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Entä jos...



Raamattu kertoo meille ilosanoman Jeesuksesta. Usko Jeesukseen antaa elä-mään  toivoa etenkin silloin, kun elämää varjostavat vaike-at asiat. Se kantaa läpi elämän iloissa, suruissa ja ihan taval-lisen arjen keskellä. 
Raamatun alussa kerro-taan, että Jumala on luonut maailman hyväksi ja ihmisen elämään hänen yhteydes-sään. Maailmassa on paljon kaunista ja hyvää, kuitenkin päivittäiset uutiset kerto-vat meille, että kaikki ei ole niin kuin pitäisi. Myös oma elämämme näyttää kuinka toimimme väärin niin itse-ämme, toisia ja Jumalaa koh-taan. Olemme itsekkäitä ja rakkaudettomia. 

Raamattu on hyvin realis-tinen kirja. Se kertoo meille siitä, että synti on katkaissut suhteemme Luojaamme: ”Sil-lä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskau-den hänen armostaan sen lunas-tuksen kautta, joka on Kristuk-sessa Jeesuksessa…” Room. 3:23Jumala kuitenkin rakastaa 

luomaansa ihmistä ja tahtoo elää yhteydessä meihin. Jee-sus kuoli ristillä syntiemme sovitukseksi. Hän kärsi meil-le kuuluvan rangaistuksen.”Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, run-neltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.”  Jes. 53:8
”Sillä niin on Jumala maa-ilmaa rakastanut, että hän an-toi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”  Joh. 3:16Suuri uutinen on se, että Jeesus julkisen kuolemansa jälkeen nousi ylös kuolleis-ta. Hän osoitti, että elämä ei pääty kuolemaan vaan jat-kuu iankaikkisesti. Hän ava-si myös meille syntisille tien Jumalan luokse. Ilman häntä emme sinne pääse, koska pa-huutemme estää sen.

Jeesus kutsuu ihmisiä elä-mään yhteydessään, Jumalan lapsina. Hän odottaa, että sinä ja minä ottaisimme vastaan sen pelastuksen jonka hän on maailmalle lahjoittanut.

”Ja sitä, joka minun tyköni tu-lee, minä en heitä ulos.”  Joh. 6:37”Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.” Joh. 1:12
Ihmisestä tulee Jumalan lapsi kun hän saa vastaanot-taa Jeesuksen ja syntien an-teeksiantamuksen omaan elä-määnsä. Itse Jumala ei vaadi meiltä mitään mitä hän ei olisi valmis antamaan. Muutosvoi-ma tulee Jumalalta.

”Jos me tunnustamme syn-timme on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdis-taa meidät kaikesta vääryydes-tä.” 1. Joh. 1:9
Voit halutessasi rukoilla vaikka näin: ”Pyydän anteeksi Jumala, että olen kääntänyt lii-an usein selkäni sinulle. Tunnus-tan kaikki syntini ja pyydän, että saisin vastaanottaa anteeksian-tamuksen ja voiman tulla Juma-lan lapseksi. Tule Herra Jeesus elämääni, tule Herra Jeesus sy-dämeeni. Anna minulle voimaa seurata sinua. Amen!”

Saanko kysyä sinulta muutaman kysymyksen?  Niin, juuri sinulta. Tuntuuko, ettei elämälläsi ole tarkoitusta?  Pelottaako sinua?Oletko miettinyt, onko Jumalaa olemassaTai mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?

Kuva: freeimages.com / Bartek Ambrozik

Aikamme ihmistä huumaa vapauden tunne. Vapauden tunne ja vapaus eivät useinkaan ole sama 
asia. Vapautta lentää ei ihminen saa kiipeämällä korkean vuoren jyrkänteelle ja... Lentämisen 

vapauden voi saavuttaa tuntemalla lentämisen lainalaisuudet ja noudattamalla niitä. Elämisen va-
pautta ei löydä rikkomalla rajoja, vaan suostumalla elämän lainalaisuuksiin. 

Jumalan – ja samalla todellisuuden tajun – menettänyt ihminen luulee saavansa ylittää minkä 
tahansa rajan. Varsin monia rajoja ihminen voikin ylittää mutta usein niiden rikkominen mer-
kitsee väistämättä itsensä, läheisten ja luomakunnan rikkomista. Ei Jumala pahalla asettanut 
elämällemme rajoja ja lainalaisuuksia, vaan koska niin on hyvä. Rajat ovat rakkautta ja antavat 
vapauden. Eivät liikennesäännöt ole valtiovallan kiusantekoa. Ne saava liikenteen sujumaan ja 
johdattelevat meitä turvallisesti perille.

Elämän lainalaisuudet sanovat usein meille: "Sinun ei ole lupa". Raamatussa nämä sanat tu-
levat sanatarkasti vastaan kuningas Herodeksen kohdalla.  Markuksen evankeliumin luvussa 
kuusi kerrotaan Johannes Kastajan sanoneen kuninkaalle: "Sinun ei ole lupa elää veljesi vaimon 
kanssa." Herodes oli jo silloin nykyaikainen ja pani vaimon vaihtoon ottamalla uudeksi elä-
män kumppaniksi veljensä vaimon. Herodes ehkä luuli sen olevan luvallista kuninkaalle, 
vaikka tiesi, että kuningas Daavidin saman kaltaisen tempun seuraukset olivat tuhoisat. 

Ennen vanhaan vanhoilla oli tapana sanoa, että maailman nuijassa on pitkä varsi. Jos elä-
män lainalaisuuksien rikkomisen seuraukset eivät tulekaan heti, niin ne tulevat ennemmin 
tai myöhemmin. Joskus jopa sukupolvien päästä. Profeetta Jesaja on kuvannut asian näin: 
"Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hylänneet 
iankaikkisen liiton. Sen tähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät". Jesaja 
24:5,6.

Me puolestamme puolustamme omia syntejämme toteamalla, että "elämme jo 2000 - 
lukua". Mielestämme sanat, "sinun ei ole lupa", eivät ole enää "tästä maailmasta". Ikään 
kuin aika voisi muuttaa totuutta ja elämän lainalaisuuksia. Jos panee peukalon pölkylle 
ja lyö vasaralla päälle se sattuu. Se sattui ennen ja se sattuu yhä tänäänkin.

Joku ajattelee, että Jeesus antaa luvan. Totta!  Sovittamalla meidän syntimme ja 
rikkomuksemme Hän hankki meille luvan palata Jumalan yhteyteen ja anteeksianta-
muksen osallisuuteen. Evankeliumi ei tuo vapautta syntiin, vaan vapautta synnistä. 
Kahdelle kohtaamalleen ihmiselle - toinen nainen ja toinen mies- Jeesus antoi ohjeen: 
"Älä tästä eteenpäin enää tee syntiä".

Apostoli Johannes kirjoittaa Jeesuksesta: "Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, 
hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen". Johannes 1:12. 
Edellisessä Raamatun käännöksessä oli sanat: "... hän antoi voiman tulla Jumalan 
lapsiksi". Kreikan kielinen alkuteksti pitääkin sisällään molemmat, oikeuden ja voi-
man. Yhdessä ne antavat valtuutuksen ja luvan. Luvan tulla Jeesuksen luokse. 
Hänen, josta Johannes todistaa, että Hän on täynnä armoa ja totuutta.

"Hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö". Efeseo-
laiskirje 2:18

"Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa 
ja laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme." Hebrealaiskirje 4:16

Lasse Jussila

Sinun on lupa
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PääkirjoitusMistä on kyse?



Millaisia tarpeita si-
nulla on elämässä-
si? Monilla meistä 

on asioita, jotka saavat mei-
dät jatkuvasti kaipaamaan 
muutosta. Tarvitsemme apua. 
Usein nämä kipupisteet liit-
tyvät jokapäiväisiin arkisiin 
asioihin. Mutta aina silloin täl-
löin kohtaamme häivähdyksen 
jostain suuremmasta. Tavalli-
sen hälinän keskelle kantautuu 
kutsu Jumalan valtakuntaan. 
Se on kutsu iloon, rauhaan ja 
vapauteen, jotka Jeesus yksin 
voi meille antaa.

Johanneksen evankeliumis-
sa kerrotaan miehestä, joka 
tarvitsi apua. Jerusalemissa 
oli Betesda-niminen allas. Sitä 
reunustavissa viidessä pylväs-
hallissa makasi suuri joukko 
sairaita. Oli sokeita, rampoja ja 
halvaantuneita. Heitä yhdisti 
tarve – tarve parantua.

Aina silloin tällöin altaan ve-
si liikkui. Altaassa oleva maan-
alainen lähde sai veden liikku-
maan. Yleisesti uskottiin, että 
vesi liikkui, kun Herran enkeli 
laskeutui altaaseen. Se, joka 
ensimmäisenä pääsisi veteen 
sen kuohumisen jälkeen, tuli 
terveeksi. Ei ihme, että sairaat 

jonottivat altaaseen pääsyä!
Altaalla oli myös mies, joka 

oli sairastanut 38 vuotta. Siinä 
ajassa ehtii jo tottua sairasta-
miseen. Mekin ehdimme tot-
tua monenlaisiin asioihin vuo-
sien kuluessa. Ehdimme tottua 
moniin haitallisiin tapoihin ja 
riippuvuuksiin. Ikään kuin nii-
den pitäisikin aina kuulua elä-
määmme.

