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Saanko kysyä sin

Minun Jumalani on…
U

sein kuulee Jumalasta puhuttaessa lauseen ”Minun
Jumalani on…” Jokaisella meistä on jonkinlainen
kuva siitä, millainen Jumala on. Tuota kuvaa ovat usein
muokanneet monet, omaan elämään liittyvät asiat ja
käänteet. Se, onko kuva totuudenmukainen, onkin jo toinen juttu?
Oikeudenkäynneissä pyritään selvittämään mikä on
totuus käsiteltävästä asiasta. Usein syyttäjän ja puolustajan näkemykset tapahtumien kulusta poikkeavat
rajusti. Silti on olemassa vain yksi totuus siitä, miten
asiat ovat lopulta tapahtuneet.
Raamattu kertoo meille, että on vain yksi Jumala.
Sama kirja kertoo meille myös tien hänen luokseen
ja yhteyteensä. Jumala on ihmisen ja koko luomakunnan yläpuolella. Näin Jumala ei voi olla ”Minun
Jumalani…” vaan jotain paljon enemmän. Isä Meidän –rukous on muistuttaa meitä ensimmäisissä
sanoissaan, että emme rukoile ”Isä minun…” vaan
”Isä meidän…”
Oikeudenkäynneissä on vain yksi totuus siitä,
miten asiat ovat menneet. Ajattelen, että sama
pätee Jumalaan. On olemassa vain yksi totuus
siitä, millainen hän on. Hän ei rakennu mielipiteistämme, eikä tunteistamme käsin. Psalmin
kirjoittaja kuvaa: ”Ennen kuin vuoret syntyivät ja
sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala!” (Ps.90:2).
Raamattu kertoo meille Jumalasta, ei kaikkea mutta riittävästi. Jeesus sanoi, että ”joka
on nähnyt minut, on nähnyt Isän.” (Joh.14:9)
Eli Jumalan. Suosittelen lämpimästi loppu
kesän tai syyskauden lukemistoon esim.
Johanneksen evankeliumia ja kirjettä Roomalaisille. Pidä mielessä kysymys, että
millainen sinä Jumala oletkaan? Jeesuksen sanoissa, opetuksissa, teoissa ja asenteissa me näemme häivähdyksen siitä
millainen Jumala on edelleen.
Siunausta sinulle!
Ilkka Päiväsaari

Kuva: freeimag
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len joskus törmännyt
siihen ajatukseen, että
vaikeavammaisena se on ihan
hienoa, että minulla on Jumala, jonka avulla voin selittää
kovan kohtaloni. Fyysistä todellisuuttanihan on, että liikun
sähköpyörätuolilla ja hengitykseni on koko ajan hengityskoneen varassa. Tuollaisen
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ajatuksen äärellä on mieleeni
noussut kysymys, kumman
valitsisin, jos olisi kaksi vaihtoehtoa: elämä fyysisesti terveenä ilman uskoa Jumalaan
vai uskon kanssa vammaisuus
elämässä? Minun ei tarvitse
hetkeäkään miettiä valintaani:
Usko kolmiyhteiseen Jumalaan
vammaisuuden kanssa.

Millainen on Jumalani, joka
saa minut vastaamaan edellä
olevaan kysymykseen näin?
Ensinnäkin, uskon minun
ulkopuolella olevaan elävään,
persoonalliseen Jumalaan. Jumala ei ole minun ajatusteni,
toiveitteni tai pelkojeni summa. Eli en oikeastaan tässä
kirjoita minun Jumalastani
vaan siitä, mitä olen oppinut
ymmärtämään Jumalasta. Hän
on ilmoittanut Itsestään eri tavoin. Käsitykseni Hänestä on
vajavainen mutta opin uutta
Hänestä elämän varrella. Oppimista on syntynyt ja syntyy
elämää seuraamalla, mutta ennen kaikkea Raamatun sanan
perusteella, sitä lukemalla ja
seurakuntayhteydessä.
Kun mietin, miten kuvaisin
Jumalaa, mieleeni nousee ensimmäisenä kallio, joka pysyy
ja kantaa. Tai kannatteleva käsi,
jolla elän. Hän on turvaverkkoni. Elämälläni on pohja, joka ei
petä. Sen pysyvyyteen ja varmuuteen voin aina luottaa.
Mistä tällainen kuva on syntynyt? Lähtökohta on Jumalan
minulle synnyttämä usko. Usko Jumalan kaikkivaltiuteen
ja lupaukseen ohjata jokaisen
ihmisen elämää hänen parhaakseen. On huima ajatella,
että persoona, joka on luonut
koko tämän maailmankaikkeuden, on luvannut pitää minusta
huolta ja ohjata jokaista askeltani. Hän on tiennyt syyt ja
tarkoituksen luoda minut juuri
tällaiseksi kaikkine fyysisine
ja henkisine vahvuuksineen ja
vajavuuksineen.
On myös surullista todellisuutta, että en muista lähes-

