4/2017
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetyksen Ystävä ja -jäsenlehti

Sinua varten

Mistä on kyse?

Pääkirjoitus

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

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
tm
e taa Jees
ellä.
tähden. Rangaistus
uksen ja syntien an
Raamatun alussa
oli
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
än
ny
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- lapsin
s sydämeeni. Anna mi
a. Hän odottaa, että
hurskauden hänen
nulle
sinä voim
armostaan ja min
aa
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 lehden
ja tahtoo
”Kaikille, jotka ott
takakannesta.
ivat hä-

Kuva: freeimag
es.com / Barte
k Ambrozik

2

Sinua
varten
R

aamatun Ilmestyskirjassa on ihana näky joka odottaa vielä toteutumistaan. ”Tämän jälkeen minä
näin, ja katso, oli suuri joukko, jota kukaan ei voinut lukea, kaikista
kansanheimoista ja sukukunnista
ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan
edessä puettuina pitkiin valkeihin
vaatteisiin…” (Ilm.9). Kansanlähetys
on olemassa, että mahdollisimman moni
saisi lähellä ja kaukana kuulla ilouutisen
Jeesuksesta, ja että taivaassa olisi kerran
mahdollisimman paljon ihmisiä. Joulun
suuri uutinen oli 2000 –vuotta sitten
”Teille on syntynyt Vapahtaja!” Se on
suuri uutinen yhä tänäkin jouluna.
”Raamattu rakkaaksi - Evankeliumi kaikille.” Tunnuslauseeseemme sisältyy suuri tehtävä. Viedä evankeliumi kaikille, Hämeestä aina maan
ääriin saakka. Työtä haluamme tehdä
kansanlähetysliikkeen viiden keskeisen
arvon pohjalta. Niitä ovat uskollisuus,
perheystävällisyys, palvelualttius, laadukkuus ja läpinäkyvyys.
Monelle joulunaika merkitsee ”suorittamista” muita varten, varsinkin iseille ja
äideille. On ystäviä joiden joulua sävyttää yksinäisyys tai suru läheisen poismenon johdosta. Joulun syvin ydin on sinua
ja jokaista varten. Olemme saaneet lahjan: ”Meille on syntynyt Vapahtaja.”
Sinua varten – tämäkin Pisara -lehti.
Siunattuja lukuhetkiä. Suuri kiitos ystävät kuluneesta vuodesta! Vapahtajan
siunaamaa sekä rauhaisaa Joulunaikaa!
Otetaan Jumalan lahjoista suurin vastaan sydämissämme.
Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja
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J

oulun aikaan Helsingissä
erään jouluaiheisen näyteikkunan eteen oli henkilö
pysähtynyt katsomaan seimiasetelmaa ja tuhahtanut: ’Joka paikkaan ne tuon Jeesuksenkin sotkee kuin jouluun.’
Kaikesta huolimatta tänäkin
jouluna monissa eri paikoissa
ja kodeissa hiljennytään jouluevankeliumin ääreen: ’Ja
tapahtui niinä päivinä, että
keisari Augustukselta kävi
käsky, että kaikki maailma
oli verolle pantava… (Luukas
2:1). Jouluevankeliumi, Hyvä Sanoma, Ilosanoma ei ala
kuin kaunis satu: ’Olipa kerran…’. Jouluevankeliumi alkaa historiallisella tosiasialla.
Keisari Augustus oli ensimmäinen virallinen roomalai-

Joulurauha jokaista varten
nen keisari, joka hallitsi vuosina 31 eKr – 14 jKr. Hän oli
tietämättään täyttämässä Jumalan suurta suunnitelmaa.
Jeesus syntyi sekunnilleen
oikeaan aikaan ja ihan oikeassa paikassa ’Mutta kun aika
oli täytetty, lähetti Jumala
Poikansa...’ (Gal.4:4).
Jeesuksella on monta nimeä, niin kuin rakkaalla lapsella. Kirjahyllystäni löysin
vanhan kirjan nimeltä: ’Sata
kuvaa Kristuksesta eli sata eri
nimeä Jeesuksesta.’ Yksi nimi ’kolahti’ minuun, se sopii
erikoisesti joulunaikaan ja
miksei joka päivälle: ’Rauhanruhtinas’. ’Sillä lapsi on
meille syntynyt, poika on
meille annettu, jonka hartioilla on herraus ja hänen

nimensä on: Ihmeellinen
neuvonantaja, väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä,
Rauhanruhtinas.’ (Jesaja 9:5).
Nimitys Rauhanruhtinas käsittää Messiaan koko työn ja
sen hengelliset ja aineelliset
vaikutukset yksilöön, yhteiskuntaan, kansaan ja koko
maailmaan.
Tuo Jeesus, joka tyynnytti
Galilean järven myrskyävät
laineet, hän voi tyynnyttää
myös elämämme myrskyävän
meren. Täällä maailmassa
tavoitellaan rauhaa levottomuuksien ja väkivallan keskellä, mutta rauha ei tule puhumalla, vaan elämällä.
Yli 30-vuotta sitten tyttäremme ollessa ala-asteella,
opettaja puhui väkivallasta

