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”J

a pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi
Jumalan armosta, ”ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä”, ja monet sen
kautta tule saastutetuiksi. (Hepr. 12:15)
Kiitollisuuden pahin vihollinen on katkeruus. Tiedämme kuinka kasvamaan päässeet katkeruuden
juuret ovat saaneet aikaan isoa vahinkoa työpaikoilla, suvuissa ja perheissä, seurakunnissa jne. Jumalan lääke katkeruudesta vapautumiseen on Jumalan
armo. Ansioton rakkaus minun osakseni. ”Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti
ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme
hänen kauttansa. Siinä on rakkaus – ei siinä, että
me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme
sovitukseksi.” (1.Joh.4:9-10)
Olen vakuuttunut siitä, että pysyvää muutosta
ihmisen elämässä saa aikaan rakkaus. Siihen sisältyy ihmeellinen voima. Jumala kutsuu meitä
vapautumaan kahleistamme ja myös katkeruudesta yksinkertaisesti rakastamalla meitä.
On joskus hyvä pysähtyä hetkeksi ja vaikkapa ihan kirjata asioita joista saa olla kiitollinen. Listasta voi tulla yllättävän pitkä jos ei
pidä mitään elämässään itsestäänselvyytenä.
”Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan.”
(Jes.43:19)
Siunattua kesää sinulle!
Ilkka Päiväsaari,
piirijohtaja
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Aina ei näy metsää puilta, ei
isoa iloa ilonpisaroilta.
Katsoin jokin aika sitten elokuvan apostoli Paavalin elämän viime hetkistä. Niistä ei
tiedetä paljoakaan, mutta elokuvaan oli kirjoitettu kohtaus,
jossa apostoli kuvaili häntä
vankina pitävälle roomalaiselle sotapäällikölle sitä, mistä
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Jukka,
lähetit, Papua UusiGuinea

ti, Jerusalem
Heidi, Lähet

kysymys. ”Oletko ollut purjehtimassa?”, kysyi Paavali ja jatkoi: ”Kun merivettä ammentaa
käsiinsä, alkaa se välittömästi
valua sormien välistä pois. Ilman
Jumalaa ihmiset elävät tuota
pientä, hupenevaa vesimäärää
varten. Jeesuksen seuraajat taas
elävät koko merta varten.” Meri on todellisuus, jonka he sydämen silmin näkevät. Siksi
tämän elämän tapahtumat –
pieni kämmeniin ammennettu
vesimäärä – on vain iankaikkisuuden alkua; jotain, josta voi
Jeesuksen ihanuuden ja todellisuuden tähden luopua, jos tilanne vaatii.
Puhutteleva vertaus, joka
pätee myös iloon. Kuinka kummassa? Tuumitaanpa tovi.
Jumala loi ihmisen paratiisin
iloon, ihmislapset olivat ja ovat
hänen ilonsa, ilolla hän iloitsee
sinusta ja minusta ( Sef.3:17).
Takaisin iankaikkiseen iloon
hän myös tahtoisi meidät syntiin langenneet, mielensä monella murehduttaneet johdattaa. Jumalan toiminnan kirkkaimmassa ytimessä on ilo,
vaikka hänet niin usein mörökölliksi määritämmekin.
Kuvittele Jumala luomassa
maailmaa; venyttämässä kirahvin kaulaa, sutimassa seepralle raitoja, kihartamassa sian
saparoa tai opettamassa papukaijaa matkimaan… ilonpisaroita, eikö vain?
Mutta kaikki meni pieleen!
Iloon ja iloksi luodut ihmiset
intoutuivat irvokkaiksi ilonpilaajiksi ja ikuinen ilo menetettiin. Tarvittiin ilonpalautus
– Jeesus. Mies, jonka Raamattu

kuvaa kaikeksi muuksi kuin
ilopilleriksi. Hän oli kipujen
mies ja sairauden tuttava. Ja
kuitenkin juuri hänen ristinkuolemansa oli RIEMUvoitto!
Orjantappurakruunu,
jättimäiset naulat ja keihäänpisto
kyljessä saivat pyhän veren
pisaroimaan IKUISEN ILON
pisaroita. Pitkänäperjantaina
ei naurattanut, mutta tuo päivä on yhdessä ylösnousemusaamun kanssa ihmishistorian
ONNELLISIN! Runneltu ristin mies ruoppasi rakkailleen
reitin iankaikkisen ilon ulapalle. Kutsui kuunarinsa kyytiin… ja kutsuu yhä.

