltänyt
eurooppalaisena ja länsimaisena, kristillispohjaisena olevan
samankaltainen kuin Suomessa,
nopeasti kuitenkin arjessa huomasimme, että moni pieni asia ja
tapa on ihan erilainen. Saksassa
esimerkiksi naapurit otetaan arkielämässä monessa huomioon:
muun muassa pihanurmikon
leikkuulle on määritetty ajat ja
jokainen huolehtii oman pätkän
kadun siisteydestä.
Miten sitten ystävystyä
paikallisten kanssa uudessa
kulttuurissa? Normaalia arkea
eläessä tulee vastaan lukuisia kohtaamisia eri ihmisten
kanssa: naapureiden, parturin,
lähikauppiaan, lasten koulussa
vanhempien, paikallisessa seurakunnassa seurakuntalaisten,
kielikoulussa
kurssitovereiden kanssa. Lisäksi yhteinen
tekeminen ja kokemukset yhdistävät vaikkapa urheiluharrastuksessa. Joskus näistä kohtaamisista kehittyy ystävyyssuhde. Oma asenne on tärkeä:
olla itse valmis tutustumaan
toiseen ja pitää mielessä Jeesuksen antama ohje: "Kaikki,
minkä tahdotte ihmisten tekevän
teille, tehkää te heille.” (Matt.
7:12) Monesti ystävyys alkaa
siitä, että on halua olla itse
ystävä jollekulle. Rohkeus ja
6

Kaikille avoimet
Raamattuillat
Tampereen Lähetyskodilla
(Hämeenpuisto 41)

Ihmisen arvo:

Ystävystymässä Saksassa
Ateriayhteys oli
jo Raamatun
seemiläisessä
kulttuurissa
läheisyyden ja
luottamuksen
merkki.
aktiivisuus auttavat ystävystymisessä, mutta uskomme myös
vahvasti, että Jumala johdattaa
kohtaamaan juuri oikeita ihmisiä. Ne kohtaamiset voivat olla
juuri hetkillä, kun ei ole yhtään
rohkea tai aktiivinen olo!
Kielimuuri on luonnollisesti ystävystymisessä rajoittava
tekijä – vaikkei se onneksi kuitenkaan sitä täysin estä. Ilman
yhteistä kieltäkin voi viestittää
toisen huomioonottamista, välittämistä ja kiinnostusta. Jo se,
että osaa edes auttavasti puhua paikallista kieltä, herättää
yleensä kiinnostusta ja kunnioitusta, että on nähnyt vaivaa kielenoppimisessa. Opiskelemme tällä hetkellä saksaa
maahanmuuttajien kielikurssilla. Ryhmässämme on pari-

kymmentä aikuista eri puolilta maailmaa, kuten Puolasta,
Bulgariasta, Kreikasta, Iranista, Syyriasta ja Eritreassa. On
parturia, kokkia, tarjoilijaa,
opettajaa, lihakauppiasta ja
kultaseppää. Pääsemme tutustumaan – ja toivottavasti myös
tulevien viikkojen aikana ystävystymään – hyvin erilaisista
taustoista tuleviin ihmisiin.
Olemme huomanneet, että
loppujen lopuksi ystävystyminen on hyvinkin samanlaista
maasta ja kielestä riippumatta.
Kulttuurierot tulevat näkyviin
lähinnä ystävyyden ylläpidossa. Tässä suhteessa Saksa vaikuttaa samanlaiselta kuin Suomi. Ystäviä tavataan lähinnä
viikonloppuisin, kun on vapaata töistä. Itse haluamme pitää
kotimme ovet avoinna ja kutsua ihmisiä kylään. Ateriayhteys oli jo Raamatun seemiläisessä kulttuurissa läheisyyden ja
luottamuksen merkki; samoin
olemme itse kokeneet sen tärkeäksi ystävystymisessä.
Perhe maahanmuutajatyössä Saksassa

Päivi Räsänen to.16.2
kello 18.30 (kahvit 18)

Eksytysten monet kasvot:
Tapani Suonto to.16.3
kello 18.30 (kahvit 18)

Tervetuloa!
Naisten yhteinen iltapäivä

“Jumalan huolenpito”

Lauantaina 18.2 kello 14.-17.00
Tampereen Lähetyskodilla (Hämeenpuisto 41)
Aiheesta puhumassa Johanna Kohonen
ja Raija Majanen. Musiikki: Laulusiskot.
Kahvitarjoilua ja esirukouspalvelua.