Välähdys syksyllä tapahtuneeseen

A

lkusyksyn aikana vietimme Tampereella uudistunutta
Tampere -aktiota, eli ”Hyvien uutisten viikkoa.” Noin
280 ihmistä osallistui tilaisuuksiin. Noin 50 osallistui vapaaehtoisina talkoisiin. Moni turvapaikanhakija sanoi lauantaina
heille järjestetyn perhepäivän jälkeen, että ”kiitos kun välitätte.”
Lähetyskodilla oli totta vieköön elämää kun noin 20-30 lasta sekä heidän vanhempansa vastaanottokeskuksesta olivat koolla.
Päivittäin teimme Lähetyskodilta 15 metrin matkan viereiseen
Hämeenpuistoon, jonne raahasimme telttakatoksen ja kahvia sekä teetä ja pullaa ohikulkijoille. Saimme kohdata viikon aikana 61
henkilöä Hämeenpuistossa (lue tarjottiin kahvit/teet, juteltiin ja
kutsuttiin tilaisuuksiin / annettiin evankelioivaa luettavaa).
Osallistuimme elokuussa myös isoihin messutapahtumiin: Hämeenlinnan Elomessuille ja Tampereen Puistofiestaan. Reilut
500 lasta sai mukaansa toimintapisteeltä Jeesuksesta kertovat
Huippulupaus sekä Ykkösjuttu vihkoset.
4

Opetus

aamunavauksessa, mainiten
muutamia esimerkkejä elävästä elämästä, tositapahtumia. Seuraus oli että neljä
oppilasta pyörtyi. Nyt, yli 30
-vuotta myöhemmin, tilanne
ei varmastikaan ole mennyt
parempaan suuntaan.
Vanhassa joululaulussa on
sanat: ’…ei joulurauhaa pitkäperjantaitta’. Raamattu sanoo
saman asian näin: ’…rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi..’ (Jesaja
53:5). Jeesuksen sovitustyön
perusteella me voimme tänäkin jouluna nauttia rauhasta
kolmella eri tasolla. Rauha
Jumalan kanssa, rauha lähimmäisen kanssa, rauha itsemme kanssa.
Ensiksikin rauha Jumalan

kanssa, Jeesuksen Kristuksen
sovitustyön ansiosta. Jeesusta
rangaistiin, että meillä olisi
rauha Jumalan kanssa.
Toiseksi rauha lähimmäistemme kanssa, jouluevankeliumista luemme ’…ja maassa rauha ihmisten kesken,
joita kohtaan Hänellä on
hyvä tahto.’ (Luukas 2:14).
Kolmanneksi rauha itsemme kanssa, joka ei ole mikään
vähäpätöinen asia: ’Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea
ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja
ajatuksenne Kristuksessa
Jeesuksessa.’ (Fil. 4:7).
Olen nähnyt joskus taulun
tai kortin, jonka aiheena on
rauha. Siinä taulussa on myrskyävä meri, meren keskeltä

Kuukausilahjoittajaksi?
Pienikin säännöllisesti annattu lahja luo vakaata tulevaisuutta
Hämeen Kansanlähetyksen talous perustuu täysin vapaaehtoisten lahjoitusten varaan. Haluamme olla viemässä evankeliumia ja kertoa Jeesuksesta niin
monelle kuin ikinä mahdollista
lähellä ja kaukana. Säännöllisesti annettu lahja luo toiminnalle
kasvun mahdollisuuksia sekä
luo pohjaa vakaalle tulevaisuudelle. Kuukausilahjoittana olet
Suuressa Mukana!

Säännöllinen lahjoitus verkkopankkisi kautta:
1. Tee omassa verkkopankissasi maksuohjelmalla toistuva
maksu tai suoritus
2. Ilmoita tilinumero, jolle maksu suoritetaan.
3. Käytä sivun alaosassa olevia
yleisiä viitenumeroita.
		Mikäli haluat tarkentaa kohteesi saat viitenumeron tätä
varten.

nousee kallionkieleke, jonka
kolossa on pikkulinnun pesä, siellä emo on turvallisesti
poikastensa kanssa. Tämän
maailman tai vaikkapa oman
elämän myrskyävän meren
keskellä saamme rakentaa pesämme Kristus-kalliolle, se
on perusta, joka kestää.
Rauhanruhtinas itse vakuuttaa sinulle, ystäväni:
’Minä jätän teille rauhan.
Oman rauhani minä annan
teille, en sellaista, jonka
maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.’ (Johannes 14:27). Rauhanruhtinas, Jeesus Kristus,
täyttäköön joulunaikasi läsnäolollaan ja rauhallaan!
Seppo Lappalainen

4. Päätä itse summa
		ja eräpäivä
5. Määritä maksun toistuvuus
Hämeen Kansanlähetyksen
lahjoitustili:
TSOP FI71 5730 0820 4772 51
BIC: OKOYFIHH
Viitenumerot:
(mainittava aina maksettaessa)
Suomi Sydämellä
(evankelioimistyö): 15901
Lapset Sydämellä
(tavoittava juniorityö): 19101
Lähetystyö Sydämellä
(lähetystyö): 18500
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A jan hermolla

A jankohtaista

Uskonpuhdistuksen juhlavuosi
muistuttaa evankeliumin viemisestä juutalaisille.
Elokuussa kokoontui Berliinissä Lausannen liikkeen juutalaisevankelioimisen neuvottelukunta (LCJE) Euroopan
kokoukseen Berliiniin. Paikalla
oli noin 80 osanottajaa 12 eri
maasta.
Berliini on Saksan pääkaupunki, jonka historia on juutalaisten näkökulmasta kipeä.
Yli 70 vuotta sitten lähellä
Berliiniä olevassa Wanseessa
kirjattiin suunnitelma nk. lopullisesta ratkaisusta juutalaisten
tuhoamiseksi. Holokausti pantiin toimeen Saksassa ja monis-

sa Saksan liittolaismaissa. Berliinin kokoukseen kokoontui
toimijoita, jotka ovat tavalla tai
toisella mukana evankeliumin
viemisessä juutalaisille. Euroopan maiden lisäksi tulijoita oli
Israelista ja Yhdysvalloista.
Tällä hetkellä Berliiniin muuttaa takaisin juutalaisia sekä
asukkaina että vieraina. Myös
Jeesukseen uskovien juuta-

laisten määrä kaupungissa on
kasvanut.
Tämän vuoden teemana oli
uskonpuhdistuksen anti juutalaisevankelioimiselle. Paljon
keskusteltiin Lutherin suhteesta juutalaisiin. Lutherin suhde
juutalaisiin oli myönteinen alkuvaiheessa, mutta elämänsä
lopulla hän julkaisi aiheesta
tekstiä, jota ei ole voitu hyväk-