Iloon ja iloksi luodut
ihmiset intoutuivat
irvokkaiksi ilonpilaajiksi ja ikuinen
ilo menetettiin.
Tarvittiin ilonpalautus – Jeesus.
Mietin, miksi minä, kyytiin
hypännyt, kyyhötän kovin
usein kyynelsilmin kajuutassa? Miksi pelkään pyörteitä ja
annan vaahtopäiden vapisuttaa? Eivätkö ne ole osa Jumalan merta, joka koostuu ilonpisaroista? Tyyninä päivinä
uskaltaudun kannelle ja kaappaan käsiini suolavettä. Paavali
oli oikeassa; se hupenee hujahtaen. Tuijotan tyhjiä käsiäni ja
kapinoin; Se siitä ilosta! Mutta
jos nostaisin katseeni, näkisin
meren mittaamattomat mainingit – Jumalan rakkauden
rannattomuuden.

Jumala ei tahdo omilleen
muuta kuin iloa. Ei tahdo,
mutta sallii. Sallii kareille karahdukset, myrskymainingit,
haihyökkäykset ja auringon
paahteen. Lappaa lautaselle
laivakorppuja lempiruoan sijaan ja keinuttaa joskus laivaa
niin perusteellisesti, että oksettaa. Outo yhtälö! Meressä on selvästi muutakin kuin
ilonpisaroita! Siellä kelluu paljon pullopostia…Jobinpostia!
Ilonpisara on pikkiriikkinen
– hyökkäävä hai hirmusuuri.
Ilonpisara minimaalinen – jäävuori jättimäinen. Ei siis ihme,
että katse kiinnittyy kauhistavuuksiin. Vaan mitättömyyksiksi nuo kuitenkin taipuvat
valtameren vesimassoihin verrattaessa. Jumala on aina suurempi, voimakkaampi. Hänen
lahjoittamansa ilo isompi.
Jobinposti keikutti sille nimensä antaneen Jobinkin
purtta perusteellisesti. Sen
karttuminen karautti miehen
karille jos toisellekin. Ilonpisarat (perhe, omaisuus, terveys) karkasivat kämmeneltä.
Kiitollisuus katosi. Näköpiiriin napsahti oma, nuhjuinen
napa. Katse kiinnittyi kuiviin
käsiin. Kaikkivaltiaan voiman
ja viisauden valtameri välkehti
valtoimenaan Jobin ympärillä,
mutta hänen mielensä kutisti
sen laupeuden lätäköksi. Myötätunnon mutarutakoksi, josta
Mestari mahdollisesti antaisi
hänen halkeilevin huulin hiukan hörpätä. Miten väärässä
Job olikaan? Miten väärässä
me?
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taa nikamia niukasti kohti normaalia. Nenänpää nousee. Otsa
oikenee.
”Missä sinä olit silloin, kun
minä laskin maan perustukset? Kerro, miten se tapahtui,
jos osaat? Oletko kutsunut
esiin aamun, edes yhden kerran? Tunnetko sinä tien valon
kotipaikalle? Oletko käynyt
paikassa, jossa minä säilytän
lunta? Mistä nousee polttava
itätuuli? Osaatko sinä solmia
yhteen Seulasten tähdet? Sinäkö tunnet taivaan säännöt,
määräätkö sinä, miten ne vaikuttavat maan päällä? Sinunko
viisautesi nostaa taivaalle haukan? Sinäkö annoit hevoselle
sen voiman, sinäkö annoit sille

hulmuavan harjan? Väitätkö
sinä, että minä en tuomitse
oikein? Syytätkö minua vääryydestä, jotta itse saisit olla
oikeassa? Ja kymmeniä muita
kysymyksiä… (Job.38-40)
Sininen ja suunnaton. Sellainenhan se Jumalan meri onkin.
Mitä kuivista kämmenistä,
kun saa syväsukeltaa Suuren
Suunnittelijan suurenmoisuuteen. ”Nyt minä ymmärrän,
että kaikki on sinun vallassasi eikä mikään suunnitelmasi
ole mahdoton sinun toteuttaa.
Olen puhunut mitään ymmärtämättä asioista, joita en käsitä — ne ovat minulle liian ihmeellisiä. Vain korvakuulolta
sinut tunsin. Nyt ovat silmäni

