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Jeesus on Herra!

Pääkirjoitus

A

lkuseurakunnan uskontunnustus oli lyhyt ja
ytimekäs ”Jeesus on Herra.”
Kansanlähetyksen syntyvaiheissa nuo sanat tuli tutuiksi
teepaitojen, tarrojen, ohjelmalehtisten yms. teksteissä.
Uskontunnustus on sellainen jonka silloin kun Jeesus
palaa lupauksensa mukaan
takaisin, jokainen ihminen
joutuu sen lausumaan Jumalan kunniaksi. ”Jeesuksen nimeä kunnioittaen
on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja
maan alla, ja jokaisen
kielen on tunnustettava
Isän Jumalan kunniaksi: Jeesus Kristus on
Herra.” (Fil. 2:10-11)
Kristitty ihminen
yhtyy ilman muuta
tuohon uskontunnustukseen. Ainakin itse huomaan,
että olisi syytä
pysähtyä
aika
ajoin miettimään,
että mitä se minun kohdallani käytännössä
tarkoittaa? Ainakin sitä, että ihmisenä
ja suhteessa Jumalaan,
olen aina alapuolella – palvelijana eikä toisinpäin. Jumala ei ole palvelijani, me kristit-

tyinä olemme hänen palvelijoitaan. En pysty muuttamaan
häntä sellaiseksi kuin toivoisin
ehkä hänen olevan, enkä varsinkaan lokeroimaan häntä
ja toimintaansa teologiseksi
opukseksi, joskin sellaiset on
tuiki tarpeellisia silloin kun ne
vievät ihmisiä ja yhteisöjä lähemmäksi Jumalaa. Olen maailmankaikkeuden Luojan ja
ylläpitäjän palvelija. Kontrasti
ihmisen ja Jumalan välillä on
valtava. Samoin valtava on se
ristillä tapahtunut syntiemme
sovitus, jossa Jumalan ainoa
poika otti meidän syntiemme
rangaistuksen kannettavakseen, että me rangaistuksen
sijaan saisimme parempaa,
iankaikkisen elämän Luojamme yhteydessä.
Miten se, että Jeesus on ihmisen Herra, ohjaa esimerkiksi ajankäyttöämme, varojemme käyttöä. Miten se voisi
vaikuttaa suhtautumiseemme
Raamattuun Jumalan sanana, asenteisiimme, tapaamme

suhtautua
lähimmäisiimme
tai eri taustoista tuleviin kristittyihin? Miten se vaikuttaa
osallistumiseemme seurakunnan toimintaan, palvelupaikan
etsimiseen sekä vapaaehtoistyöhön hänen valtakuntansa
parhaaksi jne…
Jeesus on Herra! Ja sitä
saamme julistaa myös elämällämme. Kuka on sinun elämäsi
Herra? Kysymys on hyvä peili
joka voi herättää hyviä huomioita ja siihen peiliin kannattaa
usein rukoillen katsoa.
Jeesus on Herra, Vapahtaja
silloinkin kun epäonnistumme
tai lankeamme, väsymme tai
epäilemme. Lopulta, kerran
kun saamme kohdata hänet
kasvoista kasvoihin kaiken
entisen jäädessä taakse saamme epäilevän Tuomaan tavoin
lausua: ”Minun Herrani ja Jumalani!” (Joh.20:28).
Ilkka Päiväsaari
piirijohtaja
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Opetus

Opetus

Tuomas sanoi:

”Minun Herrani
ja minun Jumalani!”
Joh. 20:28

silloin, kun pimeys näyttää
synkimmältä ja elämä tuntuu
raskaimmalta. Kaikissa tilanteissa jättäytyminen Hänen
kuljetettavakseen, kuuliaisuus
Hänen sanalleen, on Jeesuksen
vapauttaman tie, elämän tie.
Emmekö avaisi sydämiämme
Hänen armolleen ja Hänen
hallintavallalleen elämässämme. Herra hallitsee rakkaudellaan ja hyvyydellään omansa
jokaista päivää. Näin ilo ei ole
vain hurskas toive, vaan suurenmoinen lahja ja mahdollisuus jokaiselle Herran sydämeensä vastaanottaneelle.