Kuva: Philippe Queissaz

Evankeliumi kaikille

K

un kaksikymmentä vuotta sitten valmistauduin
lähtemään lähetystyöhön, veljeni perheessä kerrottiin, että
Minttu-täti lähtee Venäjälle
kertomaan lapsille Jeesuksesta.
Veljentyttöni ihmetteli silloin:
"Miksei se kerro meille?"
Jumala oli kutsunut minut
6

lähtemään rajan taakse, missä
elettiin jälkiateistista aikaa ja
opetuksen tarve oli suuri. Sain
kertoa Jeesuksesta eri-ikäisille
venäläisille kymmenen vuotta
ja kulkea palan elämää heidän
rinnallaan. Kuusi vuotta sitten palasin Suomeen. Tällä hetkellä asun mieheni
kanssa Ryttylässä.
Tuntuu siltä, että parissa
kymmenessä vuodessa Suomi
on muuttunut paljon. Ympärillämme on yhä enemmän niitä, jotka eivät tunne elävää ja
rakastavaa Jumalaa.
Jumala on nyt kutsunut minut hengelliseen työhön täällä
Suomessa. Puitteet ovat erilaiset kuin lähetyskentällä, mut-

ta kutsumus on sama. Kansanlähetyksen uudessa visiossa se
on sanoitettu näin: Raamattu
rakkaaksi – evankeliumi kaikille.
Aloitin lokakuun alussa Hämeen Kansanlähetyksen tavoittavan työn koordinaattorina 50
%:n työajalla. Työhöni kuuluu
vastuu Kansanlähetyksen Hämeenlinnan toimipisteen, Keitaan, toiminnasta yhdessä vapaaehtoisen vastuutiimin kanssa. Tulen myös koordinoimaan
piirin tavoittavaa työtä, jota
tehdään erilaisissa yleisötapahtumissa. Haaveissa on aloittaa
Hämeenlinnassa maahanmuuttajatyötä jossakin muodossa.
Rukoukseni on, että Keidas

syä. Kokouksessa annettiin
tunnustusta Lutherille siitä,
että hän nosti kirkkaasti esille
evankeliumin. Toisaalta torjuttiin hänen juutalaisia koskevat kannanottonsa.
Uskonpuhdistuksen juhlavuosi antoi
puitteet tälle keskustelulle
luterilaisuuden historiallisilla
alueilla.
LCJE verkosto muistuttaa
ajassamme, että Jeesus on
sekä juutalaisten että kaikkien
kansojen Vapahtaja. Samalla
se rohkaisee pitämään evankeliumia esillä juutalaisten
parissa missä heitä tavataan
Paavalin Roomalaiskirjeen 1:16
hengessä.
Juhani Koivisto

voisi olla paikka, jossa eri-ikäiset ihmiset voivat kokoontua
virkistymään Jumalan Sanan
lähteelle ja voisimme olla kutsumassa sinne myös niitä, jotka eivät vielä ole saaneet maistaa elävää vettä.
Jumalan valtakunnan työssä
käydään paljon näkymätöntä
ja joskus näkyvääkin taistelua. Esirukousten merkitys on
suuri. Toivon, että sinäkin voit
olla mukana rukoilemalla minun ja työni puolesta. Hämeen
Kansanlähetys tarvitsee myös
taloudellista tukea palkkakulujeni kattamiseksi. Jos haluat liittyä tukitiimini ja saada
säännöllisesti
uutiskirjeeni,
ilmoita yhteystietosi piirin
toimistoon, hameenkl@sekl.fi,
puh. 040 9603690

▲Tampereen lähetyskoti täyttyi lähetysväestä 15.10.2017 järjestetyssä
Lähetyksen sunnuntaissa. Työstään Etiopiassa olivat kertomassa kansanlähetyksen pitkänlinjan lähetystyöntekijät Pirkko ja Raimo Tuppurainen. Tilaisuuden musiikista vastasi Ikinuorten kuoro ja tilaisuuden
juontajana toimi Tuppuraisten lähettisihteeri Anna-Kaisa Immonen. Kuvat: Pasi Toivonen

▲Pirkko ja Raimo Tuppuraisen elämäntyötä muistettiin kukin ja lahjoin
Lähetyksen sunnuntaissa. Kuvassa Pirkon ja Raimon (keskellä) lisäksi
piirijohtaja Ilkka Päiväsaari (oikealla) ja lähetyssihteeri Paula Jääskö (vasemmalla). Kuva: Pasi Toivonen
▼Kansanlähetyksen viestimaratonjoukkue juoksi yhdessä toivoa
Ateenan pakolaisille "Run for Missions" -tapahtumassa johon Sansa oli
haastanut mukaan seurakuntia ja järjestöjä. Kansanlähetyksen tiimissä
olivat mukana Iida Hovi Lahdesta, Seppo Tornberg Pirkkalasta, Jouko
Partanen Tampereelta ja Troy Silva Lempäälästä.