nähneet sinut.” (Job.42:1-5)
Ennen olin tuntenut ilonpisaroita ihollani. Nyt uin ilo-Atlantissa!
Karit eivät katoa eivätkä hait
haihdu. Jäävuoret jököttävät
juurillaan. Mutta on tukeva
tietoisuus: Minua ympäröi ikiaikainen ilo. Luojani luoma ja
Lunastajani lahjoittama. Taakkaani kantaa hän, joka kykenee
kaatamaan karikot, kesyttämään kalan kuin kalan ja sulattamaan jään. Heti kun on sen
aika. Karit ovat Kaikkivaltiaan
kareja, hait Herran haita ja jäävuoret Jumalan jäävuoria. Niiden merkillinen merkitys on
– niin kummalta kuin se kuulostaakin – julistaa Jumalan jykevyyttä. Kohottaa katseemme
korkeuksiin. Raivata reitti riemun ytimeen… ristiinnaulitun
rakkauteen. Syliin, jossa mittasuhteet muljahtavat mallilleen.
”Tämä hetkisen kestävä ja
kevyt ahdistuksemme tuottaa
meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti.” (2.Kor.4:17).
Isä, minä kiitän ilonpisaroista. Kiitän kodista ja kuteista,
lemmestä ja lämmöstä, rakkaista ja ravinnosta. Ylistys
sinulle ystävistä ja ylenpalttisuudesta, luonnosta ja liikunnasta, työstä ja terveydestä.
Kärsimyksestäkin… kankein
kielin ja mielin. Mutta Isä, yli
kaiken kiitos iankaikkisen ilon
ulapasta, ratkiriemuun reitin
raivanneesta rististä ja hervottomasta hauskuudesta, joka jo
horisontissa häämöttää. Kotirantaa kohti…
Marianna Hildén
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Toisena pääsiäispäivän juhlittiin ylösnoussutta Vapahtajaa Valkeakosken Metsäkansan kirkossa. Päivä alkoi jumalanpalveluksella jonka toimitti Arni Hukari ja saarnan piti Juha Valkama
Sääksmäen seurakunnasta. Raamattuopetuksista vastasivat
Helena Vähäkangas ja Arni Hukari. Viestiveljet lauloivat ja todistivat kirkkaasti Jeesuksesta. Päivä oli monella tapaa siunattu ja
väkeä oli liikkeellä edellisvuosia runsaammin, 96 henkilöä. Työ
Hämeen Kansanlähetyspiirin maantieteellisesti laajalla alueella
on mahdollista ystävien esirukousten ja lahjoitusten turvin.

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!
Kuva: Shutterstock | Aprilphoto

Kärsimys ei jalosta – ei kärsijää eikä kanssakulkijoita. Job ja
hänen ystävänsä ovat siitä raadollisen rehellinen esimerkki.
Mutta keskelle kärsivän kapinaa kiirii Kaikkivaltiaan ääni:
”Mitä hupsuja höppänä höpiset?
Sanatulvasi sumentaa suunnitelmani suurenmoisuuden. Luulet
tuntevasi tarkoitukseni…määritelleesi motiivini…Mutta minullapa on muutama kysymys…”
(Job. 38:1-3 pohjautuen)
Ja niin aloittaa Ylilääkäri
– Kaikkivaltias Kirurgi – katseenkohotusoperaation. Kipeää tekee. Niskat niin jumissa
napaantuijottelusta. Tohtori
työskentelee kysymys kerrallaan. Jokainen niistä niksaut-

Tue työtämme

Kuukausilahjoittajaksi?

Opetus

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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Suuressa mukana

Opetus

Tarttuvaa uskoa

8

nimeltä

HEIDI

reita ja käynyt kuvailemassa
erilaisissa
Kansalähetyksen
tapahtumissa, kuten legokerhossa, nuortenilloissa, Donkkis Big day-tapahtumassa ja
Viestiveljien 25-vuotisjuhlassa.
Olen myös saanut suunnitella
puistotapahtumissa käytettävää beach flagia, kirjanmerkkiä
Pisara-lehden lukijoille, kutsuja Hämeen Kansanlähetyksen
50-vuotisjuhlaan sekä tehnyt
yhdistyksen Facebook-pohjia.
Olen pitänyt eniten esitteiden ja mainosten tekemisestä,
sillä olen saanut suunnitella ne
ihan kokonaan, tietenkin mainokseen sopiviksi. Haastavimpia ovat olleet mitoittamisasiat.
Unelmatyöni olisi sellainen,
jossa saisin mukavassa ympäristössä, mukavien ihmisten
kanssa – välillä myös yksin –
tehdä mainoksia, esitteitä jne.
Pieni kuvausstudio olisi myös
kiva, siellä voisin kuvailla
mainoskuvia ja videoita. Olisi
myös kiva päästä kiertelemään
ympäri Suomea, tai jopa maailmaa, kuvailemassa erilaisia
tapahtumia.

Kansanlähetykseen tutustuin ensimmäistä kertaa kun
tulin Tampereelle kouluun.
Jossain vaiheessa kaverit saivat
tietää Varkki-nimisistä, alakouluikäisille sopivista kristillisistä, joka toinen viikko Lähetyskodilla vietetyistä nuortenilloista, joissa sitten aloin
käydä kavereideni kanssa.
Lempikohtani Raamatussa
on "Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä
kaipaan sinua, elävä Jumala.”
(Ps.42:2)
Teimme joskus pienenä kaverini kanssa tuosta raamatunkohdasta biisin, joten se on
jäänyt päähäni, ja on siten nykyään lempikohtani.”
Muistetaan yhdessä rukouksin
Heidin opintoja, vapaa-aikaa,
harrastuksia, perhettä, häntä
aivan kokonaan ja kaikessa.
Että Jumala johdattaisi häntä
päivästä päivään sitä polkua,
joka on hänelle ja hänen vierellään eläville isoksi iloksi ja
siunaukseksi. Kiitos, Jeesus
lahjasta nimeltä Heidi!