Naisten rukousaamu

Lauantaina 25.3 kello 10.-12.00
Tampereen Lähetyskodilla (Hämeenpuisto 41)
Sanaa, rukousta ja ylistystä. Mukana
Anne Huhtala. Puuroa sekä suolaista ja
makeaa tarjottavaa

Olet lämpimästi tervetullut
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys ja Agricola Opintokeskus

”Rakasti häntä
niinkuin omaa sieluaan...”

E

nsimmäisessä Samuelin Kirjassa kuvataan miten kuningas Saulin poika
Joonatan kiintyi kaikesta sydämestään
betlehemiläisen Iisain poikaan, Daavidiin.
Daavid oli voittanut filistealaisen Goljatin
ja noussut kuningas Saulin hoviin. Mutta pian kuningas alkoi kadehtia ja pelätä
Daavidia, entistä lammaspaimenta. Kuninkaan vihasta huolimatta Joonatanista
tuli Daavidin sydänystävä. Oikealla ystävällä on paikka sinun sydämessäsi! Sinulla
on toki muitakin tuttuja, mutta sydänystävistä saattaa olla pulaa.
Hädässä ystävä tunnetaan, on sananparsi. On helppo rakastaa ihmistä myötämäessä. Helppo on kokea yhteyttä aplodeeraajiin ja kehujiin. Vastoinkäymiset
ja totuuden sana paljastavat tosi ystävät.
Käy toteen Jeesuksen sanat opetuslapsilleen: ”Tahdotteko tekin mennä pois?”(Joh
6:67). Usko voi sekä yhdistää että erottaa.
Ehkäpä yleisin virheemme uskoon tultuamme on hylätä entiset, vielä kääntymättömät ystävät. Näin syntyy sisälämpöinen, vain uskovista koostuva ystäväpiiri.
Menetämmekö näin mahdollisuuden olla
heille Jeesuksen todistajina?
Sydämen ystävyys synnyttää yhteyden,
joka on todellisen ystävyyden hedelmää.
Ystävyyttä ja yhteyttä tulee vaalia. On
oltava valmis puolustautumaan vihollisen
metkuja vastaan. Hyökkäykset käynnistyvät useimmiten panettelusta. Tiedämme
ja olemme nähneet, ettei julkisyntiin langennut ei saa hevin anteeksi. Panettelija
vain harvoin joutuu tilille katteettomista
puheistaan. Lutherin käsityksen mukaan
mustattua mainetta on miltei mahdotonta
puhdistaa, koska kukaan ei kykene keräämään pois valheellisia väitteitä.
Oletko tosi ystävä, ja onko sinulla tosiystäviä?
Onesimus
7
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Tarvitsemme
tukikohdan
elämässämme
kokeaksemme
yhteyttä ja
ystävyyttä.
valloissa ja aktiomatkoistani
Israeliin sekä Eurooppaan.
Viimeksi monikulttuurisuuttani muokkasi Kansanlähetysopiston kansainvälisyyslinjan
matkani Kaakkois-Aasiassa.
Ihmiset ympäri maailmaa
ovat vaikuttaneet identiteettiini. Etäisyyksistä johtuen tuntuu joskus, että todelliset ystäväni ovat etäisiä. Tällä hetkellä
kotini on Ryttylässä. Olen jälleen oppinut paljon uutta kansainvälisiltä opiskelijakavereiltani Kansanlähetysopistolla.
Kristittynä lähettilapsena ymmärrän, että todellinen identiteettini on taivaassa. Mutta
miten lähettilapsen taustani
auttaa minua nyt aikuisena
kohtaamaan muukalaisia?