Miina Makkonen
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askelta

armolahjoihin

P

aavali korostaa, että kaikki
kristityt ovat karismaatikkoja, sillä jokaisella on omat
armolahjansa seurakunnan rakennukseksi (1. Kor. 12:7; 12:18).
Kunkin saama lahja riippuu
Pyhän Hengen tahdosta ja
työstä ihmisen elämässä ja
lahjat on annettu käytettäviksi toinen toisemme palvelemiseen (1. Piet. 4:10). Jos haluamme, että oma seurakuntamme
on terveellä tavalla toimintakykyinen, puoleensavetävä ja
alati kasvava joukko ihmisiä,
jotka heijastavat Jumalan rakkautta omassa yhteisössään,
tarvitsemme armolahjoja.
Jumala on antanut armolahjoja jokaiselle omalleen,
uudestisyntyneelle kristitylle, jolla on henkilökohtainen
suhde Jeesukseen Kristukseen.
Usein kuitenkin teemme omien armolahjojen löytämisestä
vaikeampaa kuin se onkaan.
Seuraavat käytännölliset askeleet voivat auttaa oman armolahjan tunnistamisessa ja
löytämisessä.
1. Usko, että Jumala on antanut armolahjoja. Armolahjojen löytämisen edellytyksenä on kiitollisuus
Jumalalle siitä, että Hän on
antanut sinulle lahjoja.
2. Ole valmis käyttämään
8

armolahjojasi. Sinulla on
oma tehtävä ja palvelupaikka, johon Jumala on varustanut sinut. Hän tietää,
haluatko todella olla hänen
käytössään vai haluatko löytää lahjasi vain uteliaisuuttasi. Ellet ole halukas käyttämään lahjoja, miksi Jumalan
pitäisi antaa niitä?
3. Rukoile. Pyydä Jumalalta
rehellisesti ja rohkeasti johdatusta. Hän antaa sinulle
kaiken tarvitsemasi avun,
koska Hän haluaa sinun löytävän armolahjasi. Kysy jatkuvasti Jumalalta prosessin
aikana: ”Mitä haluat näyttää
minulle?”
4. Hanki tietoa. Tarvitset tietoa siitä, millaisia armolahjoja on olemassa. Perustieto
löytyy Raamatusta, joten lue
ja tutki sitä. Lue myös kirjoja, jotka käsittelevät armolahjoja, mutta koettele kaikki Raamatun sanalla. Lisäksi
voit kysyä toisilta uskovilta,
miten he löysivät omat lahjansa.
5. Tee testi. Omien armolahjojen löytymistä helpottamaan on olemassa erilaisia
armolahjatestejä. Testeissä
olevien kysymysten avulla
saadaan suuntaa-antava vastaus mahdollisista lahjoista,
joita Jumala on sinulle anta-

nut. Hyvä testi löytyy kirjasta Lahjojen 3 väriä (Christian A. Schwarz).
6. Kokeile niin monia lahjoja
kuin voit. Et voi tietää, onko
sinusta runoilijaksi tai riippuliitäjäksi, ellet ole koskaan
kokeillut sitä. Ehkäpä sinulla
on antamisen lahja, mutta et
ole harjoittanut sitä, joten et
tiedä sitä ilon määrää, jota
voisit kokea antaessasi omastasi. Tai parantamisen lahja,
mutta et tiedä sitä, koska et
ole koskaan rukoillut toisen
parantumisen puolesta. Armolahjojen luettelossa on
monia lahjoja, joiden kokeileminen on helppoa.
7. Näe tarpeet. Hyvä lähtökohta on pyrkiä näkemään
lähimmäisten ja seurakunnan tarpeita ja selvittää, millä tavoin voisit auttaa. Ole
valmis tarttumaan rukoillen
jokaiseen tehtävään, jota
sinulle tarjotaan ja pyydä
Jumalaa näyttämään, onko
sinulla tehtävään liittyvä armolahja.
8. Aloita siitä, mistä nautit.
Tunteet ovat huonossa maineessa ja moni saattaa ajatella, että jotakin on pahasti vialla, jos uskova nauttii
elämästään. Armolahjojen
antaja on Jumala, joka on
luonut meidät ja joka tuntee

koko persoonamme. Hän tietää, että suoriudumme tehtävästämme paremmin, jos
pidämme siitä, mitä teemme.
9. Tarkkaile toimintasi vaikutuksia. Koska armolahjat
annetaan tietyn tehtävän
suorittamiseen, meillä on
oikeus odottaa niiden toimivan. Armolahjoja saaneiden
uskovien toiminta on tuloksellista. Jos kokeilet tiettyä
lahjaa ja törmäät jatkuvasti
havaintoon, ettei mitään tapahdu, olet todennäköisesti
kokeillut sellaista lahjaa, jota
Jumala ei ole sinulle antanut.
10. Odota muiden varmistusta. Jos luulet, että sinulla on

jokin armolahja ja yrität
käyttää sitä, mutta kukaan
toinen ei usko, että sinulla
on tuo lahja, he ovat todennäköisesti oikeassa. Omat
tunteet ovat tärkeitä, mutta
ne eivät ole erehtymättömiä. Siksi muiden kristittyjen antama varmistus on
tärkeää. Kun seurakunnan
jäsenet varmistavat toistensa lahjat, ne eivät myöskään jää käyttämättä, vaan
ovat toiminnassa.
Jumala on antanut meille armolahjoja Kristuksen ruumiin
hyvinvoinnin, kasvun ja rakentumisen edistämiseen. Jokainen