Kuva: Shutterstock | Valentyn Volkov

keaa yrittää tavoittaa paikkakuntamme ihmisiä Jeesukselle,
jos pysymme rakennuksissa
ja keskitymme pelkästään tilaisuuksiin, sillä ihmiset eivät
tule välttämättä kirkkoon etsimään vastauksia. Tarvitsemme sitä, että jokainen Jeesuksen oma lähtee liikkeelle
tekemään lähettäjämme tekoja
(Joh. 9:4). Monet voivat pelätä
ja hävetä omaa keskeneräisyyttään ja rikkinäisyyttään, vaikka juuri se mahdollistaa sen,
että voimme kertoa toisille
siitä toivosta, jonka varaan rakennamme elämämme. Jotkut
voivat pelätä ja karttaa syntisiä, koska pelkäämme, että
synti tarttuu, vaikka totuus on
se, että meissä on jotain paljon
voimallisempaa (1. Joh. 4:4).
Jeesus sanoo: ”Te olette
maailman valo. Ei kaupunki
voi pysyä kätkössä, jos se on
ylhäällä vuorella. Eikä lamp-

pua, kun se sytytetään, panna
vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin
loistakoon teidänkin valonne
ihmisille.” (Matt. 5:14-16) Me
olemme maailman valo ja ellemme me näyttäydy, ihmiset
eivät kenties koskaan näe tuota valoa. Me voimme nähdä
Jumalan valtakunnan ilmestyvän, kun astumme esiin ja
kerromme siitä toivosta, joka
meillä on. Sen tähden meidän
tulee taistella luontaista taipumustamme vastaan, joka saa
meidät kääntymään sisäänpäin
ja meidän tulee alkaa rukoilla
tietoisesti: ”Jumala, keskeytä
minun elämäni tavoilla, jotka
johtavat minut kadotettujen
luokse. Auta minua tutustumaan ihmisiin, jotka ovat toisella puolella.”
Kai Niemelä
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Lahja

eesus sanoo: ”Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen
Poika on tullut etsimään ja pelastamaan.” (Luuk. 19:10) Jeesuksen työn tähtäimessä olivat
kadonneet? Meidän näkynämme Kansanlähetyksessä on viedä evankeliumi kaikille, mutta
kurottaudummeko me oikeasti
kohti kadonneita kaikessa siinä, mitä me teemme?
Evankeliumeista ja Apostolien teoista voimme ymmärtää,
ettei Jeesus tullut rakentamaan
instituutiota vaan opetuslapseusliikkeen. Kirkko ei ole rakennus, vaan kirkko on Pyhän
Hengen voimassa kulkevat
Jeesuksen omat, jotka tuovat
Jumalan valtakunnan elämän,
toivon ja todellisuuden kaikkialle sinne, missä he ikinä ovat.
Kun Jerusalemissa puhkesi ankara vaino seurakuntaa
vastaan, ne, jotka näin olivat
hajaantuneet, kulkivat seudulta toisella ja levittivät evankeliumin sanaa (Apt. 8:1-4).
Jumala ei lähettänyt maailman
kadonneita seurakuntaan, vaan
hän lähetti seurakunnan kaikkialle maailmaan, jotta evankeliumi leviäisi. Jumalan mission
tavoitteena ei ole koskaan ollut,
eikä ole, meidän mukavuutemme vaan kaupunkiemme, maakuntiemme ja maamme asukkaiden iankaikkinen kohtalo.
Jumala tekee lakkaamatta
työtään ihmisten sydämissä,
koska hän tahtoo, että kaikki
ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden (1.
Tim. 2:4). On äärettömän vai-

ro

”Olen Heidi Huuskonen, 18
vuotias Tampereella asustava
tyttö. Harrastan valokuvausta
ja tykkään ottaa luonnosta ja
eläimistä kuvia. Eläimet ovat
minulle tärkeitä, minulla on
kotona sekä koira että kissa.
Opiskelen nyt Media-alaa.
Harjoittelun tarkoitus on ollut
saada media-alan opiskeluani
etenemään ja kerryttää opintopisteitä, mutta myös tutustuttaa media-alan työelämään.
Olen tehnyt harjoittelun aikana paljon esitteitä ja poste-