kään aina luottaa, että Hän
ohjaa elämääni. Joskus murehtiessani elämän pieniä tai suuria ongelmia oikein hätkähdän,
kun tajuan unohtaneeni sen,
että Jumalan avulla olen selvinnyt isommistakin vastuksista. Miksi murehtia ja olla
toivoton?
Elämääni luo turvallisuutta,
että minun ei tarvitse yrittää
olla jotakin muuta kuin olen
Jumalan kanssa. En pysty piilottamaan Häneltä mitään,
koska kyllä Luoja luotunsa
tuntee. Tiedän hyvin sen, että en toteuta läheskään aina
Hänen tahtoaan. Ihmiselämän
raskaita taakkoja on väärin
tekemisestä syntyvä syyllisyyden tunto. Jumala vapauttaa
minutkin armolla, kun saan
turvautua Jumalan itsensä
valmistamaan sovintoon, Jeesuksen ristinkuolemaan. Sovitustyön lisäksi Jumalan Pojan,
Jeesuksen merkitys on siinä,
mitä hän on puheillaan ja toiminnallaan opettanut Jumalan
tahdon mukaisesta elämästä.
Voi kysyä, kuinka ihminen
voi uskoa tähän kaikkeen. Tämän ihmisen voimattomuuden
ja kyvyttömyyden tietäen Jumala on lähettänyt meille Pyhän Hengen avuksemme. Hän
ohjaa ja vahvistaa minua uskomaan tähän kaikkeen. Hän
avaa ymmärtämään Raamatun
sanaa ja näin ollen Jumalan
tahtoa.
Nautin myös siitä, että usko Jumalaan ei tarkoita, että
minun pitäisi näissä asioissa
sammuttaa aivoni. Jumala on
luonut järkeni, jota saa käyttää. Jumala kestää kyselyt,

kyseenalaistamiset ja epäilyt.
Hän ei halua minua yhteyteensä minkään pakon voimalla,
vaan vapaaehtoisesti. Hän haluaa elävään, rakkaudelliseen
yhteyteensä luotunsa kanssa.
Kirsikkana kakun päällä on
se, mitä Jumala on varannut
osaksemme elämän kannalta
kaikkein suurimman vastoinkäymisen, kuoleman varalle.
Kuolema on voitettu. Jeesuksen sovituskuolemaan uskovalle kuolema ei ole elämän
loppu vaan portti iankaikkiseen elämään, jonka hän saa
viettää taivaassa yhdessä Jumalan kanssa.

Myönnän, että joskus ihmettelen, kuinka ihmiset uskaltavat elää ’omin voimin’ ilman
luottamusta suurempaan ja
voimakkaampaan kuin mitä
tässä fyysisessä maailmassa
on. Tämä kaikki on kuitenkin
ajan myötä katoavaa. Pidän itseäni erittäin etuoikeutettuna
ihmisenä, kun Jumala on antanut minulle uskon kautta elävän yhteyden Häneen. Tämän
varassa uskallan elää rikasta
ja hyvin täysipainoista elämää
vastoinkäymistenkin keskellä.
Jukka Sariola
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Tue työtämme

Uskonnot ja Kristus-usko

J

okaisella ihmisellä riippumatta siitä, mihin uskontoon tai kulttuuriin hän kuuluu, on kolme peruskysymystä:
1. Syyllisyys: Olen elämässäni tehnyt monella tavalla
väärin. Miten voi vapautua
syyllisyydestä, kun tehtyä ei
voi saada tekemättömäksi.
2. Kuolema: Mitä kuolema
on? Mitä on sen jälkeen,
jos on? Miksi pelkään
kuoleman edessä?
3. Rakkauden jano: Haluan
tulla rakastetuksi ja rakastaa, mutta miksi en löydä
kaipaamaani rakkautta?

Kuva: Adobe Stock | outdoorpixel

Jokainen maailmanuskonto
on yrittänyt löytää vastauksia
näihin kolmeen kysymykseen,
jotka ovat monenlaisen tuskan
ja kärsimyksen syitä.
Hindulaisuudelle samoin
kuin buddhalaisuudelle elämä
on pohjimmiltaan kärsimystä,
joka on seurausta karman laista: ”Mitä ihminen kylvi, sitä
hän niittää”. Kaikki nuo kolme
kysymystä aiheuttavat tuskaa
ja kärsimystä ja vievät ihmistä
jälleensyntymisen kierteeseen.
Ratkaisuksi hindulaisuus tarjoaa ihmisen sielun katoamista
persoonattomaan
jumaluuteen, jolloin kärsimyksen kierre katkeaa. Keinoksi vapautua
esitetään useita eri teitä. Niistä
tärkein on jooga, jossa pyritään
saavuttamaan passiivisuuden
tila. Ihminen hylkää siinä kiel6

tämättömän elämän todellisuuden nousemalla normaalia
valvetilaa korkeammille tietoisuuden tasoille. Usein niihin
päästään transsin kautta. Siinä
saatetaan kokea merkillisiä pimeyden ja valon näkyjä. Koska
jooga on vaativa tie, tavallinen kansa etsii apua lukemattomista jumalista. Suosittua
on myös turvautua gurujen
apuun. Nämä mielletään joko
jumaliksi tai jumalallisten voimien välittäjiksi. Rakkauden
janoon tarjotaan myös seksuaalisväritteistä palvontaa.
Puhdas buddhalaisuus ei
edellytä uskoa minkäänlaisiin
jumaluuksiin, vaikka kansanbuddhalaisuudessa
niitä
esiintyy lukemattomia. Kärsimys, jota seuraa kuolema
ja jälleensyntyminen karman
vuoksi, nähdään varsinaisena
ongelmana. Kärsimys johtuu
ihmisen elämänjanosta, johon
rakkauden jano myös kuuluu.
Vapautus siitä tapahtuu valaistumisen kautta. Sekin on
hindulaiseen tapaan siirtymistä korkeamman tietoisuuden
tasolle, jossa arkikokemus
hylätään harhana. Tie vapautukseen kulkee jaloa kahdeksanosaista polkua, joka sisältää
viisauden, eettisen toiminnan
ja meditaatiolla saavutetun
henkisen kehityksen. Tie kulkee monia asteita kohti valaistusta, jonka pitäisi merkitä
nirvanaan ei-olevaiseen pääsemistä. Kansanbuddhalaisuus