Jeesuksen haavat
todistavat
Kun kohtaamme epäilyjä ja
taisteluja, teemme viisaasti, jos
suuntaamme sydämemme silmät Ylösnousseen Jeesuksen
haavoihin, niin kuin Tuomas
viisaasti teki. Tulemme koko iankaikkisuuden taivaassa

katselemaan Jeesusta, jonka
kädet, jalat ja kylki ovat haavoitetut. Siksi meidän on hyvä pyrkiä katselemaan niitä
jo nyt. Jeesuksen haavat ovat
Hänen rakkautensa merkit.
"Nämä minä sain kärsiessäni sinun puolestasi. En voi
unohtaa sinua. Keihään kärki
piirsi sinun nimesi sydämeeni", kertovat Jeesuksen haavat.
Niistä voimme tunnistaa myös
Jeesuksen ristiinnaulituksi ja
ylösnousseeksi Herraksi. Niistä näemme myös, että Isä hyväksyi Jeesuksen sovitusuhrin
puolestamme. Haavat puolustavat meitä nyt taivaassa Isän
edessä. Ne vakuuttavat meille
myös sen, että Jeesus ymmärtää, mitä tuska on.

Jeesuksen herruus
elämässämme
Elävä Jumala on pyhä, armollinen ja kaikkivaltias, suuri Jumala. Ellemme tunne Jumalan

pyhyyttä, alamme suvaita ja
hyväksyä syntiä, jota Jumala
vihaa. Ellemme tunne Jumalan
armoa, meistä tulee armottomia ja kovia. Ellemme tunne
Jumalan herruutta, elämme
niin kuin meitä itseämme miellyttää. Jeesuksen herruuden
tunnustaminen merkitsee sitä, että emme pyri väistämään
yhteentörmäyksiä
silloin,
kun Jumalan Sana ja yleinen
ajattelutapa tai kulttuuri tai
omat mieltymyksemme ovat
ristiriidassa keskenään. Kristitty kuuluu aina ensi sijassa
Jumalan kansaan, Jeesuksen
toista tulemista odottavien
joukkoon, ja vasta toissijaisesti perheeseensä, sukuunsa tai
isänmaahansa. Juuri näillä alueilla kristitty kohtaa suurimmat taistelunsa. "Kuka sinua
hallitsee? Mihin kuulut? Kuka
säätelee käytöstäsi?"
Jorma Pihkala

Teemme viisaasti,
jos suuntaamme
sydämemme silmät
Ylösnousseen
Jeesuksen haavoihin.

Jeesus on Vapahtaja
Suunnaton ilo on, kun syntinsä ja syyllisyytensä tunnustava saa Jeesukselta, Vapahtajalta, kaikki synnit anteeksi
ja pääsyn yhteyteen Jumalan
kanssa. Jumala itse on hänen
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puolellaan, hänen Isänsä ja hänen turvansa. Kuoleman vallat
voittaneen Jeesuksen seurassa
ei yhdenkään armahdetun tarvitse pelätä. Jeesus tuli juuri
Sinua varten tänne aikaan.
Hän tuli kärsiäkseen Sinun

syntiesi rangaistuksen ja tuomion Golgatan ristillä. Saat
turvata Häneen!

Jeesus on Herra
Jeesus on myös Herra, Kuningas, joka hallitsee myös
5

Hartaus

Suuressa mukana
maailmalla

Tok pisinin kieli
on hauskinta,
mitä olen
koskaan kuullut.