J

Kiito

Taustakuva: Shutterstock | art.tkach

S

aimme Hämeen Kansanlähetyksessä työntekijä- ja
vapaaehtoisjoukolla iloita tammi-helmikuun ajan yhteistyöstä
taitavan, vastuuntuntoisen ja
kaikinpuolin mukavan mediaalan opiskelijan Heidi Huuskosen kanssa. Hän oli monessa
projektissa suureksi avuksi ja
siunaukseksi taiteellisine lahjoineen ja ilahdutti ystävällisellä,
lämpimällä olemuksellaan.
Jotta sinullakin olisi mahdollisuus tutustua Heidiin,
pyysimme häntä kertomaan
tähän Pisaraan jotain itsestään
ja kuluneesta harjoittelujaksostaan.

ilon pis

Paula J
ääskö
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Lapset sydämellä

Lapset sydämellä
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g
Helena Vähäkan

len Helena Vähäkangas ja asun
mieheni Vesan kanssa
Hämeenlinnassa. Meillä on
neljä aikuista lasta, sekä viisi lastenlasta. Noin 10 vuotta
sitten muutimme Ylivieskasta
tänne Hämeeseen.
Vuosi 1989 oli perheessämme vallankumouksen vuosi.
Saman vuoden sisällä minä ja
8-vuotias tyttäremme, sekä
mieheni saimme tulla uskoon.
Jumala johdatti meidät mukaan Kansanlähetykseen, jossa
saimme kantaa vastuuta monin eri tavoin. Kotimme ovet
olivat avoinna ja usein järjestimme kotiseuroja ja muita

tapahtumia,
sekä majoitimme
puhujavieraita. Ne
vuodet olivat erityisellä
tavalla siunattuja vuosia.
Jo uskon alkutaipaleella Jumala laski sydämelleni työn
lasten parissa. Kokoonnuimme
kodeissa viikoittain raamatun
äärelle ja myös paljon lapsia
oli mukana. Usein illan aikana mietin lapsia, joita kukaan
ei opettanut. Niinpä keräsin
lapset peräkamariin ja aloitin
heille oman raamattukerhon.
En ymmärtänyt kyseessä
olevan Jumalan kutsun, vaan
vastasin tarpeeseen. Nopeasti
työ laajeni ja aloitimme lasten raamattuleirit ja teetupa-
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Daniel,
Lähetit
, Japan
i

▲Rengon donkkis ilta järjestettiin
yhdessä seurakunnan kanssa. Samalla eri
ikäiset viettivät aikaa Raamatun sanan,
herkkujen ja pelien äärellä.

▲Lego kerhossa keskityttiin
pääsiäisen sanomaan ja lapset
saivat maalata pääsiäismunia
Helena Rautalahden johdolla.

Kyllä herkutkin
maistuvat Lego kerhossa.
Odi ja Gordelia välipalalla.

työn perjantaisin Ylivieskan
keskustassa. Sain olla mukana myös aloittamassa ja ideoimassa
Kansanlähetyksen
Donkkis Big Night toimintailtoja Keskipohjanmaalla.
Kutsumukseni on kertoa
evankeliumia lapsille, sekä
opettaa heille Raamattua. Toimin myös lapsityön kouluttajana eri puolilla suomea ja ha-

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 Helena Vähäkankaan
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 Helenan työn tukemiseksi:
FI71 5730 0820 0457 02 viitenumero: 94142

luaisin innostaa ja varustaa aikuisia tavoittavaan
työhön lasten parissa.
Tämä vuosi on juhlavuosi, sillä toukokuun
toinen päivä tulee täyteen
30 vuotta siitä, kun sain
ottaa Jeesuksen vastaan
omana Vapahtajana ja tulin uskoon. Matka on ollut
aivan huikea ja siihen on
sisältynyt monenlaista.
Jumala on todellakin ollut
uskollinen.
Jumala ei ensin kysy
minulta mitä minä osaan,
vaan hän kysyy, millainen
sydämen asenne minulla
on. Rukoukseni on, että
saisin pysyä sydän avoimena Jumalan suuntaan ja
voisin kulkea sinne, missä
hän haluaa minua käyttää.
Hänellä on hyvä tahto
meitä jokaista kohtaan.

▲Yhdessä tekemisen
iloa Rengossa

▲Tervakosken Donkkis
▲Pirkko on ollut moBig Night illoissa meillä on
net vuodet mukana
▼On ilo tehdä yhdessä ja
todella huippu esiintyjät.
Rengon Donkkiksessa.
jokainen palvelee iloiten.
Ruut ja Saku nukketeatterin Riitta ja Hannu Rantala ovat Hän iloitsee kun lapsilääninä jo vuosien ajan ovat
le opetetaan Jumalan
päävastuussa Tervakosken
palvelleet Toini Turunen ja
Sanaa ja heitä ohjaDonkkis iltojen käytännön
Mauri Pulkkinen.
taan Jeesuksen luo.
järjestelyissä. Riitta toimii
myös keittiö ja nyyttäri
vastaavana ja miehensä
Hannu vetää toimintapistettä
lapsille. Kaikkia tarvitaan.