esiintyy paljolti esi-isien henkien palvontana, koska normaalielämässä valaistukseen
pääseminen on useimmille
ihmisille ylivoimaista. Kaiken
lisäksi buddhalaisuus ei ole
kyennyt edes määrittelemään,
mitä valaistuksella tarkoitetaan.
Sekä hindulaisuus että buddhalaisuus ovat normaalikokemusten ja siis myös edellä esittämäni kolmen kysymyksen
kieltämistä ja yritystä paeta
korkeammille tietoisuuden tasoille vapautuksen saavuttamiseksi. Uususkonnollisuus,
joka nousee näiden kahden
pohjalta, pyrkii häivyttämään
hyvän ja pahan ristiriidan selvitäkseen syyllisyydestä ja julistaa, ettei kuolemaa ole. Se
suuntautuu buddhalaishindulaisia tekniikkoja käyttäen itseensä löytääkseen rakkauden
itsestään.
Islam, jota voidaan perustellusti kutsua juutalaisuuden,
kristinuskon ja arabien kansanuskonnollisuuden yhdistelmäksi, ei kiellä arkitodellisuutta, mutta ei myöskään
pidä ongelmia ylitsepääsemättöminä, kunhan ihminen
tunnustaa uskonsa Allahiin
ja profeetta Muhammediin ja
suorittaa uskonnolliset velvollisuutensa kuten rukoukset,
paastot, almut, pyhiinvaellukset säädetyllä tavalla. Ihminen
ei kuitenkaan voi olla varma
pääsystään kuoleman jälkeen

paratiisiin. Se riippuu kokonaan
Allahin tahdosta. Kansanislamiin
sisältyy lisäksi esimerkiksi pahan
silmän pelkoa ja yrityksiä suojautua
siltä. Islam on voimakkaasti yhteisöuskonto, jossa poliittinen toimeliaisuus ääri-ilmiöineenkin on osa
uskomusjärjestelmää.
Kristinusko lähtee liikkeelle siitä, että ihminen itse ei kykene ainoatakaan noista kolmesta kysymyksestä ratkaisemaan jouduttuaan
Jumalasta eroon syntiinlankeemuksen seurauksena. Ihminen on synnin läpiturmelema ja siksi kuoleva
ja kyvytön rakastamaan. Kristinusko on siksi Kristus-uskoa eli luottamusta siihen, että Jumala itse tuli
Kristuksessa ihmiseksi ja ratkaisi
ongelmat, joihin ihminen on itsensä
ajanut synnillään. Kristus-usko on
siis jättäytymistä sen varaan, mitä
Kristus teki sovittaessaan ihmiskunnan synnit Golgatan ristinkuolemallaan, kukistamalla kuoleman
ruumiillisella ylösnousemuksellaan
ja osoittamalla, kuinka syvästi Jumala rakastaa syntistä ihmistä. Jeesuksen historiallinen ylösnousemus
on takuu sille, että Jeesuksen uhrin
perusteella saamme synnit anteeksi ja vapautuksen syyllisyydestä ja
kuoleman pelosta. Usko Kristukseen pelastaa ihmisen ja se siis merkitsee Jumalan lupausten vastaanottamista ja niihin turvautumista.
Kristukseen turvaava pääsee myös
kokemaan vapautuksen, kun Jumala
tulee Pyhässä Hengessä hänen sydämeensä asumaan.

Kuukausilahjoittajaksi?

Opetus

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
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

Jorma Pihkala
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Lapset sydämellä

a
l
a
m
u
J
n
lvie
o
p
u
k
u
S
i–
n
a
l
a
m
u
Minun J
isät

Hartaus
lapset

e
M 4

Jae 5

Heidän
lapset
Jae 6

e
Ja

Jae 3

Psalmissa 78 on tärkeitä
asioita. Jumala haluaa,
että kuulisimme ja myös
toimisimme Hänen
sanansa mukaan.
Ps. 78:3:
Kuva: Adobe Stock | Stillfx

”…asioita, joista olemme kuulleet, joista isämme ovat meille
kertoneet”
- Olet etuoikeutettu, mikäli
olet saanut kuulla Jumalan Sanan ja oppinut tuntemaan elävän Jumalan.

Ps. 78:4, 5:

”Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan kerromme tulevillekin
polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän
on tehnyt. Hän sääti Jaakobille
säädöksensä, hän antoi Israelille
lakinsa ja käski meidän isiämme
opettamaan ne lapsilleen.”
- Etuoikeudesta seuraa myös
vastuu. Jos tunnet elävän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, niin
sinun tehtäväsi on kertoa hänestä seuraaville sukupolville ja ohjata heitä Jeesuksen luo.

Ps. 78:6:

”…jotta tulevakin polvi ne
tuntisi, jotta vastedes syntyvätkin ne oppisivat ja kertoisivat niistä omille lapsilleen. Jumalaan heidän tulee turvautua, muistaa mitä
hän on tehnyt, ja noudattaa
hänen käskyjään.”
- Jumalan suunnitelma
on, että jokainen sukupolvi
saisi kuulla Jumalan valmistamasta pelastuksesta Jeesuksessa, sekä oppia Jumalan Sanaa.

