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Lupauksista suurin
”S

illä kaikki ovat tehneet syntiä ja
ovat vailla Jumalan kirkkautta.”
(Room.3:23). Nämä Raamatun sanat asettavat meidät sen peilin eteen joka kertoo,
että tämä koskee jokaista meitä. Synti
on asia joka erottaa meidät Jumalasta,
ja synti erottaa meidät Jumalasta iankaikkisesti eli vie meidät kadotukseen
ellemme ota ”lupauksista suurinta”
todesta. ”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja
vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta
vääryydestä.” (1.Joh.1:6)
Jeesus kantoi rangaistuksen synneistämme Golgatalla ristinpuussa,
iankaikkisen kadotustuomion. Jokaiselle joka tahtoo saada syntinsä
ja pahat tekonsa anteeksi, voi tunnustaa ne Jumalalle ja pyytää niitä
anteeksi. Silloin tulevat todeksi
Jeesuksen sanat: ”Ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi.”
(Luuk. 5:20). Elämään tulee ei
rangaistuksen pelko, vaan iankaikkisen elämän kirkas toivo:
”Ja minä kuulin valtaistuimen
luota voimakkaan äänen, joka
sanoi: 'Katso, Jumalan asuin-

sija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän
luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii
heidän silmistään joka ainoan kyyneleen.
Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta
eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut." (Ilm.21:3-4).
Martti Luther puhui autuaasta vaihtokaupasta: me tuomme syntimme ja puutteemme Jumalalle, hän antaa meille Jeesuksen. Hänet joka eli synnittömän elämän
puolestamme ja kärsi meidän syntiemme
rangaistuksen ristillä. Hänet joka nousi
kuolleista ja elää tänään. Hän lupasi olla
kanssamme joka päivä. Maailmankaikkeuden, kirkkauden Herra ja Vapahtaja on
lupauksellaan sitoutunut olemaan mukana
elämässämme ja sen eri vaiheissa. Hän ei
lupauksensa mukaan meitä hylkää.
Jokainen Golgatan keskimmäisellä ristillä vuotanut veripisara julistaa meille
tänään sanomaa Jumalan rakkaudesta,
syntien anteeksiantamuksesta, ja kadotuksen välttämisestä! Otetaan Jeesus vastaan,
jonka nimessä ja veressä me saamme uskoa
kaikki syntimme anteeksi.
Ilkka Päiväsaari
piirijohtaja
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Opetus

Armotonta

menoa

K

ristittyinä me voimme
lukea Raamattua ja saada muutenkin paljon opetusta
siitä, että vain armosta olemme pelastetut, emme tekojemme kautta. Tiedämme armon
olevan uskonelämän kivijalka,
kannatamme sitä vankasti,
suosittelemme sitä kaikille
muille. Me rukoilemme aidosti
ja rehellisesti, pyydämme Herraa siunaamaan läheisiämme
ja kauempanakin olevia ihmisiä, että he löytäisivät armon,
evankeliumin ilon, aidon sisäisen rauhan ja luottamuksen
Jumalaan. Mitä parempaa voi
toiselle toivoa!
Mutta voi miten vaikea armoa on sisäistää itselleen!
Olipa kyse uskosta tai maallisen elämän asioista, on kovin
yleistä, että pyrimme näyttämään hyviltä ja menestyneiltä
– hinnalla millä hyvänsä. Ajattelemme, että minun on pakko
pärjätä ja onnistua. Itsekriittisyys ja oma-armottomuus
runnoo elämän onnea rajusti.
Myös rakkaudessa ja avioliitossa armottomuus aiheuttaa ongelmia. Tavoite on, että
aviopari haluaa jakaa arjen ja
juhlan, rakastaa sanoin ja teoin, olla kiinnostunut toisistaan ja viihtyä yhdessä.
Aika usein kuitenkin käy
niin, että todellisuus on ta4

voitteita kurjempaa. Vuosien
mittaan monet arjen käytännön asiat painavat päälle, työtä
täytyy tehdä että saisi talouden pysymään kuosissa. Ja jos
lapsia siunaantuu, heidän hoitamisensa vie paljon aikaa ja
energiaa. Moni pohtii kovasti,
että mitähän ne muut minusta ajattelevat. Vähitellen arki
muuttuu ”täytyy, täytyy”-elämäksi ja panostaminen omaan
onnellisuuteen jää vähäiseksi.
Paremman avioliiton parisuhdetyössä pitkään vapaaehtoisina toimijoina olleina olemme
huomanneet, että myös tunnustavilla kristityillä voi aivan
hyvin olla parisuhdeongelmia,
jotka pahimmillaan voivat johtaa aina avioeroon asti.
Onneton liitto tai onneton
ero vievät valtavasti elämäniloa ja energiaa. Jos oma mieli
syyttää itseä ja puolisoa epäonnistumisista, on vaikea uskoa, että Jumala tai lähimmäiset voisivat ajatella toisin. Mistä siis armoa, onnea ja toivoa
avioliittoon ja sen myötä koko
elämään?

Tarpeista toivoon
Oma kokemuksemme on, että
jo kolme elämän perusaskelta
auttavat pariskuntia onnellisempaan elämään.

1.

Minä olen arvokas. Minun perustavin arvoni tulee siitä, että olen Isän
Jumalan lapsi. Se on tärkein
ominaisuus, mitä Jumala meissä ihmisissä näkee. Minunkin
puolestani Kristus on kuollut,
sovittaakseen syntini, syntisyyteni. Kaikki muu, mitä
teen tai saavutan elämässä, on
mukava lisä, mutta syvällistä
ihmisarvoani inhimilliset menestykset tai tappiot eivät nosta tai vähennä.

2.