Jeesuksen ei olisi ollut pakko 
tulla Betesdan altaalle. Mutta 
hän halusi tulla. Hän rakasti 
kärsiviä ihmisiä. Hän kohtasi 
38 vuotta sairastaneen mie-
hen, ja kysyi häneltä: ”Tah-
dotko tulla terveeksi?” Mies ei 
vastannut heti myöntävästi. 
Sen sijaan hän kertoi, miten 
hänellä ei ollut ketään, joka 
olisi auttanut hänet altaaseen. 
Niinpä joku muu ehti sinne ai-
na ennen häntä.

Miehellä oli miehen tarina. 
Meilläkin voi olla oma tari-
namme, jonka otamme esiin 
aina, kun Jumalan kutsu alkaa 
kuulua liian vahvasti. ”Kyllä-
hän minä muuten, mutta…” Jee-
sus tiesi, mitä mies Betesdan 
altaalla tarvitsi. Hän sanoi yk-
sinkertaisesti: ”Nouse, ota vuo-
teesi ja kävele.” Yksinkertaista. 

Mies tuli terveeksi, otti vuo-
teensa ja käveli. Voimme sa-
noa, että miehen elämä muut-
tui täydellisesti.

Mikä yhdistää meidät Be-
tesdan altaan mieheen? Mei-
dän tarpeemme. Hän tarvitsi 
Jeesusta, mekin tarvitsemme 
Jeesusta.

Pyhän Jumalan ja syntisen 
ihmisen välillä on suuri ris-
tiriita. Se on ristiriita, joka 
erottaa meidät Jumalasta ja vie 
lopulta iankaikkiseen kadotuk-
seen. Raamattu todistaa, että 
kaikki ovat tehneet syntiä, ja 
ovat vailla Jumalan kirkkautta 
(Room.3:23).

Joskus saatamme luulla, että 
olemme niin hyviä, että olem-
me itse ansainneet iankaikki-
sen elämän. Jeesus romuttaa 
meidän itsevarmuutemme. On 
hienoa, jos olemme kunnon 
ihmisiä, jotka hoitavat velvolli-
suutensa. Jumalan edessä tämä 
ei kuitenkaan riitä. Jeesus sa-
noo: ”Olkaa siis täydellisiä, niin 
kuin teidän taivaallinen Isänne 
on täydellinen.” (Matt.5:48) Ri-
ma on niin korkealla, ettemme 
voi yltää siihen!

Tämä yhdistää meidät Be-
tesdan lammikon mieheen. 

Hän ei pystynyt itse ryömimään 
altaaseen. Me emme pysty elä-
mään niin pyhää elämää, että se 
kelpaisi Jumalalle.

Siksi Jumalan täytyi itse rat-
kaista tämä ristiriita. Ja juuri 
niin hän teki. Raamatussa sa-
notaan: ”Jumala itse teki Kristuk-
sessa sovinnon maailman kanssa 
eikä lukenut ihmisille viaksi heidän 
rikkomuksiaan; meille hän uskoi 
sovituksen sanan. Me olemme siis 
Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala 
puhuu teille meidän kauttamme. 
Pyydämme Kristuksen puoles-
ta: suostukaa sovintoon Jumalan 
kanssa. Kristukseen, joka oli puh-
das synnistä, Jumala siirsi kaikki 
meidän syntimme, jotta me hänessä 
saisimme Jumalan vanhurskau-
den.”  (2.Kor.5:19-21)

Kutsuuko Jumala sinua? Voit 
olla varma, että kutsuu. Hän an-
taa sinulle kaikki sinun syntisi 
anteeksi. Hän ottaa sinut omaksi 
rakkaaksi lapsekseen ja lahjoit-
taa sinulle iankaikkisen elämän. 
Jumala antoi oman Poikansa 
kärsimyksiin ja kuolemaan mei-
dän edestämme. Ota siis vastaan 
hänen kutsunsa ja suostu sovin-
toon Jumalan kanssa. 

Juha Vihriälä

Johanneksen evankeliumissa luvataan: ”...kaikille, 
jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden 

tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat hä-
neen”(1:12). Etsikkoaikaansa elävä miettii, että hei, jos 
tämä toimiikin. Kuitenkin epäusko nakertaa ja tuo eteen 
kauhukuvia. `Tahtoisin oikeastaan tulla uskoon, mutta ei...  
Katoaisiko silloin kaikki mukava elämästäni? Ja jos tulisin-
kin, niin kestäisinkö uskossa?` Tässä tulee ilmi se luulo, 
että minä itse pidän itseäni uskossa. Unohtuiko Jeesus? 
Mutta Raamattu sanoo, että sinua kannattavat iankaik-
kiset käsivarret. Olet korkeemmas käres, kuten pohja-
lainen sanoo.

Kerran eräässä alkoholistien hoitokodissa Gide-
onit jakoivat Uusia Testamentteja. Yrjö niminen 
mies sai kirjasen ja otti siitä heti peukalojakeen. Se 
oli Roomalaiskirjeen 10:11. Siinä luki: ”Ei ykikään,  
joka häneen uskoo, joudu häpeään.” Kirjasessa, joka oli 
painettu 1968 Tampereella, sattui olemaan painovirhe. 
Piti siis olla ”Ei yksikään...” Yrjö, jota kaverit nimittivät 
Ykäksi, riemastui ja näytti lukemaansa kohtaa, ja sanoi, 
että ”kato ny, tässä kirjoitetaan minusta...” Jumalan Sana 
puhuu todellakin meistä. Se osoittaa Jumalan pyhyy-
den, meidän syntisyytemme ja myös tulevan tuomion, 
ellemme käänny ja synny uudesti ylhäältä. Olet ken-
ties kastettu, mutta asuuko Pyhä Henki sinussa? Entä,  
jos hän haluaakin tulla sydämeesi. Sitä Herra Jumala 
eniten halajaa!

Entä, jos Pyhä Henki kirjoittaa ja puhuu juuri nyt 
sinulle. Olet silloin puun ja kuoren välissä. Oma-
tuntosikin todistaa, että tarvitset Jeesusta. Ti-
lanne on kuin pesäpallopelissä: ”merkki palaa, tule  
kotipesälle!” Sinun tulee vain myöntyä ottamaan Jee-
sus omaksi Vapahtajaksesi. Kaikki on jo valmis-
ta. Vihreä, eli toivon väri, palaa. Samaisessa luvus-
sa, josta Ykä sai peukalojakeen sanotaan kaiken  
kattavasti: ”Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on 
Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättä-
nyt hänet kuolleista, olet pelastuva”(10:9).

Tule, kun on vielä aikaa!

Onesimus

Entä jos 
tulenkin uskoon?

      Entä jos 
Jumala kutsuu minua?

Kuva: Photographee.eu / shutterstock.com

Tavallisen 
hälinän keskelle 
kantautuu 
kutsu Jumalan 
valtakuntaan. 
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Opetus Hartaus



Kuukausilahjoittajaksi?

Meille kävi niin. Olin 
ollut hoitovapaalla ja 

suunnitellut palaavani kuu-
kauden päästä töihin, kun 
pojallamme Luukaksella to-
dettiin leukemia. Hänellä oli 
ollut kolmen kuukauden ajan 
jalkavaivoja, joiden luultiin 
johtuvan tavallisesta nilkkojen 
virheasennosta. Lopulta hän ei 

suostunut kävelemään muuta-
maa askelta enempää ja oli vä-
synyt. Hän oli silloin 2v. 8kk. 
Lastenlääkäri kirjoitti lähet-
teen verikokeisiin, jolloin tauti 
todettiin. Elämämme muuttui 
hetkessä: Luukas otettiin sai-
raalaan, hoidot aloitettiin vä-
littömästi ja vähintään toisen 
vanhemman täytyi olla Luu-
kaksen kanssa öitä lukuunot-
tamatta.

Ihmeellisellä tavalla Jumala 
oli valmistanut meitä kohtaa-
maan tämän. Jo Luukaksen syn-
tymä oli ollut Jumalan ihme. Se 
oli vahvistanut uskoa Jumalaan, 
jolle kaikki on mahdollista. Koin 
vahvasti, että Jumala on meidän 
kanssamme, Hän on tiennyt tä-
män kaiken, eikä mitään virhet-
tä ole tapahtunut. Koin olevani 
turvassa.

Olimme suunnitelleet pian 
Luukaksen syntymän jälkeen, 
miten pitkään olisin hoitova-
paalla. Sen jälkeen mieheni 

Mika jäisi kotiin vielä kolmeksi 
kuukaudeksi. Luukaksen sairas-
tuttua anoin palkatonta vapaata 
sairaan lapsen hoitoa varten ja 
aloin saada Kelan tukia ja myö-
hemmin myös kunnan omais-
hoidon tukea. Mika jäi ensin 
kuukauden sairauslomalle, 
minkä jälkeen alkoi suunniteltu 
kolmen kuukauden vapaa. Näin 
saimme olla molemmat kotona 
tai toinen sairaalassa Luukak-
sen kanssa ensimmäisen neljä 
kuukauden ajan. Samalla toinen 
pystyi huolehtimaan vanhem-
masta pojastamme ja kodista. 
Hoidot kevenivät ja Luukaksen 
vointi tuli paremmaksi juuri 
siinä vaiheessa, kun Mika pala-
si töihin. Jumalan aikataulu oli 
häkellyttävän täydellinen.