Koti ja koti-ikävä

Rakasta Jumalaa yli kaiken
K

unnallisvaalit lähestyvät
ja ehdokkaat miettivät
mottojaan. Minun mottoni
osoittaa elämäni arvojärjestyksen: ”Rakasta Jumalaa yli
kaiken!” Yhteytemme Jumalaan turmeltui syntiinlankeemuksessa, mutta silti Jeesus
kehottaa etsimään ensin Jumalaa, niin kaikki muukin meille
annetaan.
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Yhteys ja ystävyys
Olen Kansanlähetyksen Etiopian lähettilapsi. Synnyin Addis Abebassa marraskuussa
1978 – Helena ja Tapio Räisäsen ensimmäisellä työkaudella.
Itsetuntemukseni
rakentuu
kokemuksistani synnyinmaassani Etiopiassa, kotimaassani
Suomessa, opiskeluista Yhdys-

Koti-ikävä on tärkeä käsite
muuttajien elämässä. Raamatusta luen miten Jumala kehottaa israelilaisia kohtelemaan
muukalaisia
tasavertaisesti,
koska hekin kokivat muukalaisuutta Egyptissä. Samanlainen
koti-ikävä murehduttaa ihmisiä tänään ympäri maailman.
Lapsuuden kotini oli 14
vuotta Dembi Dollossa. Sieltä lähdettyämme juuret piti
irrottaa ja juurruttaa Kokkolaan, jossa on vanhempieni
koti. Koti-ikävää olen kokenut molempiin suuntiin. Olen
asunut Kokkolassa seitsemän

Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia,
vaan kuulutte Jumalan perheeseen,
samaan kansaan kuin pyhät.

Suuressa mukana

Efesolaiskirje 2:19

Kummipoikani Noel Indonesiassa Intian valtameren rannalla.

vuotta ja se on tietynlainen tukikohtani. Tarvitsemme tukikohdan elämässämme kokeaksemme yhteyttä ja ystävyyttä.
Monet muukalaiset joutuvat
tänään pohtimaan suhdettaan
synnyinmaahansa ja Suomeen.
Ovatko he löytäneet tukikohtaa elämälleen?
Kristityn lähettilapsen kotiikävään helpottaa yhteys Jumalaan. Olen usein tarttunut
Raamattuun, kun tuntuu etsten jaksa elämän kamppailuja.
Pyhä Henki puhuu Raamatun
sanan kautta ja antaa voimia
jatkaa.

Kansalaisuus ja perhe
Jumala on valinnut puhua
meille valitun kansansa kautta. Savenvalajan tavoin hän
muokkaa kansakuntia sekä ohjaa kansoja. Maallinen kotimme ja kansalaisuutemme on
vain ajallista. Taivaan kansalaisina olemme jo tässä ajassa
osa Jumalan perhettä. En ole
naimisissa, joten minulla ei ole
omaa perhettä. Avioliittotyötä
Mekane Yesus -kirkossa tehneiltä vanhemmiltani olen kuitenkin oppinut paljon raamatullisesta perhemallista. Tämä

on osa kristillisen kodin siunaustani.
”Rakasta Jumalaa yli kaiken
ja lähimmäistä niin kuin itseä.”
Tästä rakkauden kaskoiskäskystä on opetettu, että meidän
tulisi oppia ensin rakastamaan
itseämme, jotta voimme rakastaa lähimmäistämme. Armollisuus itseä kohtaan auttaa myös
muukalaisten taakkojen kantamisessa.
Markus Räisänen
Kansanlähetyksen
Etiopian lähettilapsi

Unohda banaanilaatikot
ja vuokraa kätevät,
kestävät, ekologiset ja
pinottavat

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

Kuva: freeimages.com / Penny Mathews

Suuressa mukana

”Tahdotko kertoa lapselle Jeesuksesta?
Kaipaatko ideoita lapsityöhön?”

uistakaa tämä: joka niukasti kylvää,
se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää,
se runsaasti niittää. Kukin antakoon sen mukaan kuin on
mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta,
sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.