Minullakin on tarpeita. Mitä minä tarvitsen?
Mikä tekee minut onnelliseksi? Mikä auttaa minua ja puolisoani yhdessä rakastamaan
itseämme, toisiamme, lapsiamme, muita ihmisiä? Tarpeet
ovat asioita, jotka ovat useimmiten tunteisiin liittyviä ja
siksi osalle ihmisistä vaikeita
tunnistaa. Tyypillisiä tarpeita ovat esimerkiksi tarve tulla
rakastetuksi omana itsenään,
olla arvostettu ja tuntea olonsa turvalliseksi avioliitossaan.
Aviopuolisoiden on tärkeä kertoa tarpeistaan toisilleen, jotta
molemmat osaavat ottaa ne
huomioon käytöksessään.

3.

Armollinen rakkaus arkeen. Kun itse tiedän,
mitä tarpeeni ovat ja olen

kertonut ne puolisolle, pallo
siirtyy hänelle. Tarpeista voi
keskustella jatkossakin, mutta syyttämättä ja vaatimatta.
Useimmiten pariskunnat pystyvät ottamaan toisiaan paljon
paremmin huomioon, jos vain
tietävät, mikä ukko-kullalle tai
armaalle vaimolle on oikeasti
tärkeää. Armollista rakkautta
tarvitsemme silti. Armoa ja
rakkautta itseämme kohtaan
ja puolisolle. Kumpikaan ei ole
täydellinen, eikä tule sellaiseksi
muuttumaan. Kaikki yrityksetkin toimia yhteisen onnellisuuden puolesta on syytä ottaa
kiitoksella vastaan.

Armon ja rakkauden esikuvana meille on Jumala, joka
toivoo meille ikuisen onnen
lisäksi mahdollisimman onnellista elämää jo maan päällä.
Häneltä voimme pyytää voimia
ja viisautta myös avioliiton ylläpitoon. Tukea kannattaa hakea myös esimerkiksi Parempi
Avioliitto ry:ltä, joka järjestää
kristillisiä
avioliittoleirejä,
parisuhdepuhelinpalvelua ja
tukiparitoimintaa. Lisätietoja
www.parempiavioliitto.fi.
Pirjo ja Ilkka Sankari
Pirkkala

Voit halutessasi leikata alla olevan
lupausluettelon talteen katkoviivoja
pitkin ja päällystää sen molemmin
puolin kontaktimuovilla. Näin saat
kestävän kirjanmerkin käyttöösi.

JUMALA,
SINÄ LUPASIT…
…ettet milloinkaan hylkää
minua
Joh. 6:37, Joos. 1:5-6,
1.Moos. 28:15
…ettei minun tarvitse pelätä
Ps. 91:4, Ps. 4:9, Jes. 41:10,
Jes. 43:1-3, Jes. 54:10
…että sinun tahtosi minua
kohtaan on hyvä
Valit. 3:25
…että kuulet minua ja
vastaat minulle
Matt. 7:7-8, Joh. 15:7
…että autat minua, kun
minulla on huolia
Ps. 94:18-19, Ps. 50:15,
5. Moos. 33:27, Sef. 3:17,
1. Piet. 5:7
…että tahdot antaa minulle
ilon, levon, rauhan, elämän
ja valon
Joh. 15:11, Joh. 8:12,
Joh. 14:27, Matt. 11:28
…että autat minua
kiusauksissa ja
kärsimyksissä
Hepr. 2:18, Ps. 107:6,
Jes. 45:3, Jaak. 1:12

…että sinä palkitset
uskollisuuden
Ilm. 2:10
…että kuljet edelläni ja
johdatat minua
Miika 2:13, Jes. 45:2
…että neuvot minua
2. Moos. 4:12, Matt. 10:19-20
…että iloitset minusta
Sef. 3:17
…että annat minulle
pelastuksen ja ikuisen
elämän, kun uskon
Jeesukseen
Joh. 3:16, Joh. 11:25,
Room. 8:1
…että annat minulle
tulevaisuuden ja toivon
Luuk. 21:25-28, Jer. 29:11
…että sinun kanssasi kaikki
yhdessä vaikuttaa
parhaakseni
— vaikeudetkin
Room. 8:28
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tulla uskoon 25 vuotrakuntiin. Innostun
ta sitten. En silloin tiennyt, itse kun saan kuulla yksinkerettä mitä se käytännössä voisi taista ja kohti käyvää julistusta
tarkoittaa, koska Jumalan val- Jeesuksesta ja Jumalan armosta.
takunta ja seurakuntakuviot Haluan itse myös toimia näin.
olivat olleet minulle vieraita.
Koko sen ajan kun olen saanut
17 –vuotiaana tämä jo toteu- Jeesusta seurata minulle tärkeä
tui. Löysin itseni Ryttylästä jae Raamatussa on ollut: ”Siinä
Kansanlähetyksen Nuorisotii- on rakkaus – ei siinä, että me
mistä ja jäin sinne myös opis- rakastimme Jumalaa, vaan siinä,
kelemaan
oppisopimuksella että Hän rakasti meitä ja lähetti
nuorisotyöntekijäksi. Tuona Poikansa meidän syntiemme soaikana olin mukana lukemat- vitukseksi.” (1.Joh. 4:10)
tomilla kouluvierailuilla ja
Jumalan valtakunnan työerilaisissa tapahtumissa sekä kutsun lisäksi olen saanut
tilaisuuksissa kertomassa Jee- kutsun toimia puolisona sekä
suksesta, vastaten usein myös isänä kahdelle reippaalle perniiden käytännön järjestelyistä. heeseemme syntyneelle pojalle
Hämeen Kansanlähetyksen joista esikoinen on 7-vuotias
työhön tulin nuorisosihteeriksi ja nuorimmainen syntyi viime
vuonna 2001 ja nyt viimeisten toukokuussa.
vuosien ajan olen saanut olla
Toivon, että voisimme yhpalvelemassa ja rakentamassa dessä Kansanlähetysyhteisönä
Jumalan valtakuntaa piirijoh- loistaa ja hehkua Jumalan raktajan tehtävässä. Opetuksen ja kautta tavalla, että tunnuslauevankelioivan julistuksen lisäksi seemme ”Raamattu rakkaaksi
työ pitää sisällään hyvin monen- – Evankeliumi kaikille” saisi
kirjavia asioita, välillä vaikeita ja olla totta alkaen Hämeestä airaskaitakin. Olen kiitollinen in- na maan ääriin saakka.
Tämän vuoden Pisara –lehdissä Hämeen Kansanlähetyksen
työntekijät esittäytyvät yksi kerrallaan. Jokaisella on rukousrengas. Liittymällä työntekijän rukousrenkaaseen saat säännöllisesti postitse/sähköisesti kirjeen
jossa kuulumisia työn tiimoilta
sekä rukousaiheita.
Liity mukaan piirijohtaja Ilk-