M

Jeesus on Herra

itä alkukristittyjen uskontunnustus ”Jeesus on Herra”
tarkoitti? Jeesukseen uskovat halusivat todistaa, että
tuo Jeesus Nasaretilainen on Jumalan Poika eikä vain tätä,
vaan myös itse Jumala. Heprean alkutekstissä Jumalan nimeä
tarkoittava sana on esillä Mooseksen palavan pensaan ilmestyksessä. Jumala puhuu pensaasta käyttäen nimeä `EHJEE`
eli JAHVE. Myöhemmin juutalaisuudessa alettiin välttää
Jumalan nimen lausumista niin, että Jahve-sanan kohdalla
lausuttiin aina `Adonai`. Se tarkoittaa `Mestari` tai `Herra`.
Näin vältyttiin syyllistymästä ”Jumalan lausumattoman nimen lausumiseen”.
Raamatun ensimmäisessä jakeessa Jumalan nimenä on
`Elohim`, joka on monikko. Tämä muoto muistuttaa, että
koko Pyhä Kolminaisuus on ollut alusta alkaen läsnä. Jeesus
itse sanoo (Joh. 10:30) ”Minä ja Isä olemme yhtä”. Muita Jumalaa tarkoittavia nimiä ovat mm. El Shaddai - Kaikkivaltias,
El Elyon - Korkein Jumala, El Olam - Ikuinen Jumala - El
Gibbor - Väkevä Jumala ja El Sebaot - Sotajoukkojen Jumala.
Näiden ohella on runsaasti laatusanoja, jotka valaisevat Jumalan toiminnan luonnetta sekä Hänen pyhyyttään.
Jeesus on Herra sisältää kaiken Pyhän Kolminaisen Jumalan
ominaisuudet. Hän on ääretön, ajan ja paikan yläpuolella oleva ja kaikkivoipa. Hänen rinnalleen ei voi asettaa muuta Jumalaa. Jeesus oli jo ennen aikojen alkua. Hän on kaikkitietävä ja
kaiken ennalta näkevä. Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja
maan päällä. Hän tulee tuomitsemaan kaikkien aikojen kaikki
ihmiset saapuessaan voimassaan ja kirkkaudessaan. Hän on
tänään Isän Jumalan luona, jossa serafit - enkelit - toistavat
jatkuvasti sanoja Pyhä, Pyhä, Pyhä. Raamattu lupaa: ”Jos sinä
tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi,
että Jumala on hänet kuoleista herättänyt, niin sinä pelastut...
ei yksikään, joka häneen uskoo joudu häpeään” (Room. 10:9-11).
Onesimus
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Unohtumaton Ukarumpa
Uskomaton vihreys
Kauniit viidakkokylät
Auringon lämpö
Raamatunkäännöstyö
Usko ja unelmat
Monet haasteet
Pitkä matka
Amaryllikset

T

ätä ja paljon muuta saimme ystäväni Marikan
kanssa nähdä, kokea ja kuulla
vieraillessamme helmi-maaliskuun vaihteessa Sadeharjun

perheen luona Papua UudessaGuineassa.
Kaisa ja Jukka sekä heidän
suloiset lapsensa Leevi, Helmi ja Lenni ovat olleet Ukarumpassa lähetystyössä nyt
reilun vuoden. Arjen askareet,
kulttuuri ja kieli ovat jo ehtineet tulla tutuiksi ja työ raamatunkäännöstyön tukitehtävien parissa startannut. Kaisa
työskentelee
osa-aikaisena
sairaanhoitajana Ukarumpan
klinikalla, Jukka tietokoneohjelmien kehitystyössä. Leevi
viihtyy kansainvälisen koulun
ekaluokkalaisena, Helmi eskarilaisena ja Lenni muutamaa
hoitopäivää lukuunottamatta
kodin pikku päivänsäteenä.

Kahden viikon vierailumme
aikana saimme Sadeharjujen
vieraanvaraisuudessa kylpien, lasten kanssa leikkien ja
perheen opastuksella lähiseutuihin tutustuen astua maailmaan, joka piti sisällään kaikkea meille uutta, ihmeellistä ja
yllättävää:
• Joulutähti ei olekaan matalahko huonekasvi, vaan kasvaa suureksi, satoja kukkia
kantavaksi pensaaksi, jopa
puuksi.
• Banaanit ja kahvipavut kypsyvät teiden varsilla ja kotipihan
multaan voi syönnin jälkeen
tökätä ananaksen karan kasvattaakseen uuden herkun.

• Sokeriruoko on uskomattoman hyvä retkieväs.
• Mumu, paikallinen maakuoppa-ateria vaatii valmistuakseen vieraanvaraisuutta,
valppautta ja aikaa.
• Paikallisbusseja on monenlaisia - avolavan kyytiin
mahtuu yllättävän monta :)
• Tok pisinin kieli on hauskinta, mitä olen koskaan
kuullut: mi laikim yu tumas
(=minä rakastan sinua) tulee
englannin sanoista me like
you too much.
Näitäkin syvemmän jäljen sydämeen jätti se uskollisuus, jolla paikalliset lähetit
(raamatunkääntäjät, lääkärit,
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sairaanhoitajat,
tietotekniikan asiantuntijat, opettajat,
lentäjät jne.) ovat vastanneet
Jumalan kutsuun, jättäneet
tutun ja turvallisen ja matkanneet kohti tuntematonta. Toiset heistä ovat työskennelleet
vuosia, toiset vuosikymmeniä
voittaakseen Jeesukselle tuon
tumman, tulisen ja tutustumisen arvoisen kansan. Pelkonsa,
ikävänsä ja yksinäisyytensä
keskellä he ovat saaneet nähdä, miten Jumala painaa pala
palalta Sanansa papualaisiin.
Lähetystyöntekijän arki on
käsittämätön sekoitus riemua
ja raadollisuutta, siunauksia ja
syvyyksiä.
Sadekausi läheni loppuaan
kun lähdimme kohti kotia. Pyhän Hengen pisarointi Papualla ei kuitenkaan osoita laantumisen merkkejä. Muistathan
rukouksin kaikkia Ukarumpan
lähettejä (erityisesti Sadeharjun perhettä) ja Papuan kaunista, Kristusta kaipaavaa kansaa. Ja jos voit, levitä siipesi
ja lennä viidakon vihreyteen.
Mutta varo; pala sydäntäsi jää
sinne!
Marianna Hildén