Sinua siunaten,
Helena
11

Hartaus

TALOUSTILANNE: 20.4.2019

"Runsaammin kuin pisaroittain
niiden nyt kuohua suo..."

Talousasiaa, Paavo Rantala rahastonhoitaja

V

"S

isäinen, näkymätön on se ilo, jonka äiti lapsessaan näkee. Ainoaa aitoa rakkautta lie:
mitään ei pyydä - kaiken antaa. Onnellinen tai onneton - lastansa sylissään kantaa." Näin kirjoittaa
tuntematon runoseppä. Ilo on eräs vaikeimmin
saavutettavasta Hengen hedelmästä. Äidin ilo
on ihmeellistä, jota sivullinen ei aina oikein oivalla. Mutta äiti, joka seuraa lapsensa kehittymistä, saa ottaa vastaan riemullisia hetkiä.
Iloitsetko sinä naapurin uudesta autosta?
Eräs ilonpilaaja on kateus. Emme soisi toisten
iloa. Kuinka usein me pilaamme myös lapsen
ilon ollessamme uuvuksissa tai omissa haaveissamme. Ei ole aikaa, ei jaksa, tympii. On armolahjaa jakaa itseään ja olla läsnä. Usein olemme
tässä, vaan emme kuitenkaan tässä ja nyt. Ilo
on tarjolla, mutta vastaanotin ei ole päällä.
Vanhat kristityt puhuivat armonvilauksista
tai -tuikauksista. Tällä he tarkoittivat ns. tuntuvaisen armon hetkellistä kosketusta. Pyhä
Henki sen tekee. Vanhetessaan uskossaan alkaa
kaivata eniten näitä hetkiä. Hengen elämän rutiini tappaa ilon ja herkkyyden aistita Herran
läsnäoloa. Voi olla kuten edesmennyt tamperelainen rovasti Martti Järventie sanoi vanhenevan uskonelämästä. Siinä on kolme kovaa: rooli
- rutiini - rituaali. Meissä asuu halu olla jotakin.
Lääkkeeksi Martti antoi lääkkeeksi myös kolme
järeää. Ne ovat rippi - rukous - Raamattu.
Monet Jumalan ihmiset ovat teroittaneet
aamuvartion tärkeyttä. Avatessasi silmäsi aamulla se hetki on kullan kallis. Voit helposti
nousta vuoteeltasi väärällä jalalla. Päivän jatko
riippuu usein siitä kuinka se käynnistyy. Tappavatko arkihuolet heti alkuunsa ilon siitä, että
kykenen itse nousemaan vuoteeltani ja käydä
kiittäen uuteen aamuun?
Lukiessamme Jumalan Sanaa, Pyhää Raamattua saamme pidellä sateenvarjoa, kun ilonpisaroita alkaa ropista päällemme. "Ilo Herrassa on väkevyytemme."
Onesimus
12

Talous

www.hameenkl.fi/kuukausilahjoittajaksi

Bussiretki Kansanlähetyspäiville
Tampereelta. 6.7.2019
Lähtö 6.7. klo 9 Vanhan kirkon edestä
ja paluu n. klo 20 Vanhalle kirkolle.
Retken hinta 20€ (maksetaan bussissa)
Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset: 1.7.
mennessä: marjukka.starkman@gmail.com
tai 0400-758813

uoden alusta olemme
siirtyneet uuteen kirjanpitojärjestelmään jaa valitettavasti se ei vielä tuota
raportteja, joten olemme
taloustiedoissa pelkästään
pankkitilien varassa.
2019 Budjetti on laadittu
22000€ miinukselle (sisältää
10000€ lisäyksen SEKLille
maksettavaan lähetyskannatusosuuteen). Tämän hetken
tilanne näyttäisi olevan budjettiin nähden hieman plussalla.
Eiköhän seuraavaan pisaraan saada jo kunnollista tilastotietoakin, kirjanpitopuolella
tehdään kovasti töitä kirjanpidon ajan tasalle saattamiseksi,
ollaan kärsivällisiä.
Tälle vuodellehan on haasteena uusittu lähetyskannatussopimus SEKLin kanssa.
Sopimukseen kuuluu, että kotimaantyön kulut pitää pystyä
kattamaan pääsääntöisesti
kotimaantyölle kohdistetuilla tuloilla. Osan lähetyskannatuksesta voimme kylläkin
edelleen käyttää piirin ja kotimaan lähetystyökuluihin.
Kannustan teitä lahjoituksissanne erityisesti muistamaan
työntekijöitämme
(katso pisarasta työntekijöidemme kannatusrenkaiden
viitenumerot). Palkkamenot

sivukuluineen ovat n. 65% kotimaan työn menoista piirissä.
Noin 30000€ kannatuksen
lisäys vuositasolla kotimaantyön osalta tasapainottaisi
suhdetta lähetys / kotimaantyö. Kotimaan työlle on myös
oma viite Pisarassa (Hämeen
piirin yleiskannatus) 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 kan-natuksestasi
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 taloudelli-setkin
tarpeemme ja antaa sen mitä
kulloinkin tarvitsemme.