Sinähän
lupasit!

ka Päiväsaaren rukousrenkaaseen. (Voit liittyä mukaan netissä www.hameenkl.fi/lahjoitus
tai soittamalla 040 960 3690 tai
spostilla: hameenkl@sekl.fi) Esirukoukset ja taloudellinen tuki
mahdollistavat työn. Tee lahjoitus Ilkka Päiväsaaren työn tukemiseksi: FI71 5730 0820 0457 02
viitenumero: 94016.

J

okainen meistä on ollut varmasti useammankin kerran
tilanteessa jossa meille on sanottu: ”Sinähän lupasit!” Ei ole
toiminut kuten on sovittu, on
tapahtunut unohdus, on rikkonut antamansa lupauksen.
Toinen aika tyypillinen lupaus läheiselle tai itselleen on:
”En enää koskaan.” Tästä voidaan todeta, että helpommin
sanottu kuin tehty. Lupaus se
on tämäkin.
Saatamme tehdä tai antaa
lupauksia rukouksessa myös
Jumalalle. Ehkä jopa muotoilla rukouksemme niin, ”että jos
näin tapahtuu niin sitten en enää
koskaan...”
Pietari lupasi Jeesukselle:
”Vaikka muut luopuisivat sinusta,
minä en koskaan luovu.” (Matt.
26:33). Vielä Pietari lisäsi uuden lupauksen: ”Vaikka minun
pitäisi kuolla kanssasi, minä en
ikinä sinua kiellä.” (Matt.26:35).
Tiedämme kaikki kuten kävi,
Pietari kielsi Jeesuksen kolme
kertaa ja oikein valalla vannoen.
Päätteeksi kukko laulaa kolme kertaa kuten Jeesus oli ennustanut ja Pietari jäi kiinni:
”Hän meni ulos ja puhkesi kat-

keraan itkuun.” (Matt. 26:6975).

Vannomatta paras
”Vielä te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: ´Älä vanno
väärin´, ja: ´Täytä Herralle valasi´. Mutta minä sanon teille:
älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on
Jumalan valtaistuin, älkääkä
maan kautta, sillä se on hänen
jalkojensa astinlauta, älkää
myöskään Jerusalemin kautta,
sillä se on suuren kuninkaan
kaupunki; äläkä vanno pääsi
kautta, sillä et voi yhtäkään
hiusta tehdä valkeaksi, etkä
mustaksi; vaan olkoon teidän
puheenne: On, on tahi: ei, ei.
Mitä siihen lisätään on pahasta. (Matt. 5:33)
Pietari valalla vannoen petti
Jeesukselle antamansa lupauksen. Ja Jeesus ristiinnaulittiin.
Pietarin mahdollisuudet selvittää asia Jeesuksen kanssa oli
mennyt. On mielenkiintoista
lukea mitä tapahtui kun uskonsa kieltänyt Pietari kuuli
Jeesuksen ylösnousemuksesta: ”Pietari lähti juoksujalkaa
haudalle…” (Luuk. 24:12).
Toisaalta ennen tätä kun enke-
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…että saan sinun lähelläsi
tuntea rohkeasti kaikki
tunteet ja olla sellainen
kuin olen
Ps. 73:21-24
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Voit halutessasi leikata alla olevan
lupausluettelon talteen katkoviivoja
pitkin ja päällystää sen molemmin
puolin kontaktimuovilla. Näin saat
kestävän kirjanmerkin käyttöösi.

li ilmestyi naisjoukolle Jeesuksen haudalla, enkeli ilmoitti:
”Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille… te saatte nähdä hänet!”
(Mark. 16:7).
Vaikuttaisi, että Pietarilla on
polttava tarve saada vielä selvittää välinsä Jumalan kanssa
– ja vastaavasti Jumalalla sama
halu. Pietari eli elämänsä loppuun saakka Jeesuksen seuraajana Jumalaa palvellen. Häntä
ei laitettu sivuun.
Kristinuskon sanoma onkin
siinä, että rikkonut saa anteeksi. Uusi mahdollisuus on totta
niin sinulle kuin minullekin
Jumalan edessä, kuten se oli
Pietarillekin.
Ehkä meidän kannattaa olla
tarkkoja siinä mitä lupaamme
ja kenelle? Ja kannattaako se?
Silloin kun olemme epäonnistuneet pitämään lupauksemme, saamme todeta Jumalasta:
”Sinähän lupasit!” Raamattu
kertoo meille hänestä: ”Jos
olemme uskottomia, pysyy
hän silti uskollisena, sillä omaa
olemustaan hän ei voi kieltää.”
(2.Tim-2:13)
Ilkka Päiväsaari
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Lapset sydämellä