Unohda banaanilaatikot
ja vuokraa kätevät,
kestävät, ekologiset ja
pinottavat

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

Todistukseksi kaikille kansoille

O

limme viikko sitten, palmusunnuntaina, vierailemassa läheisen kylän jumalanpalveluksessa. Täällä pienissäkin kylissä on monien eri
tunnustuskuntien seurakuntia.
Nyt saimme vierailla noin
vuoden tauon jälkeen luterilaisessa seurakunnassa. Olemme
nauttineet täällä nyt kahtena
palmusunnuntaina jumalanpalveluksesta, jossa on mukana ihan oikeita palmunlehtiä.
Todelliseen palmusunnuntain
sanomaan se ei tietysti vaikuta, mutta silti se on tuntunut
vievän meitä hieman lähemmäksi Jeesuksen Jerusalemiin
ratsastamisen tuntua.
Jumalan sanan kuuleminen
täällä toisella puolella maailmaa, tottumaamme nähden
hyvin erilaisessa kulttuurissa,
saa mielen iloiseksi. PapuaUusi-Guinea on viimeisimpiä
maita maailmassa, joihin evankeliumi on saapunut. Tämän
maan asukkaat ovat olleet kosketuksissa länsimaihin vain vähän aikaa, joten on selvää, että

elämä on täällä hyvin erilaista
kuin kotisuomessa. Vaikkakin
ensimmäiset lähetystyöntekijät ovat saapuneet tänne jo yli
sata vuotta sitten, on evankeliumi suuressa osassa maata
hyvinkin tuore uutinen.
Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Matt
24:14.

Pääsiäisen sanoman keskellä
tulee mieleen Jeesuksen sanat
evankeliumista. Jeesuksen sanoin, tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle
maailmaan, kaikille kansoille
todistukseksi. Mielestäni on
todella ihmeellistä, että ilosanoma on kulkenut kaikkialle
maailmaan. Tämän ennustuksen lisäksi Jeesus lähetti opetuslapset lähetystyöhön sanoen ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi
kaikille luoduille.”
On ihmeellistä, että Jumala on meidän, kaikessa vajavaisten ihmisten, välityksellä

tehnyt tämän valtavan työn.
Se, että ihmiset yhä löytävät
elämäänsä toivon ja pelastuksen Jumalan sanasta joka saa
heidät edelleen kertomaan sanomaa eteenpäin johtuu siitä,
että siinä sanomassa on Jumalan totuus ja voima. Jumala
suuressa armossa on antanut
meille aikaa kertoa sanoma
kaikille kansoille. Kulunut aikakaan ei ole pitkä. Vaikka tässä hetkessä 2000 vuotta kuulostaa paljolta, on se kuitenkin
vain reilu kahdenkymmenen
vanhan mummon elämän mittainen. Vaikka lähetystyötä
tehdään ihan tavallisin käsin,
etenee se Jumalan aikataulussa. Saamme siis olla rohkeasti
kertomassa ja palvelemassa
omalla pienellä paikallamme
antaen elämämme parhaan
kykymme mukaan Kaikkivaltiaan työhön.
”Olkaa tekin kärsivällisiä ja
rohkaiskaa mielenne, sillä Herran
tulo on lähellä.” Jaak. 5:8
Jukka Sadeharju
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Lapset sydämellä

Suuressa mukana

Lähde liikkeelle
ja tulet näkemään
miten Jumala
siunaa työsi.

Tutkimus. Missä iässä ihmiset tulevat uskoon.

85 %

10 %
4-14 v.

15-30 v.

5%
30- v.