Luukaksen paranemisennuste 
oli alusta asti erinomainen 95%. 
Kokonaishoitoaika on kaikil-
la yhtä pitkä 2,5 vuotta taudin 
helposti uusiutuvan luonteen 
vuoksi. Sairaalajaksot ja kaikki 

suonensisäiset lääkkeet päättyi-
vät reilun vuoden päästä hoito-
jen aloituksesta, minkä jälkeen 
hoito jatkui kotona annettavilla 
lääkkeillä. Luukaksen lääkehoi-
to päättyi toukokuun lopussa 
2018, ja Luukas on nyt terve - 
kiitos Jumalalle!

Entä jos lapseni sairastuu vakavasti?
don onnistuneen äärimmäisen 
hyvin, ja olemme luottavaisia 
sen suhteen, että tauti ei uusi. 
Seuranta on silti tarkkaa: aluk-
si tiheää ja harvenee vähitellen 
jatkuen siihen asti kun Luukas 
täyttää 18 v. 

Olen kokenut koko Luukak-
sen hoitoajan Jumalan armon 
korkeakouluna. Olemme kulke-
neet edeltä valmistettua tietä 
ja meitä on kannettu koko ajan. 
Suurelta osin Jumala on johta-
nut tilanteet, auttanut ja paran-
tanut ennen kuin olemme ehti-
neet kääntyä Hänen puoleensa. 
Yksi suuri ihme oli, että Jumala 
paransi Luukaksen sydämes-
tä löytyneen pienen reiän, kun 
hoidot olivat alkuvaiheessa ja 
suuret nesteytykset rasittivat 
sydäntä. Varmasti esirukouk-
silla on ollut suuri merkitys. 
Tiedän että tätä artikkelia lukee 
moni sellainen, joka on ainakin 
jossain vaiheessa muistanut 
meitä rukouksin. Lämmin kiitos 

teille kaikille! Jumala teidät pal-
kitkoon. Ja olen kiitollinen, jos 
joku muistaa meitä edelleen!

Tämän kokemuksen jälkeen 
minun on ollut helpompi luot-
taa siihen, että Jumala toteuttaa 
omat suunnitelmansa ja että mi-
tä ikinä tapahtuukaan, sillä on 
tarkoituksensa. Jumalan ajatuk-
set eivät ole samanlaisia kuin 
ihmisen ajatukset. Jumalalla on 
omat suunnitelmansa jokaista 
ihmistä varten. Ihmisen usko on 
aina vajavaista, mutta Jumalan 
suunnitelmat ovat täydelliset.

Kaikki eivät parane, ja elämän 
vastoinkäymiset voivat olla suu-
ria. Mutta tulee sinun elämääsi 
mitä tahansa, Taivaallinen Isäsi 
on kanssasi ja saat levätä Jee-
suksen täytetyn työn varassa.

Nyt minä ymmärrän, että kaikki 
on Sinun vallassasi eikä mikään 
suunnitelmasi ole mahdoton Sinun 
toteuttaa. Job 42: 2

Johanna Kohonen

...viime vuosien aikana on Hämeen piirin alueella eri ta-
pahtumissa jaettu satoja, jopa muutama tuhat lasten 
Raamattua alakouluikäisille? Donkkis tapahtumissa lap-
si voi halutessaan osallistua Raamatun arvontaan. Kun 
arpaonni suosii ja lapsi saa käsiinsä oman Raamatun, on 
ilmassa suuren juhlan tuntua. Silmät loistavat ja innois-
saan lapsi puristaa Raamattua sylissään. Monille lapsille 
oma Raamattu on todellinen aarre.
Nyt syksyllä meillä on mahdollisuus olla jakamassa sa-
doille lapsille ja heidän perheilleen Lasten raamattuja ja 
muuta hengellistä materiaalia Hämeenlinnan Elomes-
suilla ja Tampereen Puistofiestassa. Kiitos, että olet 
kanssamme Suuressa mukana!

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.

4. Päätä itse summa ja eräpäivä
5. Määritä maksun toistuvuus

Lääkkeiden tehoaminen, sie-
täminen ja sivuvaikutukset ovat 
yksilöllisiä. Lääkitys pitää myös 
elimistön vastustuskyvyn mata-
lana ja infektioriski on tavallista 
suurempi. Infektiot voivat taas 
vaikeuttaa lääkehoitoa. Jumalan 
kunniaksi ja Hänelle kiitollisina 
voimme todeta Luukaksen hoi-

Ihmisen usko on 
aina vajavaista, 
mutta Jumalan 
suunnitelmat 
ovat täydelliset.

Kuva: Apolinarias  / shutterstock.com

Hämeen Kansanlähetyksen lahjoitustili:
TSOP FI71 5730 0820 0457 02, BIC: OKOYFIHH

Viitenumerot:
Suomi Sydämellä (evankelioimistyö): 94414
Lapset Sydämellä (tavoittava juniorityö): 94058
Lähetystyö Sydämellä (lähetystyö): 94090

Mainitsethan aina viitenumeron maksettaessasi.
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Vuosi 1989 oli perhees-
sämme vallankumouksen 

vuosi. Sain tulla keväällä us-
koon ja Raamatusta tuli rakas 
kirja, jota luin jopa ruokaa 
laittaessa. Vanhin lapsistam-
me, 8-vuotias Katja, pyysi jat-
kuvasti kertomaan hänellekin 
Jeesuksesta. Opetin sen mitä 
itse olin juuri oppinut Raa-
matusta, koska Jumalan Sana 
oli minullekin uusi tuttavuus. 
Eräänä päivänä tyttäremme 
tuli koulusta ja sanoi: ”Äiti, mi-
ten minä voisin oppia tuntemaan 
Jeesuksen?”  Tähän minä vas-
tasin, että en minä kyllä osaa 
sanoa. Lapsi jatkoi kyselyään, 
että mitenkä se äiti sinulle 
tapahtui?. Kerroin miten olin 
pyytänyt Jeesusta sydämeeni 
ja syntejäni anteeksi. Seurasi 
kysymys, että mitenkä sinä äiti 
olit? Kerroin kuinka olin pol-
vistuneena tuolin vierellä. Heti 
hän polvistui penkin viereen ja 
totesi: ”Käyköhän tämä?”  Tote-
sin, että kyllä varmaan. Sitten 
tyttö kertoi, miten hän osaa it-
sekin pyytää ja näin hän rukoi-
li: ”Jeesus, minä haluaisin, että 
sinä tulisit minun sydämeeni, niin 
kuin olet tullut äidinkin sydämeen 
ja antaisit minulle synnit anteek-
si.”  Tämän rukouksen jälkeen 
seurasi kysymys: ”Mitä sit-
ten?”, johon minä taas kerroin 
miten puolestani rukoiltiin. 
Lapsi kysyi kärsimättömänä, 
että kai sinä edes muistat mi-
tä ne rukoili. Laskin käteni 
lapsen päälle, muistin synnin-
päästön sanat ja siunasin Her-
ran siunauksella. Tyttäremme 
nousi ylös, silmät loistivat ja 

innoissaan hän sanoi: ”Äiti, nyt 
meitä on kaksi, jotka uskotaan 
Jeesukseen, sinä ja minä.”  Minä 
olin aivan ihmeissäni. 

Kun mieheni tuli töistä ko-
tiin, oli tyttö jo ulkoportailla 
vastassa ja huusi isälleen: ”Is-
kä, iskä, tuu äkkiä, mulla on sulle 
asiaa. Nyt meidän perheessä on 
kaksi, jotka uskoo Jeesukseen, mi-
nä ja äiti.”  

Saman vuoden lopulla myös 
mieheni sai jättää elämänsä 
Vapahtajan käsiin. 

Itselleni tämä Jumalan ihme 

 Entä jos 
saan rauhan ja levon? 

Hyvää kesää Tammelasta. Tätä kirjoittaessani koulujemme yhteisestä päätös-
kirkosta ja Suvivirren laulamisesta on kulunut jo viikko. Virren neljättä sä-

keistöä laulaessani toivon, että Jeesus saa olla todellinen kirkas paisteemme ja sy-
däntemme valo lomallakin, huolimatta siitä riittääkö lämpöä ja auringonpaistetta.  

Monenlaisten lomaodotusten keskellä iskeekin yllättäen totaalinen väsymys. 
Vuoden työ on tehty ja on lupa hengähtää. Muistan Jeesuksen sanat Matt.11:28.” 
Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. 
Todellinen lepo ei tulekaan siitä, että nyt päätän levätä. Todellinen lepo tulee Hä-
nen yhteydessään. Muistan, että Jeesuksellekin lepo ja hiljentyminen oli tärkeää. 
Haluaisin laulaa sinulle tutun laulun sanoin ”Sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt 
työstä, tai levottomasta yöstä, sinua siunata tahdon.”  