Jaki löysi rakastavan Jumalan
J

aki kasvoi islamilaisessa
maassa ja ihmiset hänen
ympärillään olivat uskonnollisia. Tekojen kautta yritettiin
päästä jumalan suosioon.
– Kävin itsekin moskeijassa
ja rukoilin, koska pelkäsin, että
jos en tee niin, jotakin pahaa
tapahtuisi, Jaki kertoo.
– Rukous oli minulle pakollinen suoritus. Minulla ei ollut
mitään suhdetta Allahiin, enkä
tiennyt kuka hän on.
Jostain syystä Jakin oli vaikea uskoa islamin jumalaan.
– En osaa järjellä selittää
kaikkia syitä, mutta yksi asia,
joka minun oli vaikea hyväksyä, oli se, että uskonto antoi
luvan tappaa toisia. Se oli minulle ongelma.
8

Kun Jaki sitten pakeni Kreikkaan, hän koki olevansa vapaa
islamista. Tosin sen tunnustaminen äidille merkitsi välirikkoa.
– Ajattelin kuitenkin, että
maailmassa on niin paljon kaunista, että jonkun on täytynyt
luoda se. Olin kiinnostunut siitä, mitä muut uskonnot opettavat.
Suomessa Jakin ystävä kutsui häntä mukaansa kirkkoon.
Tilaisuudessa näytettiin elokuvaa Jeesuksesta ja se oli
käännetty kielelle, jota Jaki
ymmärsi.
– Elokuva, jossa näytettiin,
miten Jeesus ristiinnaulittiin,
oli kyllä mielenkiintoinen. Minua kosketti kuitenkin eniten

se, että kertoessani omaa elämäntarinaani, eräs suomalainen nainen alkoi itkeä. Hän itki
minun vuokseni. Suomalaiset
myös rukoilivat sairaan äitini
puolesta.
Pari päivää myöhemmin Jaki
rukoili itse metsässä Jeesusta.
– Jos olet Jumala, paranna
äitini. Hän on minulle rakas,
vaikka emme olekaan tekemisissä.
Veljensä kautta Jaki kuuli myöhemmin äidin saaneen
avun lääkärin kautta. Jaki alkoi
käydä kirkossa ja halusi myöhemmin kasteelle. Kirkossa
hän kuuli opetettavan, että
kaikki ihmiset ovat syntisiä.
– Kun katsoin omaa elämääni, tajusin, että se on aivan

Keneltä sinä sait kuulla
Jeesuksesta ja oppia
Jumalan Sanaa?
Kenelle sinä voisit olla
kertomassa, että tämä
sukupolvien ketju ei
katkeaisi?
Siunattua kesää sinulle
ja perheellesi,
Helena Vähäkangas
Juniorityöntekijä
Hämeen Kansanlähetys

totta. Pappi sanoi myös, että
Jumala odottaa meiltä vain
uskoa. Hän rakastaa minua ja
kun uskon häneen, hän on aina
kanssani. Minun oli helppo ottaa vastaan Raamatun opetukset. Nyt minun Jumalani on
sydämellinen Isä, joka rakastaa minua enemmän kuin omat
vanhempani.
Jaki on saanut kasvaa uskossa ja Jumalan tuntemisessa.
Ennen hänelle oli tärkeää, mitä
muut ihmiset hänestä ajattelevat.
– Olin rakentanut siitä itselleni vankilan. Nyt en enää
halua verrata itseäni muihin.
Meillä on kaikilla oma tiemme.
Tärkeintä on olla rehellinen
Jumalan edessä. Olen myös
syyttelemisen sijaan oppinut
antamaan anteeksi toisille.
Miina Makkonen

"Hän muutti kaiken...
mun Jeesukseni
muutti mun..."

T

ämä laulu oli suussani alati kääntymykseni jälkeen. Jeesuksen tultua
sydämeeni en voinut välttyä kadulla kävellessäni hyräilemästä toistakin laulua:
"Tämä on laulu sydämeni, ylistän Herraa ainaisesti..." Jotkut vastaan tulijat katsoivat
minua oudosti. Ajattelivat varmaan, mikä
liene hihhuli? Kaikkea hassua tosi rakkaus
teettää – eikö niin? Jeesus todella muutti
kaiken ja käänsi elämäni suunnan. Ennen
sitä elin kuten eräässä virressä sanotaan:
"Ei elon tietä tunneta, kuljetaan ilman toivoa,
kolkkoa kuolemaa kohti."
Seurauksena oli, että sain sydämelleni
kehua Jeesustani eli todistaa hänestä, joka oli antanut kaikki syntini anteeksi. Ei
minusta pitänyt tulla uskovaista. Eihän
siitä olisi mitään hyötyä ollut ajalliseen
elämääni. Pelastuksen lahja onkin ikuisen
elämän perintöosa. Sitä ei saa tekemällä
tai yrittämällä olla hyvä. Se on ilmaistarjous, jonka Jeesus antaa jokaiselle, joka
tahtoo ottaa lahjan vastaan.
Hyvä ystäväni, sinua ei kadota synnin
määrä eikä sen laatu, vaan se, jos etkoskaan tule Jeesuksen luo. Luonnostaan ihminen vieroksuu ja häpeää Jeesusta - häntä, joka meni ristille meidän puolestamme
ja sovitti koko maailman synnit. Jeesus
sanoo: "Sen suurempaa rakkautta ei ole
kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä
ystäväinsä edestä." (Joh. 15:13)
Olemme kuin lentoasemalla, jossa kuulutetaan: "Viimeinen kuulutus portille...!”
Ennen portista menoa kysytään passia.
Onko Sinulla jo passi, joka kelpaa. Onko
siinä veren merkki ja Hengen todistus.
Sen passin Jeesus mieluusti antaa jokaiselle, joka anoo: "Tule Jeesus sydämeeni!"
Onesimus