Kun lapsi tulee uskoon,
pelastuu koko elämä

K

uvittele kuinka pöydällä
palaa neljä eri mittaista
kynttilää. Mikä kynttilöistä
kuvaa ihmistä, joka saa tulla uskoon jo lapsena. Monet
ajattelevat, että lyhin kynttilä
kuvaa lapsena uskoon tullutta,
koska se on niin lyhyt. Tosiasiassa kuitenkin pisin kynttilä
kuvaa ihmistä, joka saa tulla lapsena uskoon. Silloin on
vielä koko elämä edessä ja voi
tehdä kaikki elämänsä valinnat
Jeesuksen kanssa. Kun lapsi
tulee uskoon, pelastuu koko
elämä. Lapsen elämän kallein
asia on oppia tuntemaan Jeesus
Kristus omana Vapahtajanaan.
Erään tutkimuksen mukaan jopa 85% ihmisistä tulee uskoon 4-14 vuoden iässä.
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Useimmat lapset päättävät jo
hyvin varhaisessa vaiheessa
elämänsä suunnasta. Tehdyt
päätökset alkavat näkyä vasta
murrosiässä tai vähän aiemmin. Psalmi 78 kehottaa: ”kerromme tuleville polville Herran teoista, ihmeistä, joita Hän
on tehnyt. Hän sääti Jaakobille
säädöksensä, hän antoi Israelille lakinsa ja käski meidän
isiämme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevakin polvi ne
tuntisi, jotta vastedes syntyvätkin ne oppisivat ja kertoisivat omille lapsilleen.”

Miten voit osallistua
tähän tehtävään?
Rukoile mikä on sinun tehtäväsi lapsityössä. Varmasti

Herralla on jotain varattuna
myös sinulle. Lähde rohkeasti
liikkeelle. Missä ovat ne lapset, jotka Jumala on laskenut
sydämellesi ja jotka Hän on
antanut sinun vastuullesi. Kokoa vaikka vain muutama lapsi
ja opeta heille Jumalan Sanaa,
opeta heitä rukoilemaan. Vietä
aikaa heidän kanssaan.
Tuleva kesä tarjoaa monia
mahdollisuuksia olla tavoittamassa lapsia. Tampereen
puistofiesta ja Hämeenlinnan
elomessut kaipaavat vapaaehtoisia, jotka ovat mukana
kohtaamassa lapsia, jakamassa evankelioivaa luettavaa ja
hoitamassa erilaisia toimintapisteitä. Voit myös mennä
mukaan oman paikkakuntasi
toreille ja muihin tapahtumiin
pitämään lapsille toimintapisteitä ja jakamaan vihkosia,
joissa kerrotaan miten voi
tulla Jeesukseen uskovaksi.
Kerää pieni tiimi ympärillesi
ja lähde liikkeelle ja tulet näkemään miten Jumala siunaa
työsi.
Siunattua kesän odotusta.
Jeesus on Herra!
Helena Vähäkangas
044-3790895
Helena.vahakangas@sekl.fi

Ota yhteyttä jos ajatukseni
herätti kysymyksiä.

ETHÄN UNOHDA JUMALAASI
- Kevätpäivät Orivedellä

O

riveden seurakunta, Hämeen kansanlähetys ja
Acricola opintokeskus järjestävät perinteiset kevätpäivät
21.-23.5.2017.
Sunnuntaina
21.5. kello 10 Oriveden kirkossa saarnaa Suomen evankelisluterilaisen kirkon pastori ja
Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Sunnuntain päiväseurat alkavat kello
14 Sirkka ja Arvo Alavalla, Kasakkamäentie 17. Mukana seuroissa ovat Mika Tuovinen ja
Lasse Jussila.
Sunnuntaina kello 18 Oriveden kirkossa kuullaan Mika
Tuovisen raamattutunti, jonka
aiheena on Salattu ja ilmoitettu
Jumala. Kello 19 alkavan tilaisuuden aihe on Jumala - Suomen turvana. Musiikissa palvelevat Viestiveljet ja myös Mika
Tuovinen ja Lasse Jussila ovat
illassa mukana.
Maanantaina kello 18 Hannu
Uusmiehen pitämän raamattutunnin aiheena on Ethän
häpeä evankeliumia? Iltatilaisuuden toinen aihe, Jeesus
- rakkauslaulu, alkaa kello 19.
Mukana illassa ovat lisäksi Lasse Jussila sekä musiikissa Leo
Louhivaara.
Tiistaina kello 18 raamattutunnin pitää suosittu lähetysteologi Jukka Norvanto, joka
toimii Lähetysyhdistys Kylväjässä sekä opettaa Raamattua
Suomen eri seurakunnissa ja
lähetyskentillä eri puolilla maailmaa. Hän puhuu lisäksi viikoit-

tain Kylväjän Lähetysvartissa
Radio Deissä.
Tiistaina kello 19 Jukka Norvanto jatkaa aiheella Toivon

ankkuri auttaa myrskyssä. Lisäksi mukana ovat Lasse Jussila sekä musiikissa Liisa Korkee
ja Markku Pärssinen.
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www.hameenkl.fi/kuukausilahjoittajaksi