Työn tiimoilta

E

lämme ajassa, jossa kristillisyys pyritään siirtämään sivuun ja tilalle tulee
jotain muuta. Näin on myös
lasten elämässä. Helposti masennumme ja ajattelemme, että kaikki mahdollisuudet on jo
menetetty. Jumalan Sana kuitenkin kehottaa meitä ”Ohjaa
lapsi heti oikealle tielle, niin
hän ei vanhanakaan siltä poikkea. Snl 22:6
Kun saa lapsena tulla tuntemaan Jeesuksen, pelastuu
koko elämä. Siitä alkaa elämä
Jeesuksen omana ja tarvitaan
Jumalan Sanan opetusta. On
tärkeää, että lapsi oppii turvautumaan Jumalan Sanan
lupauksiin. Ei riitä, että opetellaan raamatunjakeita tai
kertomuksia ulkoa, vaan myös
niiden sisältö pitäisi saada
käyttöön arjen elämään.
Löytyykö läheltäsi lapsia,
joita sinä voisit olla ohjaamas-

Ohjaa lapsi
elämään Jumalan
lupausten varassa
sa Jumalan Sanan lupausten
äärelle ja miten se voisi tapahtua?

Kutsu lapsia kotiisi
tai seurakuntaan.
Tosion.fi sivustoilta ja TV7 arkistosta löytyy Marika Huuskon opetusohjelmat lapsille.
Näytä tietokoneelta opetus,
tarjoa välipalaa, vietä aikaa
lasten kanssa. Ole rohkea ja
tulet näkemään, miten Jumala
johdattaa sinua.

Entä jos et ole enää
työelämässä?
Eräs eläkkeellä oleva ystäväpariskunta aloitti alakoululla
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Kolme Kansanlähetyspiiriä kokoontui
yhteiseen foorumiin
Tampereella
iltapäiväpyhäkoulun. Mukana
on tällä hetkellä 7 lasta. Nämä
lapset saavat mahdollisuuden
kuulla evankeliumia ja sitä
kautta oppia tuntemaan elävää
Jumalaa ja hänen Sanaansa.

Mahdollisuuksia on, kun
lähdet rukoillen liikkeelle.
Mikäli kaipaat koulutusta, jotta uskaltaudut starttaamaan,
niin Tampereen Lähetyskodilla on ”Lapsille Raamattua”
koulutuspäivä 9.3, joten tervetuloa sinne. Koulutuksen tiedot löytyvät tästä lehdestä.
Helena Vähäkangas

Ryttylässä vietettiin Afgaanikristittyjen talvikonferenssia helmikuun alussa. Hämeen
piiristä lähdimme ryhmänä matkaan ja
mukana oli 12 aikuista ja kolme lasta. Matkakulut ja konferenssimaksut maksettiin
maahanmuuttajatyön varoista, yhteensä 1064 euroa. Lämmin kiitos lahjoittajille taloudellista tuesta ja rukouksista.
Jesja 52:7 sanoo: ”Kuinka ihanat
ovat vuorilla ilosanoman tuojan askeleet.” Ilosanoma Jeesuksesta on
saavuttanut afgaaneja. Heidän sydämellään on kertoa tämä viesti
omalla kansalle aina kotimaahan
saakka. Jatketaan rukousta ja työtä maahanmuuttajien parissa.
Siunausta Sinulle!
Kirsi Jokela

T

ammikuussa
Tampereen lähetyskodilla kokoonnuttiin keskisen Suomen
piirifoorumiin. Mukana oli
Etelä-Pohjanmaan, Hämeen ja
Keski-Suomen piirien työntekijöitä, piirihallitusten jäseniä
ja muita keskeisiä vastuunkantajia. SEKListä työskentelyä
johtivat
aluekoordinaattori
Anssi Savonen ja kotimaantyön johtaja Jukka Repo.
Työskentely aloitettiin palaamalla pari vuotta aiemmin
piirien visioimiin haave- ja katastrofitiloihin. Kaikki piirit totesivat kiitollisina, että sen jälkeen on kuljettu pienin askelin

kohti haavetilaa. Jaoimme kunkin piirin tämän hetkisiä ilonaiheita ja haasteita. Haasteista
työstettiin yhdessä tavoitteita
piirien työhön. Tärkeimmiksi
tavoitteiksi nousivat näyn kirkastaminen ja rukouselämän
vahvistaminen.
Pohdimme myös tavoitteista
nousevia koulutustarpeita sekä visioimme piirien mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja
tukea toinen toisiaan ja antaa
vahvuuksiaan koko Kansanlähetys liikkeen käyttöön. Työskentelyn lomassa kuunneltiin

GLS-seminaarin opetuksia ja
jaettiin niistä nousevia ajatuksia.
Loppupalautteessa toivottiin jatkoa tämänkaltaisille
piirien tapaamisille. Yhteinen
jakaminen ja ideointi, verkostoituminen ja rukous koettiin
tarpeelliseksi ja rohkaisevaksi.
Osanottajat iloitsivat siitä, että viikonlopun ohjelmassa oli
aikaa keskusteluihin ja kohtaamiseen.
Teksti: Miina Makkonen
Kuva: Heidi Huuskonen

Kuukausilahjoittajaksi?