Yleislahjoitustilimme numero
TSOP FI71 5730 0820 0457 02 ja BIC OKOYFIHH
Käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita,
säästämme kuluissa ja helpotamme kirjanpitoa.

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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Tsekkaa kotisivumme: www.hameenkl.fi

Huom. muutokset
mahdollisia, tarkista tiedot
nettikalenterista osoitteesta
hameenkl.fi/kalenteri

HÄMEENLINNA
Keidas (os. Kaivokatu 2, HML)
Torstaisin klo 18 3Kohtaamista (kevään viimeinen kokoontuminen 23.5.)
Su 19.5. klo 14 Israelilainen
iltapäivä, mukana Heidi T.
Su 16.6. klo 16 Viisikielisen
lauluseurat
Tiistaisin klo 14 Hoitava päiväpiiri (kevään viimeinen
kokoontuminen 4.6.)
Tiistaisin klo 17-19 Suomiklubi (kevään viimeinen
kokoontuminen 28.5.)

Ti 25.6. klo 13-15 Keitaan kesäkahvila
Su 9.6. klo 11.30 kolehtipyhän
lähetystilaisuus Keskusseurakuntatalolla Jumalanpalveluksen jälkeen, mukana Turkan
Mazirova, Paula Harju ja Miina
Makkonen. Keskusseurakuntatalo, Rauhankatu 14

LOPPI
Keskiviikkoisin klo 18 Raamattuilta/Raamattupiiri, Koppis,
Viertotie 1 (kevään viimeinen
kokoontuminen 29.5.)

ORIVESI
Kevätpäivät 19-22.5. Oriveden
kirkossa – kts. tarkempi ohjelma hameenkl.fi/kalenteri
Ma 22.7. klo 18 Kesäseurat,
mukana Jouni Salko ja Lasse
Jussila, Pihlajatie 118

Tiistaisin klo 19-20.30 Sana ja
sähly, Parolan yhteiskoulu,
Myllytie 33 (kevään viimeinen
kerta 21.5.)

Elämä on
Jumalan
lahja ja o
kun saam
n iloinen
me elää v
asia,
apaassa m
Sota- ja k
aassa.
ri
is
ia
lu
eilta tulle
etsimään
et ihmise
elämääns
t ovat läh
ä sisältöä
on, että h
teneet
ahdistuks
e ovat pä
e
n tilalle ja
ässeet su
Vielä isom
iso ilonaih
lkeutune
ista mais
pi ilon aih
e
ta
e
v
o
a
n
pauteen.
s
elämääns
e, että iso
ä todellis
osa näistä
Jumalaan
ihmisistä
, jota he e en ilon ja turvan J
on löytän
eesukses
ivät aikais
yt
ta ja yhte
e
m
min ole ti
Olen iloin
yden
etäneet o
en, että s
levan ole
aan olla k
oppimian
massa.
äyttämäs
i taitoja te
s
ä lahjojan
hdessäni
i ja ulkom
työtä ma
ailla
ahanmuu
Olen kiito
ttajien pa
llinen ett
ri
ssa
ä Jumala
ovat tode
n tiet ja jo
lla ihmee
h
d
atu
llisiä niin
maahanm
omalla ku s
uuttajien
in
kin kohda
lla.
Juhan

Tiistaisin 4.6. alkaen klo 1819.30 Sählyvuoro, Niko Kapasen kenttä, Merventie 12

RYTTYLÄ
Pe 21.6. klo 19 Koko perheen Juhannusaaton juhla.
Ohjelmaa on kaikenikäisille.
Mukana mm. vs. diakoni Päivi
Kantonen, Hans Grönholm,
Jorma Pihkala ja Evi Kant.
Yhteislaulua. N. klo 20 sytytetään kokko, jos sää sallii, ja
nautitaan tarjoilusta buffetissa
ja seurustelusta kesäillassa.
Nuotiopaikoilla on makkaranpaistoa. Ryttylän Partiomaja,
Kolmilammentie 65

i, Lähetti,

Juhannusjuhla Ryttylässä

Vaihdan tilauksen paperiversion sijaan sähköpostiini.
Osoitteeni on muuttunut: teen osoitteenmuutoksen
Haluan, että minuun otetaan yhteyttä
Nimi ja vanha osoite:

Uusi osoite:

Lähetyskoti (Hämeenpuisto
41, TRE)
Maanantaisin klo 18 Avoin
raamattupiiri (kevään viimeinen kokoontuminen 28.5.)