Talous

TALOUSTILANNE: 1.1.-31.3.2017
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Toteutunnut

Palvelukortti

Kuten huomaatte, toteuma
alkuvuodesta on positiivinen
kaikilta muilta osin paitsi yksityisten lähetyskannatus. Seurakuntien lähetyskannatusta

nostaa meille osoitettu yksittäinen SEKLin ja seurakunnan
välinen taloussopimuslahjoitus. Ilman sitä tuloksemme olisi tasan 0, mutta siltikin positii-

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

vinen budjettiin nähden.
Budjettihan on tälle vuodelle
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.
Nyt sitten on erityishaasteena taloyhtiön ikkunaremontti
ja sähköremontti jotka nostavat yhtiövastikettamme 2017
vuoden alusta alkaen 434 € per
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.
Alla olevan haasteen jätin
teille ystävät, veljet sisaret
edellisen Pisaran myötä.
Olisiko meillä ystävät mahdollisuus kerätä vähän ylimääräistä vuoden 2017 aika-

Lähetyskotihaaste 2017
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na, voisimme lyhentää omaa
lainaosuuttamme ja säästää
koroissa. Olisiko 20000€ liian
suuri tavoite sehän ei tee kuin
10€ jokaiselta Pisaralehden
saajalta siihen varmaan pystytään itse kukin, tai jos 200 teistä lahjoittaa 100 € ylimääräistä
niin se on siinä. Helppo homma, eikö? Odotan innolla miten
reakoitte, tuloksesta kuulette
taas seuraavassa pisarassa.
Käytä viitenumeroa 20006 tähän lahjoitukseen.
Lähetyskotihaaste ei ole oikein ottanut tulta alleen. Olisiko meillä mahdollista vastata
haasteeseen oikein näkyvällä
tavalla. Tällä hetkellä lahjoitussumma on n. 50 senttiä per
Pisaralehden tilaaja. Tavoitehan oli 10€ per tilaaja. Kiitos
teille jotka olette jo osuutenne suorittaneet. 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)

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

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
Nummelat. . . . . . . . . . . . . 22554
Palmut. . . . . . . . . . . . . . . . 22703
Sadeharjut. . . . . . . . . . . . . 23650
Tohmola Heidi . . . . . . . . . 24507
Tuppuraiset. . . . . . . . . . .  24808
Vähäkangas Anna . . . . . . 25593
Vuorinen Asta. . . . . . . . . . 38247
Lähetys erittelemätön. . 18500
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Menovinkit

Menovinkit toukokuu – huhtikuu
Muutokset mahdollisia, tarkistathan kokoontumistiedot
nettikalenterista osoitteesta:
http://hameenkl.fi/kalenteri/

Hattula
Tiistaisin klo 18-19.30 Sählyä
pelaamisesta kiinnostuneille
alkaen 6.6. ja jatkuen 15.8.
saakka Niko Kapasen kentällä,
os. Merventie 12

Hausjärvi
Juhannusta otetaan
vastaan Ryttylässä
Puujoen rannassa on
Juhannusaaton juhla
perjantaina 23.6.2017 klo 19.
Sinne voi tulla koko perheen
voimin. Mukana Kerttu
Huttunen, Jasu ja Susanna
Markkanen ja Hans Grönholm.
Lapset huomioidaan myös
ohjelmassa. Yhteislauluja
säestää Mait Reelo.
Noin kahdeksan aikaan
sytytetään kokko, jos sää
sallii, ja nautitaan tarjoilusta
buffetissa ja seurustelusta
kesäillassa. Nuotiopaikoilla on
makkaranpaistoa. Tarjoilun
tuotto menee lähetystyön
hyväksi.
Juhlan järjestävät Hausjärven
seurakunta ja Kansanlähetys.
Juhannusjuhlan lippu nousee
salkoon perjantaina 23.6. klo
19 Ryttylän Partiomajalla,
Kolmilammentie 65.