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.
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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
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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Kuva: Shutterstock | Aprilphoto
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Lupaukset

A

testataan tiukoissa tilanteissa

"B

etach!", huudahtaa jerusalemilainen basaarikojun kauppias, jos kysyn onko
vaikkapa esillä oleva paita pesunkestävää laatua. 'Betach' on
hepreaa ja tarkoittaa 'tottakai!'
Usein se on väärä lupaus, sillä
laatu ei yleensä kuulu torikauppoihin. Lähi-idässä on vain tapana luvata kysyjälle jotain,
mitä hän toivoo. Pitää olla siis
tarkkana.
Sana 'lupaus' - 'havtacha'
hepreaksi - on samaa sanajuurta kuin tuo sana 'betach'. Aivan samasta heprean juuresta
tulevat myös sanat: turvallisuus, itseluottamus ja vakuutus. Kaikkien näiden hyvien
sanojen sydämessä on lupaus
siitä, että asiat ovat kunnossa.
Mutta maailmassa kaikki ei ole
kunnossa. Ihmisillä ei useinkaan ole sitä turvallisuuden ja
itseluottamuksen vakuuttavaa
tunnetta.
Raamattu kertookin siitä,
että vain Jumalan lupauksesta
voi seurata noita vakauttavia
asioita. Jumala lupaa antaa ehyen identiteetin ja turvan, uskon
kautta kasvaessamme. Lupauksen takanahan on aina joku lupauksen antaja ja takaaja. Kuka
on luotettavampi takaaja kuin
Jumala? Koko Raamattu on

kuin yksi suuri lupaus, jonka
keskellä kulkee evankeliumin
punainen lanka. Siihen lankaan
saa tarttua tai olla tarttumatta,
valinta on ihmisen. Mutta silti, luottaminen voi olla vaikeaa
tiukan paikan tullen.
Jos matto vedetään jalkojen
alta yllättäen, uskovakaan ei
heti usko edes Raamatun lupauksiin sataprosenttisesti. Huolella tai pelolla on tapana olla
ne ensimmäiset tunteet. Ihan
kuin lupaukset eivät tarkoittaisi mitään konkreettista hätätilanteessa. Tai jos Jumala pitää
lupauksensa, se koskee kaikkia
muita muttei meitä. Joku vastavoima kuiskaa, ettei Raamattuun ja Jumalaan pidä luottaa
enemmän kuin omaan järkeen.
Jumala pitää lupauksensa,
ihminen joskus. Moni ihminen pitää ne suurinpiirtein tai
sinnepäin. Jokainen maalaisjärkinen ihminen miettii kaksi
kertaa, jos ovikelloa soittava
kauppias sanoo kaupattavan
rihkamansa olevan puoli-ilmaista huippulaatua.
Pakko myöntää, että menin
täällä Suomessakin juuri lankaan, ja ostin halvasta puusta
kyhättyjä kauhoja. Kohtelias
myyjä sanoi tehneensä ne itse,
mutta keittiössäni huomasin,

että ne oli tehty Kiinassa. Ei
niillä soppia keitellä. Tuntui,
että halkeavat heti jos niille
näyttää kiehuvaa vettä. Ovella
sanottu lupaus laadusta oli yhtä puppula kuin se palsapuinen
kiinalaistekele.
Kauhakaupoissa ei haittaa se,
että uskoo väärän lupauksen.
Mutta Raamatun lupaukset
ovat kaukana katukauppiaan
vakuutteluista.
Lähi-idässä
viettämäni 16 vuotta opettivat
luottamaan Jumalaan uudella
tavalla. Vain myrskyssä oppii
purjehtimaan kunnolla ja vain
epävakaassa maailmassa oppii
luottamaan taivaalliseen turvaan. Psalmi 91 kertoo siitä,
miten Jumala ei lupaa helppoa
elämää, mutta lupaa olla turvana, jos tunnustamme Häntä
ja uskoamme. "Vaikka tuhat
kaatuisi sinun sivultasi, ... ei se
sinuun satu. ...minä suojelen
hänet, koska hän tuntee minun
nimeni. ..." Psalmi 91: 7-14
Minä olen säästynyt joka
pommilta, joka räjähti kotikulmillani. Mutta tunnen 4 uskovaa, jotka eivät säästyneet.
Silti kehtaan sanoa, että Jumala
suojeli meidät jokaisen. Heidän, jotka kuolivat, tehtävä oli
jo suoritettut. Ne, jotka vain
loukkaantuivat, Jumala paran-

Kirjoitin kirjan 2016 "Jumalan lupauksia
Israelille - ja vähän omallekin kohdalle".
Se loppuu kuvaan mantelipuusta, joka
symboloi lupauksia Raamatussa. Mantelipuu kukkii helmi-maaliskuussa vuoden
kylmimpään aikaan. Joskus puu kukkii
keskellä lumimurskyä. Ja se kukkii joka
vuosi, vaikka sää olisi mikä. Yhtä varma on
Jumalan lupaus kuin sitkeä mantelipuu.

si ja antoi vielä suuremman rohkeuden julistaa
sanomaa Jeesuksesta, ainoasta toivosta, hänestä,
jonka kautta kaikki lupaukset tulevat todeksi.
Meillä suomenkielessä ei ole sanajuuria niinkuin hepreassa. Tulipa kuitenkin mieleeni, että
sana lupaus muistuttaa sanoja 'lupa' ja 'uskoa'
yhdessä, siis 'lupa uskoa'.
Lupaus on lupa uskoa Jeesukseen, joka on
avain kaikkeen Jumalan hyvään, ja ikuiseen elämään, johon lupauksetkin tähtäävät.
Heidi Tohmola