armolahja on samalla kuin uusi taito, jonka käyttöä on lupa
opetella ja harjoitella. Alussa
voi tulla virheitä ja erehdyksiä,
mutta ne eivät kuitenkaan saisi
olla esteinä armolahjojen käytölle. Sanoohan Paavalikin, että
profetoimisemme on vajavaista
(1 Kor 13:9), mutta siitä huolimatta hän kehottaa kaikkia profetoimaan, kutakin vuorollaan,
jotta kaikki oppisivat ja saisivat
rohkaisua (1 Kor 14:31). Ollaan
siis armollisia toinen toisillemme. Etsitään, harjoitellaan ja
käytetään lahjoja rohkeasti koettelua unohtamatta.
Kai Niemelä
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Palvelukortti

okakuun eka sunnuntai
järjestettiin Hämeenkyrössä Kosken Sykkeen liikuntasalissa ensimmäistä kertaa
Donkkis BIG Night toiminta-ilta alakouluikäisille. Iloksemme paikalle saapui noin
80 lasta, sekä vastuutehtäviin

parikymmentä innokasta seurakunnan isoskoulutuksessa
olevaa nuorta. Seurakunnan
työntekijä Tuomas Ukkonen
huolehti käytännön järjestelyistä ja illassa mukana touhusivat myös monet vapaaehtoiset aikuiset.

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

Lapset sydämellä
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3.

1. Bändi ja lapset istumassa.
2. Nyyttäripisteellä riitti säpinää.
3. Nyyttärit.
4. Nuorisotyöntekijä Tuomas Ukkonen toimintapisteellä "Mukitorni".
Kuvat: Minttu Ukkonen

Musiikista vastasi Heavenly Houseband, joka toi iloa ja
väriä tapahtumaan. Opetus ja
juonto vastuussa oli Helena
Vähäkangas.

Mikä on Donkkis Big
Night tapahtuma?
Tapahtuma on kolmiosainen.
Ensin kokoonnutaan yhteen,
rukoillaan, lauletaan reippaita
lauluja, kuunnellaan Ruutin
ja Sakun juttelua nukketeatte-

ri osuudessa. illan pääjuttu on
selkeä Raamattuopetus.
Toisen osan aikana lapset
kiertävät vapaasti eri toimintapisteillä, joita on noin 1015, riippuen vastuunkantajien
määrästä. Suosituin on nyyttäripiste, jonne lapset ovat
tuoneet syömistä ja kaikki voivat käydä syömässä yhteisestä
herkkupöydästä.
Jos lapsella ei vielä ole omaa
Raamattua, hän voi osallistua

Raamatun arvontaan. Raamattuvisa pisteellä vastaillaan
kysymyksiin, jotka nousevat
illan opetuksesta. Toimintapisteitä on monenlaisia riippuen tilasta, jossa kokoonnutaan.
Myös vastuunkantajien määrä
vaikuttaa miten monta pistettä voidaan järjestää. Noin 20
minuuttia ennen tapahtuman
päättymistä kokoonnutaan vielä yhteen.
Muutama laulu, sekä pieniä

palkintoja eri toimintapisteiltä. Lapset jännittävät, kukahan
mahtaa saada mukaansa karkkipurkin, joka arvotaan kaikkien osallistujien kesken.
Raamatun arvonta on myös
jännä juttu ja usein näkee, miten lapsi innoissaan tulee hakemaan voittamansa Raamatun. Lopuksi vielä rukoillaan
yhdessä ja siunausten myötä
lapset lähtevät koteihinsa.
Lasten lähdettyä vapaaehtoiset jakavat illan kokemuksia
ja lopuksi rukoillaan yhdessä.
Olisiko tässä jotain, mitä
sinunkin paikkakunnallasi
voitaisiin tehdä?
Jos kiinnostuit,
niin ota yhteyttä:
Helena Vähäkangas,
044 379 0895
Hämeen
Kansanlähetyksen
juniorityöntekijä

Hartaus

Vain sinuako varten?

O

lin vuosia englannin kielisessä kirjeenvaihdossa.
Saamissani kirjeissä oli useimmiten allekirjoittajan nimen
edessä "Sincerely Yours". Siis
vilpittömästi Sinun. Jeesus on
elänyt ja kuollut puolestasi
vähintään yhtä vilpittömästi
ja todellisesti. Apostoli Paavali selittää, että Jumala itse oli
Jeesuksessa ja sovitti itsensä
maailman kanssa. Miten sovitus tapahtui? Sen, joka ei
mitään syntiä ollut tehnyt,

Jumala teki synniksi tähtemme, jotta saisimme lahjana
kelpaamisen Jumalalle. Tämä
on elämämme kallein asia; siis
Jeesuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen.
Minä tiedän kuka presidenttimme on. Hän on Sauli Niinistö, mutta henkilökohtaisesti ei
ole minulla ollut tilaisuutta häneen tutustua. Sama koskee tätä
pelastuksen asiaa. Useimmat
meistä ovat kuulleet Jeesuksesta, vaan eivät tunne Häntä

henkilökohtaisesti. Ei ole niin
sanotusti tehty sinunkauppoja.
Kysyttäessä suhteestamme tähän merkkihenkilöön, Jeesukseen, joku saattaa vastata kuten
Karl Marx. Häneltä kysyttiin,
että mitä mieltä hän on Jeesuksesta. Hänen kerrotaan vastanneen: "Tunnemme kyllä toisemme,
vaan emme seurustele." Vastaus
osoittaa, että kenties hänkin oli
ajatellut uskonasioita kuten Josef Stalin, joka nuorena oli ollut
pappisseminaarissa.