Saimme vierailla mieheni kanssa seurakuntamme rippileirillä kertomassa Gos-
pel Riders kristillisestä moottoripyöräkerhosta. Samalla kerroin Jeesuksesta ja 
siitä, kuinka löysin hänet omaan elämääni juuri omalla riparillani 35 vuotta sit-
ten. Koin tärkeäksi kertoa nuorille elämän tärkeimmästä valinnasta ja iankaikki-
suusturvasta ennen kuin maailma pääsee kolhimaan. Saan ajaa ensimmäistä kesää 
omalla moottoripyörälläni, josta haaveilin uskoontulosta asti. Jännitin kovasti en-
simmäisiä ajoja, eihän minulla ole ollut edes mopoa. Muutama kuukausi ennen 
pyörän ostoa, joka sekin tuli aivan ihmeellisellä tavalla eteen, näin merkillisen 

unen. Unessa ajelin moottoripyörällä ja vaihtelin vaihteita ai-
van kuin ajo olisi ollut minulle tuttua. Kas kummaa, pyörällä 
ajo tuntui samalta kuin unessa. 

Monelle puutarhan hoito kuuluu olennaisena osana kesään. 
Minulle sopivat paremmin amppelikukat, mutta piha-aita pitää 
siistiä. Ennen lehtien puhkeamista kaikki oksat näyttävät tal-
ven jäljiltä samanlaisilta. Kuitenkin, kun oksista ottaa kiinni, 
toiset ovat tiukasti juurineen maassa ja toiset oksat lähtevät ir-

ti täysin kuolleina. Aita näyttää aluksi harvalta, mutta pian lehdet täyttävät aukot. 
Tuntui kuin olisin perannut omaa elämääni, töitä, jotka eivät enää ole välttämättä 
kantaneet hedelmää.  Jumala ylipuutarhurimme karsii meitä armossaan ja puhdis-
taa työmme kantamaan runsaampaa hedelmää. 

Joh.15:1-4 myötä haluan toivottaa Sinulle Jeesuksen sanoin rentouttavaa ja siu-
nattua alkavaa syksyä. ”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.  
Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa 
hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen 
sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. 
Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, 
ellette pysy minussa.

Susanna Peltonen
erityisopettaja ja Tammelan seurakunnan 
vapaaehtoinen lähetyssihteeri

Saan ajaa ensimmäistä 
kesää omalla  
moottoripyörälläni, 
josta haaveilin  
uskoontulosta asti. 

oli myös rohkaisu työhön lasten 
parissa. Vuosien varrella olen 
saanut nähdä miten useat lapset 
ovat tulleet uskoon. 

Johanneksen evankeliumin 1 
luvun 12 jae: ”Mutta kaikille, 
jotka ottivat hänet vastaan, 
hän antoi oikeuden tulla Ju-
malan lapsiksi, kaikille, jotka 
uskovat häneen.”

Helena Vähäkangas
juniorityöntekijä, kouluttaja
Hämeen Kansanlähetys

Hämeenlinnassa la 1.9.2018 
Tällä kurssilla keskitymme Uuden testamentin kertomuksiin  
ja kuinka niiden kautta voimme opettaa lapsille Raamatun totuuksia.

Kurssilta saat mukaasi materiaalipaketin, jolla pääset hyvin alkuun.

Kurssi on tarkoitettu juuri sinulle, olitpa sitten pyhäkoulunopettaja tai  
kerhonohjaaja, nuori tai vanha, äiti tai isä tai muuten vain kiinnostunut.  
Nuoriso on erittäin tervetullutta, 12 vuoden ikä riittää hyvin!

Kurssipaikka: Hämeenlinnan Keidas, Kaivokatu 2 (Goodmania vastapäätä)

Kouluttaja: Helena Vähäkangas

Aika: Lauantai 1.9.2018 klo 9-15

Kurssimaksua ei ole, mutta halutessasi voit antaa vapaaehtoisen lahjan materi-
aaleista ja kahvituksesta. Keitaalla tarjolla kahvia/teetä sekä pientä tarjottavaa

Ilmoittautuminen ja lisätietoja kurssin sisällöstä: 
30.8.18 mennessä h.vahakangas@gmail.com

Kurssin järjestää Hämeen Kansanlähetys ja Lastenmissio 
Koulutus on kaikille avoin ja yhteiskristillinen.

Pyhiskurssi

• Tahdotko kertoa lapsille Jeesuksesta?
• Haluaisitko pitää pyhäkoulua 
 tai kerhoa?
• Kaipaatko ideoita, materiaalia 
 ja kenties rohkeuttakin?
• Nuoriso erittäin tervetullutta…
 12 vuotta on ok!

www.lastenmissio.fi

Kuva: Serhiy Kobyakov  / shutterstock.com

Entä jos lapsi tulee uskoon?
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Hämeen Kansanlähetyk-
sen viestijoukkue on 

vastannut Run for Missions 
-juoksuhaasteeseen ja juok-
see Jukka ja Kaisa Sadehar-
jun työn hyväksi Tampereel-
la 25.8.2018.

Juoksulla kerätään varo-
ja Kaisa ja Jukka Sadeharjun 
Papua-Uudella-Guinealla te-
kemän työn hyväksi. Sadehar-
jut toimivat Wycliffe-raama-
tunkääntäjien työyhteydessä 
Ukarumpassa, jossa Jukan teh-
täviin kuuluvat erilaiset ATK-
tehtävät ja Kaisa palvelee sai-
raanhoitotyössä. Sadeharjut 
ovat tulleet kotimaanjaksolle 
kesällä 2018.

Kannusta Sinäkin juok-
sijoita ja mahdollista Pa-

Kansanlähetyspäivät Kan-
kaanpäässä joitain vuosia 
sitten ja autossa tilaa. Siispä 
soitto tuttavalle, joka mah-
dollisesti haluaisi lähteä mu-
kaan. Mutta puhelimeen vas-
taakin aivan eri henkilö, jonka 
puhelinnumero on talletettu 
puhelimeeni 'vain jos tarvii' 
mielessä. Pyytelen anteekisi 
ja kerron mitä asiaa minulla 
on tuttavalleni. Hän puhke-
aa puhumaan että tekee niin 
mieli kanssa Kansanlähetys-
päiville, mutta ei pääse kun it-
se uskalla omalla autolla niin 
kauas lähteä. Siinä meni tyhjä 
paikka autossamme. Sovit-
tiin treffit ja hän tuli sovitusti 
paikalle omalla autolla ja siitä 
jatkettiin yhteiskyydillä Kan-
kaanpäähän. Joskus tapaam-
me ja aina muistamme tämän 
’sattuman’ joka oli Herran 
johdatusta mitä suuremmas-
sa määrin. Johdatus jatkuu 
ja edelleen kun hiljattain ta-
pasimme sairaalassa ja taas 
muistelimme vanhaa asiaa, 
siinä tuli mieleeni että tämän-
pä kerron muillekin.

Marjukka

Herra antoi minulle, sen mitä 
pyysin. Kun en olisi jaksanut 
sitä mitä pyysin, Herra antoi 
minulle lohtua, voimaa ja jak-
samista. Herran tuki auttaa 
nytkin, kun ajattelen tulevaa.

Atte

Olin opinnäytetyön palau-
tusta vaille valmis opintojeni 
kanssa, kun tajusin että mi-
nulta puuttuu ensiapukurssi 
(EA1). Se oli minulta jäänyt 
ekana vuonna suorittamatta 
loppuun flunssan takia. Oli 
perjantai ja seuraavan viikon 
keskiviikkoon mennessä täy-
tyi näkyä kaikki opintopisteet 
koulun rekisterissä. Mietin et-
tei tämä nyt kyllä mitenkään 
järjesty, sillä meidän koulun 
EA1 kurssi kestää kolme päi-
vää. Olin kaiken lisäksi läh-
dössä ulkomaille sinä samana 
seuraavana keskiviikkona. 
Katsoin kuumeisesti netis-
tä kyseistä kurssia kaikista 
mahdollisista paikoista, joissa 
kurssia järjestetään. Kaikkialla 
oli täyttä koko seuraava viik-
ko…Itkuisena rukoilin, että 
miksi Jumala sallit tämän kun 
olen tehnyt niin paljon työtä 
sen eteen, että valmistuisin 
nyt. Laitoin heti sähköpostia 
opettajilleni, jotka kehottivat 
soittamaan opettajalle, joka 
on EA -kursseista vastuussa. 
Hänelle, kun soitin niin hän 
kertoi, että juuri maanantaina 
ja tiistaina olisi luennot, joilla 
saisin opintopisteet EA1 -kurs-
sia varten! Kiitos Jeesukselle, 
kun tämänkin järjesti!