- ystävy

ikä on sinun elämäsi kallein asia? Minun
elämäni ihmeellisin asia oli,
kun vuonna 1989 sain löytää
yhteyden elävään Jumalaan ja
Jeesuksesta tuli paras ystäväni. Elin aivan tavallista kotiäidin arkea ja elämää, mutta tuo
vuosi muutti koko perheemme
elämän suunnan. Jeesuksen
tuntemisesta tuli elämäni kallein asia. Aiemmin kyllä tiesin Jeesuksen kuolleen koko
maailman syntien puolesta ja
tiesin, että Jumala on luonut
kaiken ja on olemassa. Elin
kuitenkin kuin tuolla tiedolla
ei olisi ollut mitään merkitystä
minulle ja perheelleni.
Ennen tuota päivää ei kukaan koskaan kertonut minulle, että Jeesuksen voi oppia
tuntemaan henkilökohtaisesti.
Kukaan ei ollut sanonut, että
juuri minä voin saada syntini
anteeksi. Raamattua lukemalla minulle paljastui todellinen
tilanteeni Jumalan edessä ja oli
enemmän kuin suuri helpotus
saada kuulla sanat: “Jeesuksen
nimessä ja veressä saat uskoa
kaikki syntisi anteeksi.”
Jeesuksen tuntemisen kautta
syntyi yhteys myös toisiin uskoviin. Tuli halu kertoa muille Jeesuksesta ja miten Hänen
10

kanssaan voit oikeasti elää tätä
elämää.
Pian uskoontulon jälkeen
aloitin työt lasten parissa, jossa sitten onkin vierähtänyt jo
yli 25 vuotta. Jumalan tahto
on, että jokainen lapsikin saisi oppia tuntemaan Jeesuksen
omana Vapahtajanaan ja kasvaa Hänen tuntemisessaan.
Onko Jumala laskenut sinun
sydämellesi lasten tarpeen
saada tulla tuntemaan Jeesus?
Nyt on aika toimia.
Järjestämme
Tampereen
lähetyskodilla lapsityön koulutuksen 22.-23.4.2017. Tule
rohkeasti mukaan. Saat varmasti sellaiset eväät lapsityöhön, että että on ihan pakko
lähteä tekemään jotain.
Jeesus sanoo meille, Joh 15:15
“En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä
hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, … “
Jeesuksen ystävinä meillä on
etuoikeus viedä evankeliumia
seuraaville sukupolville. Olethan sinäkin mukana!
Helena Vähäkangas
Juniorityöntekijä ja kouluttaja
Hämeen Kansanlähetys
Helena.vahakangas@sekl.fi
044 3790895

lahjoittamiseen?
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Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja,
niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä
runsaasti kaikkea hyvää. Onhan kirjoitettu: - Hän jakelee,
hän antaa köyhille, hänen hyvyytensä kestää ikuisesti."
2. Kor. 9:6-9

Suhtaudummeko lahjoittamiseen kuten johonkin
kerjäläiseen, jonka kadulla nähdessämme vaihtaisimme
mieluiten tien toiselle puolelle, tai korkeintaan säälistä
annamme hänelle lantin tai kaksi. Vai suhtaudummeko
lahjoittamiseen siten, että suorastaan odotamme seuraavaa tilipäivää jotta voimme antaa siitä osan takaisin Herrallemme. Omastammehan me emme pysty antamaan
yhtään mitään, koska kaikki mitä meillä on, on Herran.
Lahjoittamisessa ei ole tärkeintä annetut rahamäärät,
vaan tärkeintä on sydämen asenne ja sitoutuneisuus.
Vaikka satunnaisen lahjoittajan eurolla saadaan ihan yhtä paljon hyvää aikaiseksi kuin säännöllisen lahjoittajan
eurolla, niin kuitenkin on erittäin tärkeätä, että sitoudut
ja olet uskollinen sitoumuksessasi. Jos koet, että antamasi rahalahja on pieni niin älä suotta murehdi, sillä Jeesuksella on kyllä keinot moninkertaistaa antamasi lahja.
Itse keskityn kahteen lahjoituskohteeseen. Sain kasvaa
lapsuuden uskossa Lestadiolaisen Rauhan Sanan piirissä,
joten on luonnollista että tahdon tukea lähetystyötä sen
kautta. Aikuisuuden kynnyksellä tutustuin Kansanlähetykseen josta onkin tullut toinen hengellinen kotini, ja
on hienoa että voin sen kautta tukea mm. Hämeessä tehtävää evankeliointityötä. Tahdon pysyä näissä lahjoituksissa uskollisena ja saan elää todeksi sitä mitä Raamattu
opettaa: ”…joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää.”
Olkaamme kiitollisia jokaisesta lahjoittajasta, sillä ilman Teidän tukeanne Hämeen piirin kautta tehtävä työ
ei ole taloudellisesti mahdollista. Kiitos!
Antti Jääskö
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Talous