Oletko vielä tuon "PartaKallen" paikalla suhteessasi
Jeesukseen? Jos näin on käy
Jeesuksen eteen ja pyydä häntä
yksinkertaisesti elämäsi Herraksi. Hän vastaa vilpittömästi
pyyntöösi ajallaan ja tavallaan.
Hän tahtoo, että kaikki ihmiset
pelastuvat ja tulevat tuntemaan totuuden. Hän on Jeesus
Kristus Jumalan Poika. Mitään
muuta nimeä ei ole auringon
alla, jossa voisi pelastua.
Onesimus
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Talous

Rukoilemme

www.hameenkl.fi/kuukausilahjoittajaksi

TALOUSTILANNE: 1.1.-30.9.2017
80 000

Toteutunut

70 000

Budjetti

60 000

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)

50 000
40 000
30 000
20 000
TILIKAUDEN
TULOS

10 000
0
-5 000

TOIMINTA- LÄHETYSLÄHETYSYLEISTYÖNTEKIJÄMUU
TUOTOT
KANNATUS KANNATUS KANNATUS KANNATUS
VARAINSEURAYKSITYISET
HANKINTA
KUNNAT

Talous on kokonaisuudessaan
kulkenut hyvin lähellä budjetoitua. Kiitos Herralle ja kaikille
muille mukana olleille.
Alla olevan haasteen jätin
teille ystävät, veljet sisaret
2017 ensimmäisen Pisaran
myötä.
Olisiko meillä ystävät mahdollisuus kerätä vähän ylimääräistä vuoden 2017 aikana,
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.
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Lähetyskotihaaste
tammi - syys 2017
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Toteutunut

Budjetti

Lähetyskotihaaste
tulos
tammi - syyskuu. Tähän mennessä kertymä on 1,8 € Pisaralehden saajaa kohden, tavoitehan oli 10€. Olisiko nyt pienen
joululahjan paikka. Kiitos teille
jotka olette jo osuutenne suorittaneet.
Haluan aivan erityisellä tavalla siunata Sinua ystävä rukouksistasi, työstäsi ja taloudellisesta kannatuksestasi Ju-

malan 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 työtämmevalikon alta”.
<
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.

Lahjoitusten kohde-kohtaiset viitenumerot
Työntekijät
Ilkka Päiväsaari. . . . . 19402
Marianna Hildèn . . . . 19460
(juniorityö)
Paula Jääskö. . . . . . . 19570
Helena. . . . . . . . . . . . 19596
Vähäkangas
Lasse Jussila. . . . . . . 19075
Miina Makkonen. . . 19525

Mainonta. . . . . . . . . . 19017
Juniori- ja perhetyö. . 19101
Naistyö. . . . . . . . . . . . 19800
Maahanmuuttajatyö.19910
Lähetyskoti. . . . . . .  20006
Tampere
Katutyö. . . . . . . . . . . . 5500

Piirin omat kohteet

Greed Teija . . . . . . . . 20103
Frears Seija. . . . . . . . 20200
Heinoset . . . . . . . . . . 20307
Hukarit. . . . . . . . . . . . 20459
Keskiset. . . . . . . . . . . 21306
Lindholmit. . . . . . . . .  22101
Nummelat. . . . . . . . . 22554
Palmut. . . . . . . . . . . . 22703
Sadeharjut. . . . . . . . . 23650
Tohmola Heidi . . . . . 24507
Tuppuraiset. . . . . . .  24808
Vähäkangas Anna . . 25593
Vuorinen Asta. . . . . . 38247
Lähetys . . . . . . . . . . . 18500
erittelemätön

Radiotyö. . . . . . . . . . 11400
Keidas Hämeenl. . . . 12629
Mihin eniten. . . . . . . 14300
tarvitaan
Miestyö. . . . . . . . . . . 15600
Evankelioimistyö. . . 15901
Keidasvuokrakeräys.16120
Maakuntatyö. . . . . .  16515
Nuoret aikuiset . . . . 16900
Juniorityön. . . . . . . . 17006
materiaalit
Keidas omaksi . . . . . 17200
keräys
Pisara -lehti. . . . . . . . 19004

Lähetit

Esirukousaiheita:
▪ Haluaisin oppia tuntemaan Jeesuksen paremmin, kiitos että olet Pelastajani ja Vapahtajani
▪ Siunaa, Jeesus, kaikkia seurakuntia ja
kirkkoja Suomessa, auta meitä pysymään sinun Sanassasi
▪ Herra, haluaisin lisää armolahjoja, kiitos että kuulet rukoukseni
▪ Jeesus, tiedät vakavasti sairaan ihmisen, joka ei vielä tunne sinua, pyydän,
että Herra tulisit hänen elämäänsä
Vapahtajana ja Pelastajana’
▪ Jeesus, eheytä perheenjäsenten välit
ja anna katkenneen yhteyden korjaantua
▪ Jeesus, pelasta veljeni ja hänen perhekuntansa
▪ Jeesus, siunaa minua ja meidän työpaikkaamme, auta meitä ristiriitatilanteissa ja anna sovintomieltä
▪ Jeesus, anna herätystä Suomeen ja
rukousherätystä uskoville
▪ Pelasta lapseni ja johdata heitä, kiitos
Jeesus
Voit lähettää Pisara -lehteen esirukousaiheita osoitteeseen hameenkl@sekl.fi
tai postitse osoitteella Hämeen ev.lut.
Kansanlähetys, Hämeenpuisto 41 B 22,
33200 TAMPERE (posteihin merkintä
’Pisaran esirukous’). Rukouspyynnöt julkaistaan nimettömänä tai nimimerkillä.
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Tsekkaa kotisivumme: www.hameenkl.fi