Ilona

”Teidän Isänne kyllä tietää, 
mitä te tarvitsette, ennen 
kuin Häneltä annottekaan”. 
(Matteus 6:8). Edellä oleva 
Raamatun kohta tuli meille 
todeksi viime syksynä, kun 
Taivaan Isä yllättäen johti 
meidät yhteen. Emme olleet 
kumpikaan anoneet aviopuo-
lisoa. Jonkinlainen kaipaus 
varmaan oli meillä molem-
milla, mutta myös ajatus, 
että kaikessa tapahtukoon 
Jumalan tahto. Saimme ko-
kea ihmeellistä johdatusta ja 
maaliskuussa meidät sitten 
vihittiin Lähetyskodilla, ja siel-
lä vietimme myös ihanaa hää-
juhlaa rakkaitten sukulaisten 
ja ystävien kanssa. Hääkut-
sussamme luki: Uskomaton-
ta, mutta totta! Sirpa-mum-
mu ja Pekka-pappa menossa 
naimisiin luottaen Jumalan 
lupaukseen: ”Minä johdatan 
heitä, kun he kulkevat rukoil-
len”. (Jeremia 31:9) Jumalalle 
on kaikki mahdollista, joten 
kiitos ja kunnia Hänelle!

Sirpa ja Pekka

Sairastuin joulukuussa hy-
vänlaatuiseen huimaukseen 
ja auto hajosi kun tulin lää-
käristä. Tuntui kurjalta, mut-
ta koko juttu kääntyi siuna-
ukseksi, sillä sairauslomalla 
ollessani minulla oli aikaa 
korjata auto ja näin pääsim-
me jouluviettoon. Jumala on 
hyvä aina.

nimimerkitön

Olen elämäni aikana tullut 
useita kertoja vakuuttuneek-
si siitä, että Jumala on ole-
massa. 

Päädyin vuonna 1973 eri-
laisten sattumusten kautta 
amerikkalaisen luterilaisen 
pastorin Arthur Muellerin 
kokoukseen Helsingin Kaup-
pakorkeakoululle. Hänen 
kauttaan toimi parantami-
sen armolahja. Tuossa koko-
uksessa sain itsekin armo-
lahjan, jonka kautta Jumala 
paransi ihmisiä, joilla oli eripi-
tuiset jalat. Eripituisten jalko-
jen on todettu vaikuttavan 
monella tavalla selän tervey-
teen. Armolahjat ja niiden 
kautta tapahtuvat ihmeet 
ovat yksi Jumalan hengen 
voiman ilmenemismuoto.

Matti

Kiitos, että elämässäni on 
niin paljon asioita joista voi 
olla kiitollinen ja jotka saa-
vat minut tuntemaan itseni 
tarpeelliseksi, hyödylliseksi 
ja tärkeäksi. Kiitos työpai-
kasta, perheestä ja ystävistä. 
Kiitos, että asiat järjestyvät 
ihmeellisillä ja odottamat-
tomilla tavoilla. Kiitos että 
tulevaisuus on valoisa ja on 
rohkeutta unelmoida.

nimimerkitön

Jumalalle 
on kaikki 
mahdollista 
- rukousvastauksia 

ja johdatusta

pua-Uudella-Guinean eri 
kieliryhmien äidinkielisten 
Raamattujen saaminen. Voit 
osallistua tämän sivun linkin 
kautta tai lahjoittamalla ti-
lille FI71 5730 0820 0457 02 
(Hämeen Ev. lut. Kansanlä-
hetys) viitenumerolla 94508. 
Kiitos lahjoituksestasi!

Hämeen Kansanlähetyksen 
viestijoukkue: Kirsti Jokela, 
Jaakko Sadeharju, Torsti Tau-
riainen ja Valpuri Tauriainen.

Hämeestä osallistuu myös 
puolimaratonille juoksijat Jou-
ko Partanen ja Seppo Torn-
berg, he keräävät varoja Kan-
sanlähetyksen Bulgariassa teh-
tävälle työlle. Lisätietoja www.
suuressamukana.fi/run-for-mis-
sions-juoksuhaaste-lahetykselle/

Hämeen Kansanlähetyksen viestijoukkue 
Run for Missions -juoksuhaasteessa
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Uskotko Jeesukseen? 
Siihen, että hän syn-
tyi maailmaan, eli 

ihmisen elämän ja ristiinnau-
littiin tuomittuna jumalanpil-
kasta. Historiankirjat saavat 
rauhassa laittaa pisteen tähän. 
Raamatun mukaan huikea ta-
rina oli kuitenkin vasta alka-
massa! Pietari, yksi Jeesuksen 
lähimmistä ystävistä tuntuu 
olevan varsin varma siitä, että 
Jeesus nousi kuolleista. Kuun-
telepa hänen sanojaan Israelin 
kansalle: ”Te surmasitte elämän 
ruhtinaan! Mutta Jumala he-
rätti hänet kuolleista; me olemme 
sen todistajia.”(Apt. 3:15) Myös 
lähetyssaarnaaja Paavalin sa-
nat saavat haukkomaan hen-
keä: ”Jeesus haudattiin, hänet 
herätettiin kuolleista kolmantena 
päivänä niin kuin oli kirjoitettu, 
ja hän ilmestyi Pietarille ja sitten 
niille kahdelletoista. Sen jälkeen 
hän ilmestyi samalla kertaa yli 
viidellesadalle veljelle…Tämän 
jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja 
sitten kaikille apostoleille. Viimei-
seksi kaikista hän ilmestyi minul-
lekin…”(1. Kor. 15:3-8)

Jeesus vakuutti kristittyjä 
kiivaasti vainonneen miehen 
ylösnousemuksestaan; siitä, 
että hän elää ja voi hyvin. Kun 
tähän lisätään vielä kaikki edel-
lä luetellut ja ne, joille Jeesus 
Raamatun sisältämän ajanjak-
son jälkeen on ilmestynyt, saa-
daan kasaan melkoinen todis-
tajien lauma. Jeesus elää! Siitä 
ei ole epäilyksen häivääkään ja 
aivan varmaa on, että tänään-
kin jokainen, joka tahtoo ys-
tävystyä hänen kanssaan, saa 
hänet välittömästi vierelleen. 
Siitä hetkestä lähtien, jolloin 
sanot Jeesukselle ”Tervetuloa!”, 

hän on sinussa tismalleen yhtä 
elävä kuin Paavalin, Pietarin 
tai kenen tahansa hänet näh-
neen sydämessä.

Se, että harva meistä voi tä-
män elämän aikana sanoa näh-
neensä Jeesuksen ei merkitse, 
ettei hän tahtoisi olla elämäs-
sämme todellinen. Päinvastoin! 
Yksi Jeesuksen opetuslapsista 
kieltäytyi uskomasta Jeesuksen 
ylösnousemukseen, jollei saisi 
nähdä ja koskea häntä. Muille 
Jeesus oli jo näyttäytynyt, vain 
Tuomas-ressukka kamppaili 
epäuskon aallokossa. Ystävän-
sä kaipuun tuntien Jeesus saa-
pui kuin saapuikin opetuslas-
ten luo hetkenä, jolloin myös 
epäilevä Tuomas oli paikalla. 
Tämä sai katsella Mestariaan, 
tunnustella naulojen jälkiä kä-
sissä ja keihään pistämää koloa 
kyljessä. Nyt uskoi Tuomas-
kin huudahtaen: ”Minun 
Herrani ja Jumala-
ni!”  (Joh. 20:28) 
Silloin Jeesus 
lausui sa-
nat, jot-
ka hän 
tar-

koitti myös meille: ”Sinä uskot, 
koska sait nähdä minut. Onnelli-
sia ne, jotka uskovat, vaikka eivät 
näe.” (Joh. 20:29)

”Onnellisia ne, jotka uskovat, 
vaikka eivät näe!" Jeesus on 
totta, vaikka et näkisi häntä 
nyt. Kerran vielä tulet näke-
mään! Muista, mitä Paavali sa-
noi: ”Nyt katselemme vielä kuin 
kuvastimesta, kuin arvoitusta, 
mutta silloin näemme kasvoista 
kasvoihin.”  (1. Kor. 13:12) Ku-
va Jeesuksesta voi elämässäsi 
aika ajoin sumentua. Tahtoisit 
nähdä paremmin, koska tiedät 
hänen olevan vierelläsi. Su-
muisina aikoina saat kuitenkin 
turvautua edellä mainittuun 
lupaukseen. Tulee päivä, jol-
loin saat katsel-
la Jee-

susta kasvoista kasvoihin. Mi-
kään ei enää ole epäselvää, ei 
keskeneräistä eikä sumeaa. Nä-
et hänen hiuksensa, nenänsä, 
korvansa, poskensa, otsansa, 
leukansa, suunsa ja ne ihanat, 
armolliset silmät!

Kun olet saanut elää kaikki 
ne huikeat suunnitelmat, joita 
Jumala on elämäsi matkalle 
varannut ja aikasi maan päällä 
päättyy, astuu Jeesus kanssa-
si rajan toiselle puolelle. Hän 
on sinun kanssasi tässä ja nyt, 
mutta samanaikaisesti myös 
valmistelemassa sinulle ko-
tia, jollaisesta et ole osannut 
uneksiakaan. Ihaninta kui-
tenkin on, että näet Parhaan 
Ystäväsi kasvoista kasvoihin! 

Kuvittele itsesi tuo-
hon tilan-

seen uskovista pelkää Parasta 
Ystäväänsä yli kaiken.