Kuva: Adobe Stock | Toltemara
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Kahvitarjoilua Hämeenpuistossa ma,ti,to ja pe
kello 12.-14.00.
Olet lämpimästi
tervetullut mukaan
tilaisuuksiin!

Kansanlähetys
Häme

Hyvien uutisten yhteislaulujuhla Laikunlavalla
13.00 Viestiveljet, 14.00 LK-Houseband

SU
25.8

Koko perheen toiminnallinen Donkkis Big Day
Lähetyskodilla 13.00 - 15.00. Nyyttärit. Opetus
Helena Vähäkangas. Tulkkaus dariksi.

MA
26.8

“...On Raamatun Jumala.” Iltatilaisuus 18.00.
Raamattupiiriläisten kertomuksia Jumalan
kohtaamisesta.

TI
27.8

“...Antaa toivon.” Iltatilaisuus 18.00. Viestiveljet laulaa ja laulattaa. Veljien kertomuksia
Jumalan kohtaamisesta.

KE
28.8

“...Antaa ilon.” Päivätilaisuus 13.00.
(Fil.2). Orvokki Parkkinen.

TO
29.8

“...On elävä ja todellinen” Iltatilaisuus 18.00.
kertomuksia Jumalan kohtaamisesta. VeliPekka Joki-Erkkilä, Anne Lemmetty,
maahanmuuttajan todistus.
“... Tuntee minut nimeltä” Miestenilta 18.00
Lähetyskodilla. Ilkka Päiväsaari,
Lasse Jussila. Musiikki Jouko Partanen.

PE
30.8
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Minun Jeesukseni...

LA
31.8

“...Tietää kaikki tarpeeni.” Naisten aamupäivä
10.-12.00. Maikku Saarinen, musiikki
Marianna Hildén. Rukousta.

SU
1.9

“...Antaa anteeksi.” Lähteellä ehtoollisjuhla Lähetyskodilla 16.00. Ilkka Päiväsaari,
Hannu Uusmies.

Hämee
n

Su 25.8.- Su. 1.9.
tilaisuudet Tampereen
Lähetyskodilla
(Hämeenpuisto 41)

LA
24.8

ähetykse
l
n
a
n
ans

K

Tampereella 2019

ijät
ntek
työ

Hyvien uutisten viikko

Suuressa mukana

Kuva: Adobe Stock | gudrun

etyssihteeri
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T
Paula Jääskö

O

len Paula Jääskö Hämeen
Kansanlähetyksen toimisto- ja lähetyssihteeri. Asun
perheeni kanssa Pirkkalassa,
perheeseeni kuuluu aviomies
Antti, sekä kaksi lasta, toinen
jo muuttamassa pois kotoa ja
toinenkin lukiolainen. Niin,
ja sitten meillä on kaksi koiraa, kääpiösnautsereita, joiden
kanssa tulee lenkkeiltyä päivittäin.
Olen tullut uskoon lukioikäisenä ja siitä saakka saanut
kulkea Jeesuksen kanssa. Olen
saanut olla Taivaan Isän ’elämän korkeakoulussa’ jo pitkään
ja olen siitä kiitollinen. Hän ei
jätä eikä hylkää, vaikka välillä
elämässä on kompurointeja ja
epäonnistumisia niin hengellisesti kuin muutenkin.
Olen kahdeksatta vuotta
töissä Hämeen Kansanlähetyksellä, sitä ennen olin mukana vapaaehtoisena erilaisissa
pienissä tehtävissä perheiden
ja lasten tapahtumissa. Sihteerin tehtävästä tulee helposti
tietynlainen mielikuva ihmisestä, joka naputtaa tietokonetta työpöydän takana istuen.

Tämä osittain pitää paikkansa
minunkin kohdallani, mutta
saan olla tekemässä myös paljon muuta. Sanoisin että tehtäväni pitävät sisällään kaikenlaista kahvinkeitosta kirjanpitoon ja ihmisten kohtaamisesta tilaisuuksien järjestämiseen.
Työssäni on monta sellaista
piirrettä, jotka koen Taivaan
Isän minulle räätälöineen.
Toisinaan olen miettinyt mitä
hyötyä on joistain jo vuosia
sitten käymistäni koulutuksista, ja sitten on käynyt niin että
vuosien jälkeen on avautunut
sellaisia tehtäviä, joissa juuri
jotakin aiempaa koulutustani
on tarvittu. Samoin on myös
työkokemuksen kanssa. Vaikka
aikaisemmat työpaikkani eivät ole olleet hengellisiä, olen
saanut arvokasta kokemusta
ja oppia erilaisista tehtävistä
ja asiakaspalvelusta, joita olen
voinut hyödyntää nykyisessä
tehtävässäni.
Kaikista tärkeimmäksi tehtäväkseni koen kuitenkin rukouksen, jonka kautta meillä
on yhteys elävään Kolmiyhteiseen Jumalaan, ja se on aivan