Menovinkit

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

Hämeenlinna
Keidas (os. Kaivokatu 2)
tiistaisin klo 14 Hoitava päiväpiiri

tiistaisin klo 10.30
lähetysrukouspiiri
tiistaina klo 13 Lähetyksen
näpräyspiiri seuraavina
päivinä 14.11., 28.11. ja 5.12.
sekä joka toinen tiistai 9.1.18
alkaen
keskiviikkoisin klo 13 Päiväraamattupiiri ja klo 18 Nuorten raamattupiiri

torstaisin klo 15-17 LEGO -kerho alakouluikäisille

perjantaina klo 18-22 PME
-ilta yläkoulu- ja lukioikäisille
seuraavina päivinä 24.11.,
1-2.12 ja 15.12.

torstaisin klo 18 3Kohtaamista ilta

sunnuntaisin klo 16 seurasunnuntai 19.11. ja 10.12 sekä 14.1.

torstaina klo 18 Ilosanomapiiri seuraavina päivinä 16.11.,
30.11. ja 14.12.

sunnuntaisin klo 16 Lähteellä
-juhla 3.12. ja 7.1.

sunnuntaina klo 14 Keitaan
sunnuntai seuraavina päivinä
19.11., 3.12. ja 10.12.

Tampere
Lähetyskoti
(os. Hämeenpuisto 41)
maanantaisin klo 18 Avoin
raamattupiiri

sunnuntaisin klo 18 Sanan ja
rukouksen ilta 26.11.
Lähetyskodin joulujuhla sunnuntaina 17.12. klo 16

Virrat
Ke 10.1.18 Raamattuilta srktalolla 18.00. Heprealaiskirje,
Lasse Jussila. Rantatie 9.

Joulumyyjäiset
Hämeenlinnan Keitaalla
(os. Kaivokatu 2, HML)
la 2.12. klo 10-15
Tampereen Lähetyskodilla
(os. Hämeenpuisto 41, TRE)
la 25.11. klo 11-14

Etsimme
vapaaehtoisia!
Jokaisella on Taivaan Isän
antamia lahjoja ja elämässä hankittuja taitoja
joita voi käyttää Jumalan
valtakunnan rakentamiseksi. Sinun lahjojasi ja
taitojasi kaivataan! Vain
taivas on rajana.
Jos koet sydämessäsi halua ja
kutsumusta laittaa omaa osaamistasi, vapaa-aikaasi ja lahjojasi likoon Jumalan valtakunnan
parhaaksi, niin ota rohkeasti
yhteyttä. Etsitään yhdessä rukoillen sinulle juuri sopiva paikka ja vapaaehtoistehtävä.

Ilkka Päiväsaari,
ilkka.paivasaari@sekl.fi
Kannattaako
minun
tehdä testamentti?
Kannattaako minun
tehdä testamentti?
Missä sitä täytyy Missä
säilyttää?sitä
Mitentäytyy
huomioinsäilyttää?
lapseni tai
Miten
huomioin
lapseni
tai lastenlapseni
testamentin
laatimisessa?
lastenlapseni
testamentin
laatimisessa?
Miten laadin osatestamentin?
Haluaisin
tehdä
050 340 2485 (Häme)
Kannattaako
minun Jumalan
tehdä testamentti?
Missä
sitäkokonaan
täytyy säilyttää?
Miten
huomioin
testamentin
valtakunnan työn
hyväksi
tai jättää osan
suvulle?
Miten lapseni tai
Miten
laadin
osatestamentin?
Haluaisin
tehdätestamentin
Jumalan
lastenlapseni
Miten
laadin osatestamentin?
Haluaisin
tarkasti vointestamentin
määrittää miten
testamenttivarani
käytetään?
laki sanoo? Entä
verotus?tehdä
Paula Jääskö,
valtakunnan
työnlaatimisessa?
hyväksi
kokonaan
taiMitä
jättää
osan suvulle?
testamentin Jumalan valtakunnan työn hyväksi kokonaan tai jättää osan suvulle? Miten
Miten
tarkasti
voin
määrittää
miten testamenttivarani
käytetään?
Edellä
mainittuihin
ja
sinua
askarruttaviin
kysymyksiin
on
vastaamassa
Lakimies,
varatuomari,
tarkasti voin määrittää miten testamenttivarani käytetään? Mitä laki sanoo? Entä verotus? paula.jaasko@sekl.fi
Mitä
sanoo?
Entä
verotus?
OTM, TM Marjo Anttoora
infolaki
-illassa
Tampereen
Lähetyskodilla
torstaina 30.11.2017 kello
040 960 3690 (Tampere)
18.00 alkaen. Kahvitarjoilu.
Edellä
mainittuihin
ja sinuajaaskarruttaviin
kysymyksiin on
vastaamassaon
Lakimies,
varatuomari,
Edellä
mainittuihin
sinua askarruttaviin
kysymyksiin
vastaamassa
OTM, Tilaisuus
TM Marjo
Anttoora
info
-illassajärjestää
Tampereen
Lähetyskodilla
torstaina
30.11.2017 kello
Lakimies,
OTM,
TM
Marjo
Anttoora
on
kaikille
avoin.varatuomari,
Tilaisuuden
Hämeen
Ev.lut.
Kansanlähetys.
Kansanlähetys
on mukana
Vastuullinen
lahjoittaminen
ry:ssäKahvitarjoilu.
sekä Hyvätorstaina
Testamentti -kampanjassa
18.00Lähetyskodilla
alkaen.
info
-illassa
Tampereen
30.11.2017
(www.hyvatestamentti.fi).
kello 18.00
alkaen. Kahvitarjoilu.