vioparilta kysytään "Tahdotko ottaa
tämän NN:n aviopuolisoksi ja rakastaa
häntä myötä ja vastoinkäymisissä....?" Vielä
juhlallisemmissa kaavoissa on lisäys "ja rakastaa häntä kunnes kuolema teidät erottaa."
Avioliittoa edeltää kihlaus, joka on jo sinänsä lupautumista toiselle ihmiselle. Esivalta vaatii vannomaan myös sotilasvalan.
Vanhan käytännön mukaan omantunnonaroilla oli mahdollisuus antaa ns. juhlallinen vakuutus. Elokuvana olemme nähneet
joitain vuosia vanhan "Lupaus" nimisen
lottalupausta käsittelevän filmin. Niinikään on partiolaisen lupaus tuttu monille.
Saarnaajan kirjan luvussa 5 sanotaan:
"Kun teet lupauksen Jumalalle, niin täytä
se viivyttelemättä; sillä ei ole hänellä mielisuosiota tyhmiin: täytä, mitä lupaat. On
parempi, ettet lupaa, kuin lupaat etkä täytä. Kuinkahan monta lupausta olemme itse
kukin unohtaneet ja jättäneet täyttämättä?
Mitä Jumalaan tulee, niin hän kyllä tietää
mitä tekoa olemme. Jumala on totuus, ja
minä olen valehtelija. Mutta lupauksensa
rikkoneella ei ole muuta pakopaikkaa kuin
paeta Jeesuksen turviin, sillä hänellä on
paljon anteeksiantamusta. Ei meitä kadota
synnin määrä eikä laatu, vaan se että piilottelemme ja salaamme laiminlyöntimme
emmekä tule Jeesuksen tykö. Kun puhutaan tekosynneistä, on hyvä sisällyttää niihin laiminlyöntimmekin.
Anteeksisaaminen on tunnustuksen varassa: "Jos me tunnustamme syntimme, on
hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän
antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa
meidät kaikesta vääryydestä."(1.Joh 1:9)
Virsi vakuuttaa samasta: "Vaan miksi nyt
pelkäät ja piileskelet ja Herrasi kasvoja
vain pakenet? Hän saapui myös sinua puhdistamaan ja Jumalan kaupunkiin johdattamaan."(311:5).
Onesimus
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Talous

TALOUSTILANNE: 1.1.-31.12. 2018
Talousasiaa, Paavo Rantala rahastonhoitaja
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KOTIMAANTYÖN MENOT JA TULOT 2018 1-12

TILIKAUDEN
TULOS
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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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Lahja työllemme

www.hameenkl.fi/kuukausilahjoittajaksi

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

160 000

T

200 000

alouden lopputulos 2018 oli
noin nollatulos, kun vähennetään saatu testamenttitulos
pois (se näkyy kyllä pylväissä)
Budjettihan oli liki 3000 miinusta, eli tulos on todella hyvä
siihen nähden.
Testamenttiin kuului kiinteistö ja rahaa sen verran että
saimme kiinteistöön kuuluvan
lainan maksettua pois. Kiinteistö on nyt vuokralla.
Tälle vuodelle on taas uudet haasteet johtuen SEKLin
kanssa sovitusta uudesta lähetyskannatussopimuksesta.
Sopimukseen kuuluu, että kotimaantyön kulut pitää pystyä
kattamaan
pääsääntöisesti
kotimaantyölle kohdistetuilla
tuloilla. Osan lähetyskannatuksesta voimme kylläkin edelleen
käyttää piirin ja kotimaan lähetystyökuluihin.

Lisäsin taulukon vuoden
2018 kotimaantyön (piirin
työn) tuloista ja kuluista. Miinukselle jäi 57324€. Tämän
osan olemme joutuneet kattamaan lähetyskannatuksesta.
Kannustan teitä lahjoituksissanne erityisesti muistamaan työntekijöitämme
(katso pisarasta työn-tekijöidemme kannatusrenkaiden
viitenumerot). Palkkamenot
sivukuluineen ovat n. 65% kotimaan työn menoista piirissä. Noin 30000€ kannatuksen
lisäys kotimaantyön osalta
vuositasolla saattaisi tämänkin asian kuntoon. Katso uusi
viitenumero piirin työlle.
Tämmöisiä haasteita tälle
vuodelle. Kiitos kun olet mukana. Kiitos Herralle ja kaikille muille mukana olleille.
Haluan aivan erityisellä
tavalla siunata Sinua ystävä
rukouksistasi, työstäsi ja taloudellisesta kannatuksestasi
Jumalan valtakunnan työlle
Hämeen Kansanlähetyksen
kautta! Muistetaan aivan päivittäin toinen toistamme, kiitoksella ja siunauksella kaikkivaltiaan Jumalamme edessä.
Kiitos, ilman Sinua toimintamme ei olisi mahdollista.
Muistetaan myös yhdessä
rukouksin työntekijöitämme,
lähettejämme, vapaaehtoistyöntekijöitä ja taloudellisia
tarpeitamme.
Rukoillaan
myös SEKLin taloudellisten

tarpeiden puolesta, ettei lähet-tejä tarvitsisi rahan takia
kentältä kotiin kutsua. Uskon
että taivaallinen Isämme siunaa taloudellisetkin tarpeemme ja antaa sen mitä kulloinkin tarvitsemme.
Olethan huomannut sivuillamme www.hameenkl.fi lahjoitusmahdollisuuden suoraan
oman nettipankkisi kautta.
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.
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 käytetään kotimaassa yhdistyksen
opetus-, nuoriso-, lähetys- ja
evankelioimistyön tukemiseen sekä ulkomailla lähetystyöhön Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen
kautta.

Raamattupäivä Keitaalla
(Kaivokatu 2, HML) lauantaina 13.4. klo 11-16
Raamattukouluttaja Ilkka Rytilahti
opettaa aiheesta "Hyväksytkö minut?"

Tervetuloa!