Talous

Taloustilanne 1.1.-31.12.2016
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Palvelukortti

Toteutunnut

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

Uusi osoite:

Sähköposti:
Puhelin:
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Budjetti

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

Olemme päivittäneet taloustaulukkoa hieman enemmän
tietoa antavaksi. Toivon mukaan se palvelee teitä lukijoita
paremmin.
2016 talous oli budjetoitu
40 000 € miinukselle ja toteuma on todella hieno eli vain
20 000 € miinuksella. Tulosta
parantaa 10 000 € kalustolahjoitus (uudet äänentoistolaitteen ja digipiano lähetyskodille) mutta silti tulos on hyvä.
Kiitos vielä kovasti!
Miinusbudjettihan johtui lähetyskodin remonttitarpeista,
lattiat uusittiin ja vähän muutakin samalla. Remonttikeräys
tuotti 1.11.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana 8021€, eli vajaa 5€/
Pisara -lehden saaja.
Nyt sitten on jatkohaasteena taloyhtiön ikkunaremontti

ja sähköremontti jotka nostavat yhtiövastikettamme 2017
vuoden alusta alkaen 434 €/
kk 15 seuraavan vuoden ajaksi.
Tämä tekee yhteensä 78120 €.
Jos meidän osuutemme projektista on 60000 € kuten on
kerrottu tietäisi em. laskelma
korkokuluja noin 18000€ 15
vuoden aikana.
Olisiko meillä ystävät mahdollisuus kerätä vähän ylimääräistä vuoden 2017 aikana, voisimme lyhentää omaa
lainaosuuttamme ja säästää
koroissa. Olisiko 20 000€ liian
suuri tavoite, sehän ei tee kuin
10 € jokaiselta Pisara -lehden
saajalta. Siihen varmaan pystytään itse kukin. Tai jos 200 teistä lahjoittaa 100 € ylimääräistä
niin se on siinä. Helppo homma, eikö? Odotan innolla miten
reagoitte, tuloksesta kuulette
seuraavassa pisarassa. Käytä
viitenumeroa 20006 tähän lahjoitukseen.
Budjetti 2017 laadittu ns.
nollabudjettina. Korotimme
hieman SEKLin osuutta, joten
lähetyskentille menee rahaa
hieman entistä enemmän. Hallitus on tehnyt periaatepäätöksen SEKLin lähetysosuuden korottamisesta myös seuraavien
vuosien aikana.
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, ilman 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.
Olethan huomannut kotisivuillamme www.hameenkl.fi
lahjoitusmahdollisuuden suoraan oman nettipankkisi kautta.
Lahjoituksia voit tehdä myös
pelastusrenkaan kautta, joka
löytyy kotisivultamme ”tue
työtämme-valikon alta”.
Nettilahjoitustilin numero on
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.

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.19)

Lahjoitusten kohdekohtaiset viitenumerot
Työntekijät
Ilkka Päiväsaari. . . . . . . . . 19402
Marianna Hildèn . . . . . . . . 19460
(juniorityö)
Paula Jääskö. . . . . . . . . . . 19570
Helena Vähäkangas. . . . . 19596

Piirin omat kohteet
Radiotyö. . . . . . . . . . . . . . 11400
Keidas Hämeenlinna. . . . 12629
Mihin eniten tarvitaan . . 14300
Miestyö. . . . . . . . . . . . . . . 15600
Evankelioimistyö. . . . . . . 15901
Keidasvuokrakeräys. . . . 16120
Maakuntatyö. . . . . . . . . . 16515
Nuoret aikuiset . . . . . . . . 16900
Juniorityön materiaalit. . 17006
Keidas omaksi keräys. . . 17200
Pisara -lehti. . . . . . . . . . . . 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
Sadeharjut. . . . . . . . . . . . . 23650
Tohmola Heidi . . . . . . . . . 24507
Tuppuraiset. . . . . . . . . . .  24808
Vähäkangas Anna . . . . . . 25593
Lähetys erittelemätön. . 18500
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Menovinkit