Tilaisuus on kaikille avoin. Tilaisuuden järjestää Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys. Kansanlähetys
Tilaisuus
on kaikillelahjoittaminen
avoin. Tilaisuuden
Hämeen
Ev.lut.
on
mukana Vastuullinen
ry:ssä sekäjärjestää
Hyvä Testamentti
-kampanjassa
Kansanlähetys. Kansanlähetys
on mukana Vastuullinen lahjoittaminen
(www.hyvatestamentti.fi).

ry:ssä sekä Hyvä Testamentti -kampanjassa (www.hyvatestamentti.fi).
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Helena Vähäkangas
helena.vahakangas@sekl.fi
044 379 0895 (Lapsityö)
Miina Makkonen,
miina.makkonen@sekl.fi
040 848 0542 (Hämeenlinna)

Jatkoa takasivulta
▶ Vuosituhannen vaihteen
molemmin puolin oli pitkähkö
kausi, jolloin hengelliset asiat
olivat kyllä mukana elämässä,
mutta jotenkin taka-alalla. Jossakin vaiheessa tuli kuitenkin
voimakkaasti kohti se raamatunkohta, jossa sanotaan, että
”suun tunnustuksella pelastutaan” (Room. 10:10). Tähän
liittyen tapahtui yllättävä ja
hupaisakin tilanne. Pyysin Jumalalta, että jos se on Sinun
tahtosi, niin anna tulla sellaisen sopivan tilanteen, jossa
voisin tunnustautua omaksesi.
Tuosta rukouksesta ei mennyt
kauaakaan, kun eräänä sunnuntaina lähikirkon jumalanpalveluksessa pyyntööni vastattiin. Kirkkoon mennessäni
samaan aikaan sinne saapui
minulle tuntematon vanhahko
mieshenkilö, jonka kanssa siinä
vaatenaulakolla muutama sana
juteltiin ja yllätyksekseni hän
tuli myös sitten kirkkosalin
puolella viereeni istumaan. Hänellä oli vähän huono kuulo ja
sen vuoksi hän puhui aika kuuluvalla äänellä. Kesken saarnan
hän yllättäen pyörähti minuun
päin ja kysyi, "Uskotko sinä
Jeesukseen" Vastasin hänelle, että "uskon", ja hän siihen,
että "Hyvä, niin minäkin."
Harvoin uskontunnustus on se,
joka jumalanpalveluksesta jää
mieleen. Tämä jäi.

En tiedä, oliko juuri tällä
tapauksella jokin käänteentekevä vaikutus elämääni, mutta joka tapauksessa luottamus
Jeesukseen on alkanut avautumaan uudella tavalla. Hän on
luvannut, että sitä, joka hänen luoksensa tulee, hän ei
aja pois (Joh. 6:37). Saan tulla
Jeesuksen luokse juuri tällaisena, ja yhä uudestaan, ja Hän
ei aja minua pois. Ei minun
tarvitse itseäni tarkkailla ja
tutkia, onko minulla riittävästi uskoa, koska ei minua oma
uskoni pelasta, olipa sitä sitten
mielestäni vähän tai paljon,
vaan Jeesus. Jeesus ei tule väkivalloin vapauttamaan, vaan
Hän alkaa avaamaan jumittuneita lukkojamme, kun vain
laskelmoimatta annamme hänelle siihen luvan. Saan luottaa siihen (niin kuin laulussa
sanotaan), että Hän johtaa orjuudesta paikkaan avaraan.
Uusia asioita ja ihmisiä on
tullut elämääni. Avoimessa
raamattupiirissä on käsitelty
uskon ydinkohtia, mutta myös
ihan arkisia ajankohtaisia kysymyksiä. Rukouspiirin kautta
on yhteyteni muihin uskoviin
syventynyt. Häpeä on väistynyt.
Seppo Tornberg

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.

Yhteystiedot

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: Elena Elisseeva
Työntekijöiden yhteystiedot:
Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja
050 340 2485
Paula Jääskö, lähetys ja -toimistosihteeri
040 9603690
Helena Vähäkangas, juniorityön vastaava/
kouluttaja, 044 379 0895
Miina Makkonen, tavoittavan työn
koordinaattori Hml, 040 848 0542
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 2017:
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
Seppo Tornberg:

"Saan tulla Jeesuksen luokse
juuri tällaisena ja yhä uudestaan."

O

len syntynyt Pyhäjoella 60-luvun alkupuolella perheeseen,
jonka jo varhain huomasin olevan vähän erilaisen. Meitä oli monta, meillä
ei kiroiltu, sunnuntaisin ei tehty töitä, me käytiin kirkossa ja seuroissa ja
meillä pyydettiin anteeksi. Me olimme
uskovaisia.
Nuorena olin mukana seurakuntanuorten toiminnassa. Nuoruusvuosien jälkeen kävin säännöllisesti
istumassa erilaisissa hengellisissä tilaisuuksissa, mutta varsinaista seurakuntayhteyttä minulla ei ollut. Pelastuksen tie, niin kuin se on Raamatussa
ilmoitettu, on ollut minulle tiedollisesti totta lapsuudesta saakka. Vaikka
tämä tieto minulla oli, ahdisti minua
kuitenkin kysymys siitä, että olenko aidosti uskossa. En päässyt eroon
synneistäni ja vanhaan vaivaanikaan,
jännittämiseen, ei tuntunut tulevan
Jumalalta apua.
90-luvun alkupuolella elin hengellisen etsinnän aikaa. Luin hengellistä
kirjallisuutta, etsin hengellisiä kokemuksia ja yritin löytää uskoa itsestäni.
Vaikka tein löytyjä ja sain rukousvastauksiakin, edelleen koin epävarmuutta siitä, onko Jeesus minun Herrani.
Tuohon ajanjaksoon sijoittuvat myös
avioituminen ja lasten syntymät.
◀ juttu jatkuu edellisellä sivulla.