Tahdon muistuttaa sinua 
opetuslapsi Johanneksen sa-
noista: ”Jumala on rakkaus. Se, 
joka pysyy rakkaudessa, pysyy Ju-
malassa ja Jumala pysyy hänessä. 
Jumalan rakkaus on saavuttanut 
meissä täyttymyksensä, kun me 
tuomion päivänä astumme roh-
keasti esiin. Sellainen kuin Jeesus 
on, sellaisia olemme mekin tässä 
maailmassa. Pelkoa ei rakkau-
dessa ole, vaan täydellinen rak-
kaus karkottaa pelon… Siinä on 
rakkaus… ei siinä, että me olem-
me rakastaneet Jumalaa, vaan 
siinä, että hän on rakastanut mei-
tä ja lähettänyt Poikansa meidän 
syntiemme sovitukseksi." (1. Joh. 
4:16-18,10)

Jumalan koko olemus on rak-
kaus ja tuon rakkauden ruu-
miillistuma on Jeesus. Jos olet 
sanonut Jeesukselle ”Kyllä, tah-
don elää elämäni sinun kanssasi”, 
Jumalan rakkaus on saavutta-
nut sinussa täyttymyksensä. 
Katsoessaan sinua hän näkee 
rakkaan Poikansa täydellisyy-
den, ei sinun virheitäsi. Siksi 
ei tarvitse pelätä mitään! Saat 
astua rohkeasti esiin, juosta 
iloiten ja pää pystyssä Jeesus-
ta vastaan. Olet Kuninkaan 
lapsi, taivasten valtakunnan 
perillinen. Jeesuksen rakkaus 
sinua kohtaan ei riipu siitä, mi-
ten hyvin sinä olet onnistunut 
häntä rakastamaan, vaan siitä, 
että hän on rakastanut sinua. 
Sitä paitsi, kun näet Jeesuksen 
kasvoista kasvoihin, ei enää 
tunneta sellaisia asioita kuin 
pelko, kauhu, synti ja rangais-
tus. Ne ovat Jeesuksen ystävi-
en kohdalla taakse jäänyttä, 
unohtunutta historiaa. Men-

teeseen. Seisotko ihastuksesta 
ymmyrkäisenä, hymy kasvoil-
lesi lukittuneena vai säntäätkö 
täysin pelkäämättä suoraan 
Jeesuksen syliin, kapsahdat 
hänen kaulaansa ja muiskau-
tat suukkosen poskelle? Siinä-
pä mietittävää…

Vaan entä jos ajatus Jeesuk-
sen kohtaamisesta ahdistaa? Jo 
se pelottaa, hirvittää ja kau-
histuttaa enemmän kuin mi-
kään muu! Jos ainoa ajatuksesi 
tuosta päivästä on: ”En tule 
selviämään siitä. Saatat pelä-
tä sitä, että Jeesus alkaa kela-
ta elämääsi kuin filminauhaa 
näyttäen muillekin, mistä kai-
kista tekemistäsi synneistä on 
sinut pelastanut. Vai pelkäät-
kö, ettei armo sinun kohdallasi 
riitäkään ja Jeesus sanoo: ”An-
teeksi nyt vain, mutta on tapahtu-
nut erehdys. Et sittenkään kuulu 

tähän joukkoon. Ovi helvettiin 
on tuollapäin.” Tällaiset 

ajatukset ovat ylei-
sempiä kuin luu-

letkaan. Niin 
ristiriitaista 

kuin se on-
kin, moni 

Jeesuk-

En
tä

 jo

s J
eesu

ksen kohtaaminen Kauhistaa?

Kuva: 

A n -

dreykr | 

Dreamsti-

me.com
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neisyyttä, joka ei milloinkaan 
palaa kummittelemaan. Alkaa 
täysin uusi, täydellinen elämä! 
On supervarmaa, että jokai-
selle Jeesuksen omalle hänen 
näkemisensä päivä on vain ja 
ainoastaan suunnattoman rie-
mun päivä! Jos silloin nähdään 
kyyneleitä, ne vuotavat silkas-
ta ilosta – siksi, että Jeesus on 
vielä niin paljon ihanampi kuin 
uskalsimme ajatella!

Ikuisuuden pohtiminen on 
huikeaa, mutta vaikeaa! Em-
me rikkaimmallakaan mieli-
kuvituksella kykene yltämään 
siihen ihanuuteen, mitä Jee-
suksen näkeminen kasvois-
ta kasvoihin todellisuudessa 
tulee olemaan. Tuon hetken 
ajatteleminen antaa kuitenkin 
toivoa – puhaltaa tuulta elä-
mämme purjeisiin.

Tämän jutun loppuun on 
liitetty muutamia Entä jos?-
lauseita. Ne sisältävät huikeita, 
herkkiä ja hauskojakin ajatuksia 
siitä, millainen voisi olla päivä, 
jolloin näet Jeesuksen kasvoista 
kasvoihin. Jos sinua nyt ahdis-
taa ja mietit, oletko matkalla tai-
vaaseen, voit halutessasi rukoil-
la seuraavan rukouksen: ”Jeesus, 
olen epävarma elämäni suun-
nasta ja minua pelottaa. Olen 
monin tavoin toiminut itseäni, 
lähimmäisiäni ja sinua vastaan 
enkä ansaitse pääsyä taivaa-
seen. Tahtoisin sinne kuitenkin 
kovasti. Olen kuullut, että teke-
mistäni vääryyksistä huolimat-
ta sinä rakastat minua – niin 
paljon, että kärsit rangaistuk-
sen teoistani. Jeesus, minä no-
jaan nyt koko painollani ristillä 
riippuneeseen rakkauteesi. An-
taudun armosi varaan. Jeesus, 
tahdon sinut elämäni Kunin-

kaaksi ja Parhaaksi Ystäväkse-
ni. Ojennan sinulle nyt likaiset 
käteni. Ota ne omiin lämpimiin 
käsiisi, puhdista pyhyydelläsi ja 
kuljeta minua tahtosi tietä aina 
taivaan kotiin saakka. Amen.”

Onneksi olkoon! Olet nyt 
Jumalan lapsi, taivaan kansa-
lainen. Tunteesi saattavat häi-
lyä, mutta Jeesuksen rakkaus 
pysyy ja kestää. Olet matkalla 
taivaaseen. Jos et vielä ollut 
valmis em. rukoukseen, mutta 
tahtoisit jutella jostain aihee-
seen liittyvästä, voit ottaa yh-
teyttä kirjoittajaan (marianna.
hilden@gmail.com / 050 545 
3344). Elämässä ei ole mitään 
tärkeämpää, kuin tietää, mihin 
on matkalla ja kenen kanssa!

Mutta nyt ne ”Entä jossit”  Jee-
suksen kohtaamisen hetkestä:
• Entä jos Jeesuksella on sylis-

sään koira?
• Entä jos Jeesus nikkaa mi-

nulle silmää?
• Entä jos punastun kun näen 

hänet?
• Entä jos huudan: ”Minä ra-

kastan sinua!”
• Entä jos Jeesuksella on villa-

sukat jalassa?
• Entä jos pyörryn onnesta?
• Entä jos Jeesus kaappaa mi-

nut karhunhalaukseen?
• Entä jos saan hysteerisen ki-

katuskohtauksen?
• Entä jos Jeesus puhuu minul-

le Tampereen murteella?
• Entä jos Jeesus hymyilee ja 

hampaat ovat niin valkoiset, 
että ne häikäisevät?

• Entä jos Jeesuksella on purk-
ka suussa ja hän puhaltelee 
siitä palloja?

• Entä jos Jeesus ehdottaa, et-
tä vääntäisin hänen kanssaan 
kättä?

• Entä jos Jeesus pyytää minua 
soittamaan hänelle jotain?

• Entä jos Jeesus tykkää näyt-
tää minulle uimahyppyjä?

• Entä jos Jeesus tuoksuu ka-
nelipullalta?

• Entä jos Jeesus opettaa mi-
nut lentämään?

• Entä jos Jeesus on kova vi-
heltelemään?

• Entä jos Jeesus sanoo: ”Saan-
ko tehdä sinulle letin?”

• Entä jos Jeesus on paistanut 
minulle lättyjä?

• Entä jos Jeesus soittaa mi-
nulle kunniafanfaarin trum-
petilla?

• Entä jos Jeesuksella on hie-
no, valkoinen smokki ja pu-
nainen kissimirri?

• Entä jos Jeesus sanoo: ”Ter-
vetuloa! Mitä tehtäisiin?”

• Entä jos Jeesus nostaa minut 
kanssaan valkoisen hevosen 
kyytiin ja laukkaamme pitkin 
kultaisia katuja?

• Entä jos Jeesus kysyy: ”Ot-
taisitko teetä vai kahvia…vaiko 
sittenkin Cokista?”

• Entä jos Jeesus sanoo: ”Psst, 
mulla on sulle se flyygeli. Men-
nään ihan just kattomaan.”

• Entä jos Jeesus tykkää luis-
tella?

• Entä jos Jeesus kertoo mi-
nulle niin hyvän vitsin, että 
pissit lirahtavat pöksyihin?

• Entä jos Jeesus tahtoo esitel-
lä minulle mansikkamaansa?

Mitä siitä, jos tuo päivä, jol-
loin näet Mestarin antaakin 
odottaa itseään vielä hetken? 
Se on tulossa ja siitä tulee hui-
kea seikkailu! Sitä kohti siis!