valtavaa. Saan tehtävissäni
pyytää viisautta ja apua niin
itselleni kuin muillekin. Jeesus lupaa, että hän on meidän
kanssamme joka päivä maailman loppuun saakka – tähän
haluan uskoa ja rukoukseni
on, että mahdollisimman moni
muukin voisi tulla tuntemaan
Jeesuksen henkilökohtaisesti.
Tämän vuoden Pisara -lehdissä Hämeen Kansanlähetyksen
työntekijät esittäytyvät yksi
kerrallaan. Jokaisella on rukousrengas. Liittymällä työntekijän rukousrenkaaseen saat
säännöllisesti postitse/sähköpostitse kirjeen jossa kuulumisia työn tiimoilta sekä rukousaiheita.
Liity mukaan Paula Jääskön
rukousrenkaaseen:
Voit liittyä mukaan netissä
www.hameenk.fi/lahjoitus tai
soittamalla 040 9603690 tai
spostilla:
hameenkl.@sekl.fi
Esirukoukset ja taloudellinen
tuki mahdollistavat työn.
Tee lahjoitus Paulan työn tukemiseksi: FI71 5730 0820 0457 02
viitenumero: 94074
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A jankohtaista
Kuva: Miina Makkonen

TALOUSTILANNE 25.6.2019
Keitaan kesäkahvilan
kävijät kertoivat
ajatuksiaan Jumalasta.

Minun
Jumalani…

Hämeenlinnan Keitaan hoitava päiväpiiri teki toukokuun lopussa
retken Puran käsityökotiin Tammelaan. Isäntäpari otti meidät lämpimästi vastaan kauniiseen kotiinsa ja saimme nauttia maittavat päiväkahvit. Kahvihetken jälkeen Liisa Pura rohkaisi retkeläisiä Jumalan sanalla. Hän muistutti piiriläisiä siitä, että heillä on ensi arvoisen
tärkeä tehtävä Raamatun totuuksien välittämisessä jälkipolville.

… on rakastava Isä,
joka kuulee rukoukseni.
Hän rohkaisee, auttaa
odottamaan, antaa
voimaa, kärsivällisyyttä
ja pitkämielisyyttä.
nainen 67 v.

Palvelukortti

…välittää minusta.
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:

mies 16 v.

… johdattaa minua
jokapäiväisessä elämässä
ja antaa henkisiä
ja fyysisiä voimia.
nainen 67 v.

… on suuri rakkaus.
mies 77 v.

…ei ole kristinuskon
Jumala, vaan
jonkin sortin
muodoton voima.
mies 17 v.
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Palauta tämä kortti työntekijälle tai postitse:
HÄKL, Hämeenpuisto 41 b, 33200 Tampere

Talous

www.hameenkl.fi/kuukausilahjoittajaksi

Kuva: Adobe Stock | yang

O

lemme siirtyneet vuoden alusta uuteen kirjanpitojärjestelmään ja valitettavasti se ei vieläkään tuota raportteja, joten olemme
taloustiedoissa pelkästään
pankkitilien varassa. Paula
kyllä ansiokkaasti selvittelee
alkuvuoden tiedonsiirtovirheitä ja kaikkea järjestelmien
vaihtoon liittyvää ongelmavyyhteä.
Tavoitteena on saada kaikki järjestelmät toimimaan ja
päivitettyä kesän aikana.
Vuoden 2019 budjetti on
laadittu 22 000 € miinukselle
(sisältää 10 000€ lisäyksen
SEKLille maksettavaan lähetyskannatusosuuteen). Tämän hetken tilanne näyttäisi olevan budjettiin nähden
hieman miinuksella johtuen
lähetyskodin ”pikkuhuoneistojen” yhtiölainaosuuksien
(n. 8000 €) poismaksusta.
Tämän vuoden haasteena
on 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. Kannatusrenkaiden viitenume-

rot löytyvät tästä lehdestä.
Palkkamenot sivukuluineen
ovat n. 65% kotimaan työn
menoista piirissä. Noin 30
000 € kannatuksen lisäys vuositasolla kotimaantyölle tasapainottaisi suhdetta lähetystyön ja kotimaantyön välillä.
Kotimaantyölle on myös oma
viitenumero (Hämeen piirin
yleiskannatus).
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! Ilman Sinua toimintamme ei olisi mahdollista.
Muistetaan aivan päivittäin
toinen toistamme kiitoksella ja siunauksella kaikkivaltiaan Jumalamme edessä.
Muistetaan yhdessä rukouksin työntekijöitämme,
lähettejämme, vapaaehtoistyöntekijöitä ja taloudellisia
tarpeitamme.
Rukoillaan
myös SEKLin taloudellisten
tarpeiden puolesta, ettei lähettejä tarvitsisi rahan takia
kentältä kotiin kutsua. Uskon että taivaallinen Isämme
siunaa taloudellisetkin tarpeemme ja antaa sen mitä
kulloinkin tarvitsemme.
Paavo Rantala
rahastonhoitaja

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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Menovinkit

Tsekkaa kotisivumme: www.hameenkl.fi

Huom. muutokset mahdollisia, nettikalenterimme osoitteessa
www.hameenkl.fi kertoo ajantasaisimmat tiedot.