Yhteystiedot

Menovinkit
helmikuu – huhtikuu

la 25.3. klo 13 Virsiseurat,
os. Pärnäntie 138

muutokset mahdollisia, tarkistathan kokoontumistiedot
nettikalenterista osoitteesta:
http://hameenkl.fi/kalenteri/

la 22.4. klo 13 Virsiseurat,
os. Salmijärventie 7

FORSSA
su 9.4. klo 10 Jumalanpalvelus,
saarna Sakari Valkama

HÄMEENLINNA
Keidas, Kaivokatu 2
parillisten viikkojen maanantaisin klo 18 Miesten raamattupiiri
tiistaisin klo 14 Hoitava päiväpiiri
torstaisin klo 18 3Kohtaamista -ilta nuorille aikuisille
parillisten viikkojen torstaisin
klo 18 Ilosanomapiiri
perjantaisin klo 15-17
LEGO -kerho 7-12 vuotiaille
parillisten viikkojen
sunnuntaisin klo 14
Keitaan sunnuntai
la 6.5. klo 12 Kansanlähetyksen maakunnallinen
50-vuotisjuhla,
Poltinahon seurakuntatalo,
Matti Alangon katu 31

ORIVESI
parillisten viikkojen maanantaisin klo 18 Avoin raamattupiiri seurakuntakeskuksen
kahviossa, Latokartanontie 5
la 25.2. klo 13 Virsiseurat,
os. Vuohipellontie 6
su 12.3. klo 17 Jumalanpalvelus, saarna Tommi Jalava,
Korkeakosken pikkukirkko
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La 25.3. klo 10-12
Naisten rukousaamu,
Sanaa, rukousta ja
ylistystä, puhumassa
Anne Huhtala, esirukouspalvelu, tarjolla
puuroa, suolaista ja
makeaa syötävää

PAROLA
tiistaisin klo 19-20.30 Sana ja
sähly, Parolan yhteiskoulu,
Myllytie 33

La 8.4. klo 11-14 Lähetyskodin kevätmyyjäiset

PÄLKÄNE

sunnuntaisin klo 16
Hetket yhdessä seuraavina sunnuntaina
5.2., 19.2., 5.3., 19.3.,
2.4., 16.4., 7.5. ja 21.5.

su 12.3. Jumalanpalvelus,
saarna Pirkko Valkama,
Pälkäneen kirkko

RENKO
Donkkis Big Night -toimintailta 7-12 vuotiaille, Rengon
srk-talo, Hinkaloistentie 1, klo
18-20 seuraavasti: 15.2., 15.3.,
19.4. ja 10.5.

RYTTYLÄ
Donkkis Big Night -toimintailta 7-12 vuotiaille, Ryttylän
koulu, Koulutie 14, klo 18-20
seuraavasti: 15.2., 23.3. ja
21.4.

SOMERO
su 12.3. klo 10 Jumalanpalvelus, saarna Arto Mäki-Kerttula,
Someron kirkko. klo 13.00 Jumalanpalvelus, Mäki-Kerttula,
Somerniemen kirkko.

TAMPERE
Lähetyskoti, Hämeenpuisto 41
maanantaisin klo 18
Avoin raamattupiiri
tiistaisin klo 10.30
Lähetysrukouspiiri
tiistaisin klo 13 Lähetyksen
näpräyspiiri seuraavina tiistaina 7.2., 21.2., 7.3., 21.3. ja 4.4.