Hämeenlinna
La 6.5. Ilo Sanomasta -Kansanlähetyksen 50-vuotisjuhla:
14

Noin 100 osallistujaa kokoontui
toisena pääsiäispäivänä
Metsäkansan kirkkoon,
jossa vietettiin perinteeksi
tullutta Ystäväpäivää teemalla
"Kohtaamisia Jeesuksen kanssa."

Tsekkaa kotisivumme: www.hameenkl.fi

klo 12 keittolounas,
klo 13 Raamattutunti,
klo 14 juhla,
mukana Mika Tuovinen, Leif
Nummela ja musiikki Nina
Åström, Poltinahon seurakuntatalo, Turuntie 34

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

Keidas, Kaivokatu 2
To 11.5. ja 18.5. klo 18
3Kohtaamista -ilta
nuorille aikuisille
Pe 12.5. ja 19.5. klo 15-17 Legokerho 7-12 -vuotiaille
Tiistaisin klo 14 Hoitava
päiväpiiri 13.6. asti
Su 4.6. klo 16 Wiiskielisen
seurat, puhumassa
Lasse Jussila
Su 2.7. klo 16 Wiiskielisen
seurat, puhumassa
Esa Heinonen
Su 6.8. klo 16 Wiiskielisen
seurat, puhumassa
Pekka Keränen

Pirkkala
Ma 10.7. klo 10-14 Jeesus
-päivä, musiikkia, sanaa,
rukouspalvelu, lettuja ja
kahvia, lapsille toimintapiste,
josta palkinnot

Orivesi
Oriveden kevätpäivät 21-23.5.
Oriveden kirkossa
su 21.5.
klo 10 Messu, saarna Mika
Tuovinen, liturgi Sirpa
Riihimäki
klo 18 Raamattutunti 'Salattu
ja ilmoitettu Jumala'
Mika Tuovinen

Yhteystiedot

Kannen kuva:
Dreamstime: Marcelmooij

klo 19 Iltatilaisuus 'Jumala Suomen turvana' Mika
Tuovinen, Lasse Jussila,
musiikki Viestiveljet
rukouspalvelu

Saramäellä, mukana Erkki Jokinen, Ilmari Mustonen, Viestiveljet. Os. Harjulantie 4

Keskiviikkoisin klo 17.30
KOTI-ilta nuorille ja
opiskelijoille 17.5. asti

Parola

Pe 12.5. klo 18 PME-ilta
yläkouluikäisille

Ma 22.5.

Tiistaisin klo 19-20.30 Sana ja
sähly 30.5. asti, Parolan yhteiskoulun vanha Sali, Myllytie 33

klo 18 Raamattutunti
'Ethän häpeä evankeliumia?'
Hannu Uusmies
klo 19 Iltatilaisuus 'Jeesus rakkauslaulu' Hannu
Uusmies, Lasse Jussila,
musiikki Leo Louhivaara
rukouspalvelu
Ti 23.5.
klo 18 Raamattutunti 'Me
kodista karkoitetut' Jukka
Norvanto
klo 19 Iltatilaisuus 'Toivon
ankkuri auttaa myrskyissä'
Jukka Norvanto, Lasse Jussila, musiikki Liisa Korkee ja
Markku Pärssinen
rukouspalvelu
Su 21.5. klo 14 Päiväseurat,
mukana Mika Tuovinen ja
Lasse Jussila, Alavilla,
os. Kasakkamäentie 17
Ma 29.5. klo 18 Avoin raamattupiiri, Seurakuntakeskuksen
kahviossa, Latokartanontie 5
Ti 6.6. klo 18 Kesäseurat

Renko
Ke 10.5. klo 18-20 Donkkis
Big Night -toimintailta
7-12 -vuotiaille, Rengon
seurakuntatalolla,
Hinkaloistentie 1

Tampere
La 17.6. klo 14 Laikun lava,
hengellisten laulujen
yhteislaulutilaisuus
Su 30.7. klo 14 Laikun lava,
hengellisten laulujen
yhteislaulutilaisuus
Lähetyskoti, Hämeenpuisto 41
Maanantaisin klo 18 Avoin
raamattupiiri 29.5. asti
Keskiviikkoisin klo 13
Päiväseurat 17.5. asti

Pe 19.5. klo 18 Varkki-ilta
yli 10-vuotiaille
Su 21.5. klo 16 Lähetyskodin
kevätjuhla, mukana Teija ja
Michael Greed sekä Susa ja
Ismo Hänninen.
Su 28.5. klo 16
Sunnuntaiseurat
Su 11.6. klo 18
Sanan ja rukouksen ilta

Tervakoski
To 11.5. klo 18-20 Donkkis
Big Night -toimintailta
7-12 -vuotiaille, Tervakosken
seuratalolla, Seuranaukio

Virrat
Ma 15.5 klo 18 Raamattutunti
seurakuntatalolla,
Jorma Pihkala, Rantatie 9

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.