HÄMEENLINNA
Keidas (Kaivokatu 2)
Ma 5.8. klo 18 Rukousilta
Ti 20.8. klo 10-15 Keitaan
siivoustalkoot
Su 25.8. klo 16 Viisikielisen
lauluseurat
pe 6.9. klo 18-21 Tarttuva usko – koulutusta ilosanoman
jakamisesta, Kai Niemelä
pe 27.9. klo 18-20
Valon kahvila
la 5.10. klo 10-14 Raamattupäivä ’Ruut – aikansa maahanmuuttaja’ Hannu
Uusmies
la 26.10 klo 11.30-13
ilmaisruokailu
Normaali viikkotoiminta
Keitaalla:
tiistaisin klo 14 Hoitava
päiväpiiri (3.9. alkaen)
tiistaisin klo 16-18
LEGO-kerho (3.9. alkaen)
keskiviikkoisin klo 17-18 Suomi -klubi maahanmuuttajillle
parittomilla viikoilla
(alkaen 11.9.)

Lähetyskoti
(Hämeenpuisto 41)
Su 18.8. klo 11-16 Avointen
ovien päivä – osana Hämeenpuistofiestaa. Tervetuloa
kahville ja jäätelölle sekä
tutustumaan Lähetyskotiin.
Hyvien Uutisten viikko 24.8.
– 1.9. kts. erillinen ohjelma s.10
to 12.9. klo 18 Avoin raamattuilta, Ilkka Rytilahti aiheenaan ’Toivon varassa, mutta
millaisen?’
to 24.10. klo 18-20 Donkkis
Big Night -ilta perheille
la 12.10 Lehtimajajuhla
la 16.11. klo 9-30 -15.30
Miestenpäivä
Normaali viikkotoiminta
Lähetyskodilla:
maanantaisin klo 18 Avoin
Raamattupiiri (2.9. alkaen)
tiistaisin klo 13 Lähetyksen
käsityöpiiri parillisilla viikoilla
(3.9. alkaen)
keskiviikkoisin klo 13 Päiväraamattupiiri (4.9. alkaen)

keskiviikkoisin klo 18 Avoin
raamattupiiri parittomilla
viikoilla (alkaen 11.9.)

keskiviikkoisin klo 18 Pointti
-ilta nuorille (kts. aloitus nettikalenterista)

torstaisin klo 18 3Kohtaamista illat nuorille aikuisille
(alkaen 12.9.)

su 1.9., 6.10. ja 3.11. klo 16
Lähteellä juhla

Hämeenlinna muualla:
La-su 10-11.8. Elomessut,
Verkatehtaan alue. Hämeen
Kansanlähetyksellä telttakatos
jossa toimintapiste ja
materiaaleja.
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TAMPERE

su 8.9. klo 16 Sunnuntaiseurat, Viestiveljet laulaa, todistaa ja laulattaa
su 22.9. klo 14
Rukousiltapäivä
su 29.9., 27.10. ja 24.11. klo 18
Sanan ja rukouksen ilta

Tampere muualla
la 24.8. klo 13-15 Hyvien Uutisten yhteislaulujuhla, Viestiveljet, LK Houseband, Laikun lava
pe 27.9., 25.10. ja 29.11. klo 1315 Japani -lähetyspiiri, Hervannan kirjasto, monitoimihuone

KIHNIÖ
la 14.9. Toritapahtuma
Kihniöllä K-marketin pihalla

ORIVESI
ma 19.8. klo 18 Virsiseurat
Riitta Jaakkolalla,
os. Ravimiehentie 4

Yhteystiedot

Jatkoa takasivulta:

VIRRAT
su 29.9. klo 10 Messu
ja lähetystilaisuus,
mukana Japanin
lähetti Daniel
Nummela,
Virtain kirkko
Lisää maakuntien
tapahtumia sekä
Ystäväiltojen
ajankohdat löydät
nettikalenterista.

Aiemmin luulin, että kaikki tiet ja
uskonnot lopulta johtavat samaan
päämäärään. Mutta se ei ole niin.
Ihminen ei voi itse pelastaa itseänsä,
vaikka kuinka kehittäisi itseään ja
omaa minäänsä.
Uskoon tultuani olen käynyt seurakunnassa ja lukenut päivittäin
Raamattua. Siinä Jumala itse puhuu.
Rukoilen Jumalalta apua ja johdatusta elämääni. Hän tietää, mikä minulle on parasta.
Aila

Lehden taitto:
Mika Huusko | Mitoka, www.mitoka.fi
Kannen kuva:
Adobe Stock | Carlos Santa Maria,
praneet1991, NorGal, Wolfilser
Työntekijöiden yhteystiedot:
Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja
050 340 2485

Helena Vähäkangas, juniorityön vastaava/
kouluttaja, 044 379 0895
Miina Makkonen, tavoittavan työn
koordinaattori Hml, 040 848 0542

la 21.9. klo 13 Virsiseurat
Pirkko Liimatalla,
os. Vuohipellontie 6 as 4

Su 25.8.
klo 13-15
To 24.10.
klo 18-20

la 19.10 klo 13 Virsiseurat Pirjo ja
Kari Mattilalla, os. Voitilantie 41

La 14.12.
klo 15-17

la 16.11. klo 13 Virsiseurat Eila ja
Tapani Luodeksella, Pyynkuja 4

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 2019:
Torsti Tauriainen (pj.), Pauliina Hildén (vpj.),
Antti Jääskö, Reijo Kettunen, Jaakko
Sadeharju, Paavo Rantala, Arto MäkiKerttula, Riitta Suonurmi, Kirsi Jokela.