Marianna Hildén

www.hameenkl.fi

Hyvien Uutisten viikko 

Jokainen on lämpimästi tervetullut mukaan!

To 23.8. klo 18.00 Iltatilaisuus 
”Keskustelua elämän tarkoituksesta 
ja mielekkyydestä” 

Alustajina ja keskustelijoina toimivat 50 vuotta 
Japanissa lähetyssaarnaajana toiminut Jorma 
Pihkala, auto-onnettomuudessa puolisonsa ja 
kolme lastaan menettänyt Ulla Tulisalo, sekä 
Afganistanissa mielenterveystyötä tehnyt Kirsi 
Jokela. Tarjoilua.*

Pe 24.8. klo 18.00 Rukouksen ja todistusten -ilta
Ilkka Päiväsaari, Maikku Saarinen, 
todistuspuheenvuoroja, musiikkia ja tarjoilua * 

La 25.8. Run for missions  
–juoksutapahtuma Tampereella 

www.sansa.fi/juoksuhaaste. Kansanlähetyksen 
tiimit osallistuvat juoksutapahtumaan kuntoa 
kohottaen ja varoja lähetystyölle keräten.

Su 26.8. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta
Musiikissa LK Houseband, puhe Ilkka Päiväsaari, 
Miisa Lehtinen, tarjoilua *

Tilaisuudet pidetään Tampereen Lähetyskodilla 
(Hämeenpuisto 41) ellei toisin mainita.

*Mahdollisuus esirukouspalveluun

La 18.8. klo 14-17.00 Kaikenikäisten  
yhteislaulufiesta Laikunlavalla 

Mukana Viestiveljet, Tampere Gospel Big 
Band –pienkokoonpano sekä LK –Houseband. 
Mehutarjoilua.  Lapsille pihapelejä ja pieni 
pomppulinna (alle 6v.) 

Su 19.8. klo 12-15.00 Donkkis Big Day 
maahanmuuttajaperheille 

Nukketeatteria, raamattukertomus,  
laulua ja jättinyyttärit. Mukana Helena 
Vähäkangas. (Tulkkaus dariksi). 

Ma 20.8. klo 18.00 Iltatilaisuus  
”Jumalan sanan totuus” 

Veli-Matti Vainio, todistuspuheenvuoroja, 
musiikkia ja tarjoilua.*

Ti 21.8. klo 18.00 Iltatilaisuus  
”Tulevaisuus ja toivo” 

Viestiveljet laulaa, todistaa ja laulattaa.  
Tarjoilua.*

Ke 22.8. klo 13.00 Päiväraamattupiiri  
”Hyvä uutinen maan ääriin saakka” 

Telttakatoksessa Hämeenpuistossa 
(Satamakadun ja Hämeenpuiston risteys), 
mukana lähetystyöntekijä Arni Hukari Japanista.
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www.hameenkl.fi/kuukausilahjoittajaksi
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Toteutunut Budjetti

TALOUSTILANNE: 1.1.-31.5. 2018
Talousasiaa, Paavo Rantala rahastonhoitaja

Talous on kulkenut budjet-
tiin nähden hyvässä nou-

sussa. 2018 Budjettihan on jäl-
leen todella haasteellinen (n. 
30 000 € miinusta). Olemme 
tässä vaiheessa budjettiin näh-
den 30 000 € plussalla (poistot 
kirjaamatta), jos tähän malliin 
jatkuu, olemme vuoden lo-
pussa selättäneet miinusbud-
jetin. Tulosta nostaa rahana 
saatu testamenttitulo 13 000€. 
Testamenttiin kuuluu myös 
kiinteistö, joka kirjataan vasta 
kesäkuulle, se nostaa huomat-
tavasti tulopuolta, mutta on 
sidottuna kiinteistöomaisuu-
teen. Kiitos Herralle ja kaikille 
muille mukana olleille.

Haluan aivan erityisellä ta-
valla siunata Sinua ystävä ru-
kouksistasi, työstäsi ja talou-
dellisesta kannatuksestasi Ju-

Lahjoitusten kohdekohtaiset 
viitenumerot
Työntekijät:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UUSI (Vanha)
Piirijohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94016 (19402)
Ilkka Päiväsaari
Tavoittavan työn koordinaattori . 94045 (19575)
HML Miina Makkonen
Toimistotyöntekijä . . . . . . . . . . . . . 94074 (19570)
Paula Jääskö
Juniorityöntekijä  . . . . . . . . . . . . . . .94142 (19596)
Helena Vähäkangas
PME-iltojen vetäjä  . . . . . . . . . . . . . .94155 (19460)
Marianna Hildén (vap.eht.)

Piirin omat kohteet:
Mihin eniten tarvitaan . . . . . . . . . . . 94126 (14300)
Evankelioimistyö . . . . . . . . . . . . . . . .94414 (15901)
Katuevankeliointi . . . . . . . . . . . . . . . 94401 (5500)
Pisara -lehti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94100 (19004)
Radiotyö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94113 (11400)
Maakuntatyö  . . . . . . . . . . . . . . . . . .94456 (16515)
Lähetyskoti TRE . . . . . . . . . . . . . . . 94139 (20006)
Keidas HML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94333 (12629)
Keidasvuokrakeräys  . . . . . . . . . . . . 94320 (16120)
Mainonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94252 (19017)
Miestyö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94443 (15600)
Naistyö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94430 (19800)
Maahanmuuttajatyö . . . . . . . . . . . .94427 (19910)
Juniori- ja perhetyö . . . . . . . . . . . . . 94058 (19101)
Juniorityönmateriaali  . . . . . . . . . . 94265 (17006)

Lähetit:
Lähetystyö yleinen. . . . . . . . . . . . . 94090 (18500)
Greed Teija  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20103
Hukari Arni & Eeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20459
Keskinen Hannu & Liliann . . . . . . . . . . . . . . . 21306
Lindholm Toni & Hanna  . . . . . . . . . . . . . . . . 22101
Nummela Daniel Mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22554
Sadeharju Jukka & Kaisa . . . . . . . . . . . . . . . .23650
Tohmola Heidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24507
Vuorinen Asta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25454
Vähäkangas Anna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25593

malan valtakunnan työlle Hämeen Kansanlä-
hetyksen kautta! Muistetaan aivan päivittäin 
toinen toistamme, kiitoksella ja siunauksella 
kaikkivaltiaan Jumalamme edessä. Kiitos, il-
man Sinua toimintamme ei olisi mahdollista.

Muistetaan myös yhdessä rukouksin työn-
tekijöitämme, lähettejämme, vapaaehtois-
työntekijöitä ja taloudellisia tarpeitamme. Ru-
koillaan myös SEKLin taloudellisten tarpeiden 
puolesta, ettei lähettejä tarvitsisi rahan takia 
kentältä kotiin kutsua. Uskon että Taivaalli-
nen Isämme siunaa taloudellisetkin tarpeem-
me ja antaa sen mitä kulloinkin tarvitsemme. 

Olethan huomannut kotisivuillamme www.
hameenkl.fi lahjoitusmahdollisuuden suoraan 
oman nettipankkisi kautta. 

Nettilahjoitustilin numero 
TSOP FI82 5730 0820 4772 51 ja BIC OKOY-

FIHH

Yleislahjoitustilimme numero 
TSOP FI71 5730 0820 0457 02 ja BIC OKOY-

FIHH  

Käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita, 
säästämme kuluissa ja helpotamme 

kirjanpitoa.

Rahankeräyslupatiedot:
Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa 
nro RA/2017/758. Voimassa 1.1.2018-31.12.2019 
Hämeen ja Sisä-Suomen poliisilaitosten sekä 
Someron kunnan alueella. Kerätyt varat käy-
tetään kotimaassa yhdistyksen opetus-, nuori-
so-, lähetys- ja evankelioimistyön tukemiseen 
sekä ulkomailla lähetystyöhön Suomen Evan-
kelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta.

HUOMAA UUDET 
VIITENUMEROT!

Tampereen lähetyskodille siivoojaksi?
Haemme vapaaehtoista siivoojaa 
Tampereen lähetyskodille. Siivousta 
olisi kerran viikossa noin 3-5 tuntia. 

Tarjoamme vapaaehtoiselle siivoajalle 
lämpimän ruoan ja kahvit. 

Jos haluat olla Suuressa Mukana 
tällä tavalla niin otathan yhteyttä: 

Paula Jääskö p. 040 960 3690 
tai paula.jaasko@sekl.fi
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Talous

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:

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

Pa
lve

lu
ko

rt
ti

Lahja työllemme



Muutokset mahdollisia, tar-
kistathan kokoontumistiedot 
nettikalenterista osoitteesta: 
http://hameenkl.fi/kalenteri/

HÄMEENLINNA
Keidas, Kaivokatu 2 
Viikko-ohjelma:

Tiistaisin klo 14 Hoitava  
päiväpiiri (4.9. alkaen)

Tiistaisin klo 17-19 Suomi  
-klubi maahanmuuttajille 
(4.9. alkaen)

Torstaisin klo 15-17 LEGO  
-kerho 6-12 vuotiaille  
(6.9. alkaen)

Torstaisin klo 18 3Kohtaa-
mista ilta nuorille aikuisille  
(13.9. alkaen)

Torstaisin klo 18 Ilosanoma-
piiri (6.9. alkaen parillisilla 
viikoilla)

Keitaan sunnuntait klo 14 
seuraavina sunnuntaina 
26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 
4.11. ja 18.11.