keskiviikkoisin klo 13
Päiväseurat
keskiviikkoisin klo 17.30 KOTI
-ilta nuorille ja nuorille aikuisille
to 16.2. klo 18 Raamattuilta,
aiheena ’Ihmisen arvo’ josta
puhumassa Päivi Räsänen
to 16.3. klo 18 Raamattuilta,
aiheena ’Eksytysten monet
kasvot’ josta puhumassa Tapani Suonto
perjantaisin klo 18 Varkki-ilta
yli 10-vuotiaille seuraavina
perjantaina 3.2., 17.2., 10.3.,
24.3., 7.4., 21.4., 5.5. ja 19.5.
perjantaisin klo 18 PME-ilta
yläkouluikäisille seuraavina
perjantaina 10.2., 24.2., 17.3.,
31.3., 14.4., 28.4. ja 12.5.
La 18.2. klo 14 Naisten iltapäivä, puhumassa Johanna
Kohonen ja Raija Majanen,
musiikki Laulusiskot

sunnuntaisin klo 16
Sunnuntaiseurat seuraavina sunnuntaina
12.2., 12.3., 9.4. ja 28.5.
sunnuntaisin klo 18 Sanan ja
rukouksen ilta seuraavina sunnuntaina 26.2., 26.3. ja 28.4.
Kansanlähetysopisto,
Tampereen toimipiste
(Hämeenpuisto 41)
22-23.4. Raamatun opettaminen lapsille -kurssi (lisätiedot
erillisestä ilmoituksesta)
ma 13.3. klo 18 Lähetysilta
yhdessä Kylväjän kanssa, mukana Teija Greed, Hervannan
kirkko, Lindforsinkatu 7

TERVAKOSKI
Donkkis Big Night -toimintailta 7-12 vuotiaille, Seuranaukio,
Janakkala klo 18-20 seuraavasti: 16.2., 16.3., 20.4. ja 11.5.

VIIALA
Su 5.3 klo 10.00 Jumalanpalvelus, saarna Lasse Jussila ja klo
17.00 Suomi Sydämellä -iltatilaisuus, Lasse Jussila, Kirkon
seurakuntasali, Nordintie

VIRRAT
ke 8.2. klo klo 18 Raamattuilta
Kyläilykahviossa, alustus Pirjo
Mettänen
su 12.3. klo 10 Jumalanpalvelus, saarna Lasse Jussila, Virtain kirkko
ke 29.3. klo 18 Raamattuilta
Kyläilykahviossa, alustus Inkeri
Ilkka

YLÖJÄRVI
Donkkis Big Night -toimintailta 7-12 vuotiaille, Viljakkalan seurakuntatalo, Virkatie
2, klo 18-20 seuraavasti: 8.2.,
15.3., 5.4. ja 3.5.
su 12.3. klo 10 Jumalanpalvelus, saarna Heikki Nummijärvi, Ylöjärven kirkko

Tsekkaa e!

kotisivumm

www.hameenkl.fi

Tervetuloa mukaan!
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.

Julkaisija:
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys ry.
Hämeenpuisto 41, 33200 Tampere
040 960 3690, hameenkl@sekl.fi
Y-tunnus: 0218209-8
Päätoimittaja:
Ilkka Päiväsaari
Lehden taitto:
Mika Huusko - Vainiolla.fi
Kannen kuva:
Dreamstime: Marcelmooij
Työntekijöiden yhteystiedot:
Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja
050 340 2485
Paula Jääskö, lähetys ja -toimistosihteeri
040 9603690
Helena Vähäkangas, juniorityön vastaava/
kouluttaja, 044 379 0895
Kirsi Jokela, maahanmuuttajatyön
yhdyshenkilö (vap.eht)
kijokela@gmail.com, 040 738 2731
Lasse Jussila, evankelista (vap.eht.)
040 536 5133
Paavo Rantala, rahastonhoitaja (vap.eht.)
0400 072 2517
Marianna Hildén, juniorityöntekijä (vap.eht.)
050 545 3344
sähköpostit: etunimi.sukunimi@sekl.fi
Piirihallitus 2016:
Torsti Tauriainen (pj.), Kirsi Jokela (vpj.),
Antti Jääskö, Reijo Kettunen, Jaakko
Sadeharju, Tommi Jalava, Arto Mäki-Kerttula, Riitta Suonurmi, Vesa Vähäkangas.
Pankkiyhteys:
Tampereen seudun Osuuspankki:
FI71 5730 0820 0457 02
Keräyslupa: POL-2015-6832
Painosmäärä ja jakelu:
2700 kpl. Postitetaan tilaajille sekä
Hämeen Kansanlähetys ry:n jäsenille. Osa
lehdistä jaetaan ilmaisjakeluna
Osoitteenmuutokset:
hameenkl@sekl.fi tai 040 960 3690.
Osoitteessa www.hameenkl.fi voit perua
tilauksen tai tehdä osoitteenmuutoksen.
ISSN-L 2242-7929
ISSN 2242-7929
Painopaikka: Oy Fram Ab, Vaasa