PAROLA
tiistaisin klo 19 Sana ja sähly
(alkaen 3.9.) Parolan yhteiskoulu, Myllytie 33

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

RENKO
ke 11.9., 9.10., 6.11. ja 11.12
klo 18-20 Donkkis Big Night
-toimintailta 7-12 -vuotiaille,
Rengon srk-talolla, Hinkaloistentie 1

to 12.9., 10.10., 7.11. ja 12.12.
klo 18-20 Donkkis Big Night
-toimintailta 7-12 -vuotiaille,
Tervakosken seuratalolla,
Seuranaukio 3

Päätoimittaja:
Ilkka Päiväsaari

Paula Jääskö, lähetys ja -toimistosihteeri
040 9603690

ma 2.9., 16.9., 30.9., 14.10.,
28.10. ja 11.11. klo 18 Avoin
raamattupiiri, Seurakuntakeskuksen kahviossa,
os. Latokartanontie 5

TERVAKOSKI

Julkaisija:
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys ry.
Hämeenpuisto 41, 33200 Tampere
040 960 3690, hameenkl@sekl.fi
Y-tunnus: 0218209-8

Ohjelma on kokonaisuus, tulethan ajoissa.

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.

Kansanlähetys
Häme

Agricola opintokeskus

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.

ISSN-L 2242-7929
ISSN 2242-7929
Painopaikka: Oy Fram Ab, Vaasa

Kansanlähetys
Häme

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

Minun todistukseni

Totuus

löytyi
kristinuskosta

O

lin kuullut Jeesuksesta pyhäkoulussa ja rippileirillä,
mutta lukioaikana ajauduin
jo täysillä maailman menoon.
Myöhemmin muutettuani Helsinkiin aloin tuntea kaipuuta
Jumalan puoleen. Etsin kirjastosta apua, mutta en löytänyt.
Taisin käydä kirkossakin.
Huomasin lehdessä ilmoituksen
transsendenttisesta
mietiskelystä. Sitä mainostettiin rentoutumismenetelmänä,
joka sopii kaikille. Kävin kurssin ja osallistuin sen jälkeen
viikoittaisiin tapaamisiin. Niissä kerrottiin, että mietiskelystä
oli apua kaikkeen. Opiskelimme myös hindulaisuuden pyhää
kirjaa. Aloin tavoitella mietiskelyllä Jumalaa. Yhdistyksessä sain uusia ystäviä, joiden
kautta innostuin muustakin
okkulttisesta tarjonnasta eli
New Agesta. Tutustuin teosofiaan, parapsykologiaan, astrologiaan, erilaisiin parantajiin,
joogaan jne. Elimme raittiisti

ja osallistuimme hyväntekeväisyyteen. Olimme mielestämme
hyvin henkisiä ihmisiä.
Kristitty tuttava sanoi, että
ihminen pelastuu uskomalla Jeesukseen. Se ei minusta
ollut järkeenkäypää, ja minä
tarvitsin apua maalliseen elämääni. Mietiskelyllä ajattelin
voivani auttaa itseäni. Toinen
kristitty kertoi omasta kokemuksestaan, että mietiskely oli
sielunvihollisesta. Tuntui pahalta, vaikka en uskonut häntä.
Vähitellen minulle alkoi tulla
muistikatkoja, pimeän pelkoa
ja masennusta. Vihastuin myös
helposti.
Näin unen, jossa olin spitaalinen. Edessäni oli suuri kultainen risti ja kuulin laulun sanat:
”Sun Jeesus ristis juurella.”
Aloin kaivata Jeesusta. Vaihdoin Kristus-mietiskelyyn, jota
opetti joogaohjaaja, ja tutustuin vielä kristosofiaan ja antroposofiaan. Niissä Kristus ei
kuitenkaan ollut Jeesus Kristus.

Näin taas unen. Siinä oli
kallioon hakattu risti. Yhdessäolo ystäväryhmämme kanssa alkoi tuntua tyhjältä. Pian
sen jälkeen teimme ryhmämme kanssa kesälomareissun ja
poikkesimme paikkaan, jossa
oli uskovia. En jatkanut muiden mukana matkaa, vaan jäin
sinne viikoksi.
Kysyin, mitä mieltä uskovat
olivat joogasta ja aloin kysellä
uskon asioista. Minua opastettiin pyytämään Jeesukselta
syntejä anteeksi. Luin Raamattua, jonka löysin kirjahyllystä
ja mietin, missä olisin rikkonut
Jumalaa vastaan. Pyysin syntejäni anteeksi ja Jeesusta elämääni. Uutena ihmisenä palasin reissulta kotiin. Olin saanut
Pyhän Hengen oppaakseni,
ja minulla oli sisäinen rauha.
Siitä lähtien olen tiennyt, että
totuus löytyy kristinuskosta.
Ihminen pelastuu vain turvautumalla Jeesuksen sovitustyöhön.
Kerroin löydöstäni ystävilleni. Yksi tuli pian uskoon ja kolme vähän myöhemmin. Muut
väittelivät kanssamme ja hermostuivat, kun puhuimme Jeesuksesta. Hävitin okkulttiset
kirjani ja irtisanouduin Jeesuksen nimessä vääristä asioista,
joihin olin osallistunut.
Teksti jatkuu sivilla 15.