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
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Tampereen seudun Osuuspankki:
FI71 5730 0820 0457 02
Keräyslupa: POL-2015-6832
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2700 kpl. Postitetaan tilaajille sekä
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Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys, Hämeenpuisto 41 b, 33200 Tampere

Minun todistukseni

Täysin hyväksytty

O

lin kahdeksannella luokalla. Elämäni näytti
ulospäin kaikin puolin hyvältä:
koulussa kokeista tuli kymppejä, harrastin tavoitteellisesti laulua ja pianonsoittoa ja
treenasin päivittäin keväällä
järjestettäviin tanssin SMkilpailuihin. Olin aina iloinen
ja hymyileväinen, eikä mikään
ollut huonosti. Ainakaan en
näyttänyt sitä muille. Sisälläni
tunsin kuitenkin jatkuvaa epävarmuutta ja riittämättömyyttä. Tein kaikkeni sen eteen,
että olisin paras koulussa ja
harrastuksissa, jotta saisin ihmisten hyväksynnän.
Kukaan ei jaksa yksin kovin
pitkään. Joululomalle päästyäni rojahdin sängyn pohjalle,
enkä ollut ollenkaan tajunnut,
kuinka pahasti olin uuvuttanut
itseni.
Monena iltana itkin itseni
uneen ja aamuisin tuntui, että

en vain jaksa nousta sängystä
ylös. Elämäniloni katosi kokonaan, ja mielessäni alkoi pyöriä
ajatuksia kuolemasta. "Jospa
sitten tää tuska helpottais", ajattelin. Mieleeni heräsi kuitenkin myös kysymys: "Onkohan
olemassa hyvä Jumala?"
Olin joskus lapsena rukoillut
iltaisin, mutta en ollut rukoillut enää vuosiin. Muistan vieläkin, kun menin huoneeseeni
ja rukoilin, että "Jumala, jos
olet olemassa, tuu mun elämään."
Itkin, mutta tällä kertaa valtavasta helpotuksesta. En ollut
koskaan aiemmin kokenut niin
suurta rauhaa. Sydämeni valtasi varmuus siitä, että asiat tulevat kääntymään hyväksi.
Ja niin ne kääntyivätkin.
Jumala johdatti ympärilleni
uskovia ystäviä rohkaisemaan
ja tukemaan minua. Kevään aikana masennus helpotti, ja pikkuhiljaa elämäniloni alkoi pala-

ta. Riparilla uskoni vahvistui,
ja halusin lähteä seuraamaan
Jeesusta.
Nyt, neljä vuotta myöhemmin, voisin sanoa, että Jeesus
on minulle koko elämä. Haluan
oppia tuntemaan Häntä joka
päivä paremmin ja toivon, että
voisin elämälläni ja lahjoillani
kirkastaa Hänen nimeään. En
tiedä mitään parempaa, kuin
että saan olla Jumalan lapsi, armahdettu synneistäni, Jeesuksen oma ja matkalla pelastukseen. Tälle matkalle on mahtunut vaikka mitä vastoinkäymisiä, mutta aina jälkeenpäin olen
huomannut, miten Jumala on
ollut lähelläni joka hetki.
Pikkuhiljaa olen alkanut tajuamaan myös sen, että riitän
juuri tällaisena kuin olen. Jeesus ei tullut maailmaan täydellisiä ja hyviä ihmisiä varten,
vaan hän tuli lähelle heikkoja,
epäonnistuneita ja syntisiä.
Jumala ei odota minulta yhtäkään hienoa suoritusta, vaan
hän katsoo minuun ja sanoo:
"Olet rakas lapseni ja täysin hyväksytty." Tänään voin siis katsoa peiliin, hymyillä ja todeta:
minä riitän.
"Heittäkää kaikki murheenne
hänen kannettavakseen, sillä hän
pitää teistä huolen" 1. Piet. 5:7
"Herra on minun turvani ja
linnani, hän on minun Jumalani,
johon minä turvaan" Psalmi 91:2
Heini Torvinen