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

Minun todistukseni

O

len 63-vuotias Raamattulinjan opiskelija Kansanlähetysopistolla. Se on huikea
mahdollisuus oppia tuntemaan
Jumalaa uudella tavalla.
Varhaislapsuuteni ajan äitini
vanhemmat asuivat perheeni
kanssa. Mummo huolehti meistä lapsista vanhempieni ollessa
töissä maatilallamme ja kertoi
Raamatusta kiehtovia tarinoita,
Josefin elämästä, Abrahamista, Mooseksesta jne. Kaikkein
kiehtovin tarina oli Taivas kultakatuineen ja kruunuineen.
Elämä ei mene kivuttomasti, ei myöskään minun elämä,
äidin vanhemmat joutivat
muuttamaan toiselle puolelle
Suomea. Heidän muuttonsa
johti myös pitkään katkokseen
Raamatun tutkimisessa.
Muutin kotoa liian nuorena,
minkä vuoksi jouduin elämään
yksin vailla aikuisten huolenpitoa. Iltaopiskelun ja myöhemmin vuorotyön vuoksi en päässyt hengellisiin tilaisuuksiin.
Minulta unohtui Jumala, mutta
Jumala ei unohtanut minua.
Opiskellessani sosiaalityötä
Göteborgin yliopistossa, sain
opiskelutoverikseni uskovan
naisen. Yhdessä pohdimme ja
vertailimme Raamatun ja sosiaalityön opetuksia ihmisten
kohtaamisesta. Ne vaikuttivat
yllättävän samanlaisilta. Nuo
keskustelut veivät lähelle Jumalaa ja antoivat hyvän lähtökohdan tulevaan työhön. Valmistuttuani muutin takaisin
Suomeen.

Minulta unohtui Jumala,
mutta minä en unohtunut Jumalalta
Työssäni näin paljon tuskaa
ja kärsimystä, minkä vuoksi
aloin pohtia kärsimyksen olemusta. Olin kiitollinen opiskeluaikaisista pohdinnoista. Jälleen kerran oli pakko todeta,
että ilman Jumalaa ei ole toivoa maailmassa. Ja siinä Hän
oli rinnallani niin kuin aina.
Eräällä työpaikalla jouduin
läpikäymään raskaan työpaikkakiusaamisen. Kun en enää
jaksanut uskoa, että Jumalakaan välittäisi, tuli lohdutuksekseni Job. Kärsimystensä
keskellä hän huokaa, että ”Oi,
jospa minun sanani kirjoitettaisiin muistiin, jospa ne piirrettäisiin kirjaan, rautataltalla ja lyijyllä hakattaisiin kallioon ikuisiksi ajoiksi. ” Job 19:23-24
Tuo kallio, mihin ne hakattiin, oli Jeesus Kristus. Ymmärsin, että siihen Kallioon,
oli osuneet myös ne lyönnit,
jotka osuivat minuun, jo kauan

ennenkö olin edes syntynyt.
Eikö sitten Jeesus välittäisi,
koska Hänkin oli kärsinyt minun kanssani.
Ymmärsin, että aina voin
paeta Jeesuskallion turvaan.
Kipukin on helpompi kestää,
kun ei ole yksin. Jumala ei rakasta vain minua vaan Hän
rakasta myös kiusaajiani. Sitä
on vaikea niellä, mutta juuri se
antoi minulle varmuuden, että
Hän välittää siitä, mitä minulle
tapahtuu. Kärsimysten keskellä
olin saanut nähdä jotain uutta
Jumalasta. Jeesus välittää, mitä
minulle tapahtuu, mutta hän
välittää myös niistä, joita itse
satutan ja Hän välittää niistä,
jotka satuttavat minua.
Minäkin tiedän, että Lunastajani elää eikä Hän minua
unohda.
Riitta Suonurmi