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

Sinne voi tulla koko perheen voimin. Ohjelmaa on
kaikenikäisille. Mukana mm. vs. diakoni Päivi Kantonen,
Hans Grönholm, Jorma Pihkala ja Evi Kant. Yhteislaulua.

Ke 15.5. klo 13 Päiväraamattupiiri, klo 18 Pointti -ilta
nuorille

Noin kahdeksan aikaan sytytetään kokko, jos sää sallii, ja
nautitaan tarjoilusta buffetissa ja seurustelusta kesäillassa.
Nuotiopaikoilla on makkaranpaistoa. Tarjoilun tuotto menee
lähetystyön hyväksi. Juhlapaikka on Ryttylän Partiomajalla,
Kolmilammentie 65.

Pe 24.5. klo 18-22 PME -ilta
yläkoulu/lukio/amis -ikäisille
Su 19.5. klo 16 Lähetyskodin
kevätjuhla, puhumassa Arto
Hukari
Su 9.6. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta

Sähköposti:

Puujoen rannassa on Juhannusaaton juhla
perjantaina 21.6.2019 klo 19.

La 6.7. klo 9 Bussiretki
Kansanlähetyspäiville
Ryttylään, ilmoittautumistiedot kts. erillinen ilmoitus
KANSANLÄHETYKSEN
kolehtipyhä kirkoissa su. 9.6

Kuva: Shutterstock | Leonid Ikan

Palvelukortti
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Minun todistukseni

Olen

Antti ”Ande” Ojala

ja tahdon kertoa
tarinani kahden

elämässäni

Ensimmäinen ihme tapahtui,
kun synnyin. Äitini sairasti vakavaa vihurirokkoa ja kuusi eri
lääkäriä ehdotti vanhemmilleni aborttia. He sanoivat, että
saattaisin syntyä neliraajahalvaantuneena tai jotain vielä
vakavampaa voisi tapahtua.
Vanhemmilleni sanottiin, ettei
minua kannata hyväksyä tänne
elämään. Isäni tappeli lääkäreitä vastaan ja sanoi, että hyväksyisi minut millaisena hyvänsä.
Vanhempani rukoilivat puolestani ja kiitos Jumalalle, sain
syntyä täysin terveenä. Se oli
elämäni ensimmäinen ihme.
Mikään, mitä meillä on, ei ole
itsestään selvää, vaan kaikki
on lahjaa!
Ollessani lukioikäinen, eräs
ystäväni kutsui minua helluntaiseurakunnan sählykerhoon
ja myöhemmin miesten sauna-

iltaan nimeltä mullikerho. Siellä tapahtui elämäni toinen suuri ihme iankaikkisuuteni kannalta. Minulta kysyttiin tahdonko antaa elämäni Jeesukselle ja vastasin kyllä. Puolestani
rukoiltiin ja sain syvän rauhan
sydämeeni. Omatuntoni alkoi
toimia ja tajusin olevani syntinen ihminen. Aloin käydä isäni
vetämässä raamattupiirissä ja
sain pyytää syntejäni anteeksi
myös vanhemmiltani ja kertoa
heille, että olen tullut uskoon.
Nyt olen matkalla taivaaseen
iankaikkiseen elämään. Luonnostaan ihminen sotii elävää
Jumalaa vastaan. Näin me rikomme persoonallista, elävää
Jumalaa vastaan ja ansaitsemme iankaikkisen kadotuksen.
Ihmiset ovat matkalla sinne,
elleivät ota vastaan Jeesuksen
valmistamaa pelastusta.

Jumala johdatti minut jo ennen uskoontuloani lukemaan
Raamattua. Mummini kuunteli
raamattuopetuksia kaseteilta
ja kävin viikonloppuisin aina
hänen luonaan. Satuin kuulemaan kerran lauseen, jossa
puhuja haastoi lukemaan Raamatun läpi vuodessa lukemalla
kolme lukua päivässä. Yltiöpäisenä teininä tartuin haasteeseen ja aloin lukemaan Sanaa
päivittäin.
Jälkeenpäin ajateltuna se oli
kuin pohjavettä olisi kaadettu
minuun ennen uskoontuloani.
En löytänyt Jeesusta Pelastajana vielä tuon vuoden aikana, mutta uskoon tultuani sain
vähitellen ymmärtää Jumalan
Sanaa enemmän. Ymmärrän
nyt, että Jeesus on hyväksynyt
minut täydellisesti kuollessaan
ristillä edestäni.

Taustakuva: Shutterstock | VolodymyrSanych

tapahtuneen
ihmeen kautta.