Muualla Hämeenlinnassa

11-12.8. Elomessut: Hämeen 
Kansanlähetys osallistuu 
messuille, tervetuloa teltta-
katokselle!

La 29.9. klo 15 alkaen  
tapahtuma nuorille ja  
nuorille aikuisille, mukana 
Johannes Häkämies, Mar-
kus Korri ja Eve & Ossi duo,  
Luther-talo, Lukiokatu 1

ORIVESI
Ma 27.8. klo 18 Virsiseurat, 
mukana Markku Tuomikorpi, 
Tuula Nikkilällä, Niemeläntie 6

Maanantaisin klo 18 Avoin 
raamattupiiri Seurakunta-

Menovinkit elokuu – marraskuu 2018

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 | Mitoka, www.mitoka.fi

Kannen kuva:  
Diana Eller | Dreamstime.com

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.) 
040 072 2517

Marianna Hildén, juniorityöntekijä (vap.eht.) 
050 545 3344

sähköpostit: etunimi.sukunimi@sekl.fi

Piirihallitus 2018: 
Torsti Tauriainen (pj.), Kirsi Jokela (vpj.), 
Antti Jääskö, Reijo Kettunen, Jaakko 
Sadeharju, Paavo Rantala, Arto Mäki-Kert-
tula, Riitta Suonurmi, Vesa Vähäkangas.

Pankkiyhteys: 
Tampereen seudun Osuuspankki: 
FI71 5730 0820 0457 02 
Keräyslupa: RA/2017/758

Painosmäärä ja jakelu: 
2500 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 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. 

YhteystiedotTsekkaa kotisivumme: www.hameenkl.fi

sunnuntaisin:

Sanan ja rukouksen illat  
klo 18 seuraavasti 26.8., 
30.9., 28.10. ja 25.11.

Lähteellä -ehtoollisjuhlat  
klo 16 seuraavasti 2.9., 7.10., 
4.11. ja 2.12.

Sunnuntaiseurat klo 16  
seuraavasti 9.9., 14.10. ja 9.12.

Lähetyskodin muut  
tilaisuudet:

Su 19.8. klo 12-15 Donkkis Big 
Day maahanmuuttajille

Ti 21.8. klo 18 Iltatilaisuus 
’Tulevaisuus ja toivo’ Vies-
tiveljet laulaa, todistaa ja 
laulattaa

To 23.8. klo 18 Keskustelua 
elämän tarkoituksesta ja 
mielekkyydestä, keskuste-
lemassa Jorma Pihkala, Ulla 
Tulisalo, Kirsi Jokela

Pe 24.8. klo 18 Rukouksen ja 
todistusten ilta, Ilkka Päivä-
saari ja Maikku Saarinen

La 22.9. Lehtimajajuhla

To 11.10. klo 18.30 Avoin  
raamattuilta, Pekka Sartola

17-18.11. Hoitavan rukouksen 
kurssi

Muualla Tampereella

La 18.8. klo 14-17 Kaikenikäis-
ten yhteislaulufiesta Laikun-
lavalla

La 25.8. Run for missions 
-juoksutapahtuma, Ratinan 
stadion

Japani -lähetyspiiri Hervan-
nan kirkolla perjantaisin 

”Kristitty maailmassa”

TAPAHTUMA 

opiskelijoille ja

nuorille aikuisille  

la 29.9.2018

Hämeenlinnan 
Luther-talolla, Lukiokatu 1

 

15.00  ”Mitä on kristinusko?”,  

 Johannes Häkämies

17.30  ”Minä – kristittynä  

 maailmassa”, 

 Markus Korri

19.00  Eve & Ossi duo
 

Tauoilla toimii kahvila, 
jossa on tarjolla suolaista ja 

makeaa purtavaa, vapaaehtoinen 
kahviraha. Musiikista vastaa 

Eve & Ossi duo.
 

Järjestäjät: Hämeen Ev.lut.  

Kansanlähetys ja Suomen  

Luterilainen Evankeliumiyhdistys 

(SLEY)

klo 13 seuraavasti 31.8.,  
28.9. 26.10. ja 30.11.

TERVAKOSKI
Torstaisin klo 18-20 Donkkis 
Big Night -ilta alakouluikäi-
sille, Janakkalan seuratalo, 
Seuranaukio seuraavasti  
6.9., 4.10., 8.11. ja 13.12

VIRRAT
To 20.9. klo 18 Yhteysilta, 
mukana Ilkka Päiväsaari,  
Virtain kirkko, Rantatie 9

26-27.9. Raamattupäivät

keskuksen kahviossa,  
Latokartanontie 5, joka  
toinen viikko 3.9. alkaen

La 15.9. klo 13 Virsiseurat, 
mukana Paula ja Pekka  
Mäenpää, Lauttajärvillä,  
Salmijärventie 7

La 13.10. klo 13 Virsiseurat, 
mukana Helena Valkeajoki  
ja Heikki Junttila, Vuokko  
Liimatalla, Vuohipellontie 6

PAROLA
Tiistaisin klo 19 Sana ja sähly 
(4.9. alkaen) Parolan Yhteis-
koululla, Myllytie 33

RENKO
Keskiviikkoisin klo 18-20 
Donkkis Big Night -ilta  
alakouluikäisille, Rengon  
seurakuntatalo,  
Hinkaloistentie 1, seuraavasti 
5.9., 3.10., 7.11. ja 12.12.

TAMPERE
Lähetyskoti, Hämeenpuisto 41 
Viikko-ohjelma:

Maanantaisin Avoin  
raamattupiiri klo 18  
(20.8. alkaen)

Tiistaisin Lähetyksen käsityö- 
ja askartelupiiri klo 13 (4.9. 
alkaen joka toinen viikko)

Keskiviikkoisin klo 13 Päivä-
raamattupiiri (22.8. alkaen)

Keskiviikkoisin klo 18  
Pointti-ilta (aloitusajankohta 
syyskuu, tarkista  
nettikalenterista)

Perjantaisin klo 18-22 PME-
ilta yläkoulu- ja lukioikäisille 
seuraavasti  17.8., 31.8., 14.9., 
28.9., 5.10., 26.10., 9.11. ja 23.11.

18

Menovinkit



Minun todistukseni

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

olen Jasmin Hämeenlinnasta ja olen sosionomiopintojen lop-
pusuoralla. Matkani Hämeeseen on ollut vaiherikas ja mitä 
parhaimmalla tavalla Herran siunaama. Tällä hetkellä istun 
Japanin Osakassa ystäväpariskunnan luona ja saamme viettää 
päivät Herran johtamana. On mahtavaa, kun saa reissata Jee-
suksen kanssa.  

Juureni ovat Satakunnassa seitsemän henkisessä perheessä. 
Keskimmäisenä lapsena olen tottunut sovittelemaan, jaka-
maan asioita ja tekemään kompromisseja. Vanhempamme ovat 
uskossa ja tämä on välittynyt lapsille turvallisena ja luonnolli-
sena arkena. Päivien leikkien ja nahistelujen jälkeen oli ihanaa 
mennä sänkyyn kuuntelemaan isän iltatarinoita ja loppuruko-
usta.  

Ymmärsin lukioikäisenä Apostolien tekojen toisen luvun 
38 jakeen merkityksen omassa elämässäni. Minä, joka olen 
istunut 17 vuotta pyhäkoulussa, sain tehdä henkilökohtaisen 
ratkaisun suhteessa Jeesukseen ja otin sinä kesänä kasteen (ta-
kapihamme uima-altaassa). 

Tästä alkoi syvempi ajanjakso, jolloin Herra näytti muitakin 
asioita elämässäni, jotka eivät olleet hänen tahtonsa mukaisia. 
Eräs näistä tapahtui, kun olin kesäiltana ajelemassa moottori-
pyörällä kylän halki. Mieleeni muistui, kuinka olin varastanut 
pienenä tyttönä purkkapaketin sekatavarakaupasta. Menin ke-
säkuumuuden hiostamat pyörävaatteet päällä kassalle, ojensin 
rahan ja kerroin, mitä olin vienyt heiltä. Luulen, että tapah-
tumalla oli merkitystä myös kaupan henkilökunnalle. Purk-
kapaketin hinta ei ole järin suuri, mutta omatunto ei summia 
kysele. Se napisee asiasta ja minun tapauksessa tämä napina oli 
jatkunut jo monta vuotta. 

Tapahtuneen jälkeen olo oli kevyt ja ajatukset suuntautui-
vat Herran puoleen. Raamattu kehoittaa meitä omantunnon 
puhtauteen Hänen ja muiden ihmisten edessä. Jeesus on opet-
tanut minua kääntymään Hänen puoleensa aina, kun sydäntäni 
murehduttavat erilaiset haasteet. Elämä on minulle Kristus ja 
kuolema on voitto! 

Toivotan jokaiselle lukijalle siunattua Herran läsnäoloa!

Tervehdys, 