Lahjoitusten
kohdekohtaiset
viitenumerot
Työntekijät:
Ilkka Päiväsaari
Miina Makkonen
Paula Jääskö
Helena Vähäkangas
Marianna Hildén
(vap.eht.)
Piirin omat kohteet:
Hämeen piirin
yleiskannatus
Mihin eniten tarvitaan
Evankelioimistyö
Katuevankeliointi
Pisara -lehti
Radiotyö
Maakuntatyö
Lähetyskoti TRE
Keidas HML
Keidasvuokrakeräys
Mainonta
Miestyö
Naistyö
Maahanmuuttajatyö
Juniori- ja perhetyö
Juniorityönmateriaali

94016
94045
94074
94142
94155

94087
94126
94414
94401
94100
94113
94456
94139
94333
94320
94252
94443
94430
94427
94058
94265

Lähetit:
Lähetystyö yleinen
94090
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
M Juhani
32609
Muilla viitteillä tulevat
lahjoitukset kohdistetaan
Hämeen Kansanlähetyksen
kotimaan työn hyväksi.
Kiitos lahjastasi!
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Menovinkit
Muutokset mahdollisia,
tarkista nettikalenterista
ajan tasalla olevat tiedot
osoitteessa www.hameenkl.fi

keskiviikkoisin parittomilla
viikoilla raamattuilta klo 18.30
Kerhotila Koppiksella,
Viertotie 1

HÄMEENLINNA

ORIVESI

Keidas, Kaivokatu 2
tiistaisin klo 14
Hoitava päiväpiiri
tiistaisin klo 17-19 Suomi klubi maahanmuuttajille
torstaisin klo 15-17 Lego
-kerho alakouluikäisille
torstaisin klo 18 3Kohtaamista nuorille aikuisille
torstaisin klo 18
Ilosanomapiiri seuraavasti:
21.2., 7.3., 21.3. ja 4.4.
la 13.4. klo 11-16 Raamattupäivä ’Hyväksytkö minut?’
puhumassa Ilkka Rytilahti
sunnuntaisin klo 14 Keitaan
sunnuntai seuraavasti:
24.2., 10.3., 24.3., 7.4. ja 5.5.
su 17.3. Hämeen
piirin kevätkokous

LEMPÄÄLÄ
11.-13.3. Raamattu ja –lähetyspäivät ”Armoa on” Lempoisten srk-talolla, Kirkkopolku 6-8
18.00 Raamattutunti, 18.45
Kahvit ja 19.15 Iltatilaisuus.
Mukana Ilkka Rytilahti, Juhani Mäkilä ja maahanmuuttajaopiskelijoiden todistuksia,
Teijo Peltola, Diego ja Salla
Kurppa-Silva, Emmi Korpi,
Ilkka Päiväsaari.
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Yhteystiedot

Tsekkaa kotisivumme: www.hameenkl.fi

la 16.2. klo 13 Virsiseurat,
Marja-Liisa ja Seppo Salkolla,
Paavonkuja 16
la 23.3. klo 13 Virsiseurat,
Ilmari ja Marjatta Mustosella,
Pehula 59
la 27.4. klo 13 Virsiseurat,
Sinikka ja Juhani Lauttajärvellä, Salmijärventie 7
maanantaisin klo 18 Avoin
raamattupiiri (parittomilla viikoilla), Seurakuntakeskuksen
kahviossa, Latokartanontie 5

PAROLA
Tiistaisin klo 19-20.30 Sana ja
sähly, Parolan yhteiskoulu,
Myllytie 33 (tarkista
kevään kokoontumiset
nettikalenterista)

RENKO
ke 6.3. ja 10.4. klo 18-20 Donkkis Big Night -toimintailta 7-12
-vuotiaille, Rengon srk-keskus,
Hinkaloistentie 1

RYTTYLÄ
to 14.3. klo 18-19.30 Donkkiskerho 7-12 -vuotiaille, Ryttylän
kirkko
to 11.4. klo 18-20 Donkkis Big
Night -toimintailta 7-12
-vuotiaille, Ryttylän kirkko

LOPPI

SÄÄKSMÄKI

keskiviikkoisin parillisilla
viikoilla raamattupiiri klo 18.30
Kerhotila Koppiksella,
Viertotie 1

22.4. Perinteinen ystäväpäivä
Metsäkansan kirkossa
13-17.00, Metsäkansantie 45.

VIRRAT
Raamattuillat maanantaisin
kello 18.00: 4.3., 1.4. ja 6.5.
Jaakobin kirjeestä, Srk-talo,
Rantatie 9.

TAMPERE
Lähetyskoti, Hämeenpuisto 41
maanantaisin klo 18 Avoin
raamattupiiri
tiistaisin klo 13 Lähetyksen
askartelu- ja käsityöpiiri
seuraavasti: 26.2., 12.3., 26.3.
ja 9.4.

su 24.2., 31.3. ja 28.4. klo 18
Sanan ja rukouksen illat
su 3.3., 7.4. ja 5.5. klo 16
Lähteellä -ehtoollisjuhla
su 10.3. ja 14.4. klo 16
Sunnuntaiseurat
su 24.3. Lähetysjuhla
ke. 1.5. Kristittyjen yhteinen
JEESUS –marssi Tampereella
TAMPERE, Hervannan kirkko
ti 19.3. klo 18 Risti ja kirsikankukka – evankeliumia Japaniin -aiheesta puhumassa

Arto Hukari (KL) ja Tiina
Latva-Rasku (SLEY)

TERVAKOSKI
to 14.3. ja 11.4. klo 18-20 Donkkis Big Night -ilta 7-12-vuotiaille, Janakkalan seuratalolla,
Seuranaukio 3

YLÖJÄRVI / VILJAKKALA
ti 5.3., 2.4. ja 7.5. klo 18-20
Donkkis Big Night -ilta 7-12
-vuotiaille, Viljakkalan seurakuntatalolla, Virkatie 2

ti 26.2. klo 18 Yhteysilta
vapaaehtoisille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille

Lehden taitto:
Mika Huusko | Mitoka, www.mitoka.fi
Kannen kuva:
Lincoln Rogers | Adobe Stock
Työntekijöiden yhteystiedot:
Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja
050 340 2485
Paula Jääskö, lähetys ja -toimistosihteeri
040 9603690

Miina Makkonen, tavoittavan työn
koordinaattori Hml, 040 848 0542
Kirsi Jokela, maahanmuuttajatyön
yhdyshenkilö (vap.eht)
kijokela@gmail.com, 040 738 2731

keskiviikkoisin klo 18 Pointti
-ilta nuorille

Lasse Jussila, evankelista (vap.eht.)
040 536 5133

torstaisin klo 18 Alfa- ja Al
Massira -kurssit (7.3. asti)

Paavo Rantala, rahastonhoitaja (vap.eht.)
040 072 2517

to 14.2. klo 18.30 Avoin raamattuilta, puhumassa Jukka
Norvanto

Marianna Hildén, juniorityöntekijä (vap.eht.)
050 545 3344
sähköpostit: etunimi.sukunimi@sekl.fi
Piirihallitus 2019:
Torsti Tauriainen (pj.), Pauliina Hildén (vpj.),
Antti Jääskö, Reijo Kettunen, Jaakko
Sadeharju, Paavo Rantala, Arto MäkiKerttula, Riitta Suonurmi, Kirsi Jokela.

to 14.3. klo 18.30 Avoin
raamattuilta, puhumassa
Leif Nummela
to 28.3. klo 18 Yhteysilta
vapaaehtoisille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille

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

perjantaisin klo 18-22 PME
-ilta yläkoulu- ja lukio/amisikäisille seuraavasti: 22.2.,
8.3., 22.3.. 12.4., 19.4., 26.4.
ja 10.5.

Painosmäärä ja jakelu:
2400 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.
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Minun todistukseni

s
Jumalan hyvyy
ja uskollisuus kantaa

O

lin ensimmäinen lapsuuteni perheestä,
joka tuli uskoon.
Siitä on nyt 20
vuotta ja olin tapahtumahetkellä nuori aikuinen. Iso ilonaihe
oli isosiskoni uskoon tulo muutamaa kuukautta myöhemmin.
Hän oli seurannut uskonvaellukseni ensivaiheita ja kuunnellut tarinoitani Jeesuksesta –
hän halusi lähteä samalle tielle.
Olin varmaan kulkenut läpi
aika tyypillisen kirkkoon kuuluvan perheen lapsen polun:
pyhäkoulu naapurustossa sunnuntaisin, kirkossa käynti kaksi
kertaa vuodessa, rippikoulu ja
sitä rataa. Jotenkin onnistuin
läpäisemään kaiken ymmärtämättä Jeesuksesta tärkeintä: pelastuksen antaja ja itsestäni syvintä: tarvetta pelastajaan. Itse
asiassa ajattelin, että jos jonkinlainen Jumala on olemassa, toivottavasti en tapaa häntä ennen
kuin viisi minuttia ennen kuolemaani. Niin hyvänä ja arvokkaana pidin elämääni. Onneksi
Jumala ei kuunnellut huonoa
toivettani. Hän todennäköisesti
kuunteli silloin jo edesmenneen
isoäitini rukouksia!
Nuorena aikuisena ensimmäinen henkilökohtainen koske-

tukseni Jumalaan oli ruotsinkielinen pappi, jota en ole koskaan
ennen tai jälkeen sen hetken
nähnyt. Hän käveli kesälomalla
eteeni Ahvenanmaalla ja sanoi:
"Jumala näytti viime yönä unessa
sinut. Hän tahtoo sanoa sinulle,
että ...(henkilökohtainen sanoma)".
Siitä alkoi kyselyni: "Miten niin
Jumala voi puhua hänelle unessa?
Mitä tämä sanoma minulle tarkoittaa?" Vastaukseksi minulle
selitettiin: "No katsos kun Raamatussa lukee, että...".
Kului useita vuosia kyselijän
paikalla, kunnes eräänä päivänä rippikoulussa opitut laulun
sanat: "sydän kun auki on, sinne
Jeesus tekee asunnon" alkoivat solmia palasia yhteen ja olin valmis.
Halusin tuntea tämän Jumalan
ja avasin sydämeni ja elämäni
Jeesukselle. Tästä alkoi elämässäni ajanjakso, jolloin tapahtui
asioita, joita ei ennen elämässäni ollut tapahtunut ja sitten luin
Raamatusta, että juuri näin Raamatussa lukee ja juuri näin Jeesus opettaa. Yksi näistä asioista
oli se, että paranin yksinkertaisen rukouksen aikana minua pitkään vaivanneesta sydämen rytmihäiriöstä. Minulla on edelleen
jano nähdä Raamatun sana elämässä. Kai se juontaa juurensa
näihin syntymäaikoihin, jolloin
sain tulla Jumalan lapseksi.

Olen tehnyt työkseni pääasiassa erilaisia hankkeisiin, niiden
hallintoon, suunnitteluun ja
toteutukseen liittyviä tehtäviä
Suomessa ja jonkin verran myös
ulkomailla. Lähetys ja erityisesti kaltoinkohdellut lapset ovat
minulle rakkaita. Koulutukseltani olen fysioterapeutti ja olen
jonkin verran opiskellut lisäksi
johtamiseen, seksuaaliterveyteen ja kirkon lähetykseen liittyviä asioita. Tällä hetkellä toimin
maahanmuuttajahankkeessa
hankekoordinaattorina kotipaikkakunnallani Riihimäellä.
Elämän ylä- ja alamäissä
olen saanut tutustua armolliseen Jumalaan ja nuoruuden
into on toivottavasti saanut
muuttua kypsempään harkitsevaisuuteen ja luottamukseksi
siihen kallioon, joka ei murru.
Levosta ja luottamuksesta on
tullut tärkeitä matkakumppaneita elopellolle, jossa me kaikki kuljemme – sinä ja minä. Teroitetaan työkalut ja käydään
yhdessä työhön! Vainiot ovat
vaalenneet ja elon Herra on
antanut meille korjattavaa. Sitä on omilla kaduillamme niin
maahanmuuttajatyössä kuin
kantasuomalaistenkin keskuudessa. Ja siitä eteenpäin aina
maailman ääriin saakka.
Pauliina H.

