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Raamattu kertoo meil-le ilosanoman Jeesuk-sesta. Usko Jeesukseen antaa elämään  toivoa etenkin silloin, kun elämää varjostavat vaikeat asiat. Se kantaa läpi elämän iloissa, suruissa ja ihan tavallisen arjen keskellä. Raamatun alussa kerrotaan, että Jumala on luonut maail-man hyväksi ja ihmisen elä-mään hänen yhteydessään. Maailmassa on paljon kaunis-ta ja hyvää, kuitenkin päivittäi-set uutiset kertovat meille, että kaikki ei ole niin kuin pitäisi. Myös oma elämämme näyttää kuinka toimimme väärin niin itseämme, toisia ja Jumalaa kohtaan. Olemme itsekkäitä ja rakkaudettomia. 
Raamattu on hyvin realisti-nen kirja. Se kertoo meille sii-tä, että synti on katkaissut suh-teemme Luojaamme: ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vail-la ja saavat lahjaksi vanhurs-kauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa…” Room. 3:23

Jumala kuitenkin rakastaa luomaansa ihmistä ja tahtoo 

elää yhteydessä meihin. Jee-sus kuoli ristillä syntiemme sovitukseksi. Hän kärsi meille kuuluvan rangaistuksen.”Hän on haavoitettu mei-dän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain teko-jemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.” Jes. 53:8
”Sillä niin on Jumala maail-maa rakastanut, että hän an-toi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Joh. 3:16Suuri uutinen on se, että Jee-sus julkisen kuolemansa jäl-keen nousi ylös kuolleista. Hän osoitti, että elämä ei pääty kuo-lemaan vaan jatkuu iankaik-kisesti. Hän avasi myös meille syntisille tien Jumalan luokse. Ilman häntä emme sinne pääse, koska pahuutemme estää sen.Jeesus kutsuu ihmisiä elä-mään yhteydessään, Jumalan lapsina. Hän odottaa, että sinä ja minä ottaisimme vastaan sen pelastuksen jonka hän on maa-ilmalle lahjoittanut.

”Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” Joh. 6:37

”Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tul-la Jumalan lapsiksi, niille, jot-ka uskovat hänen nimeensä.” Joh. 1:12
Ihmisestä tulee Jumalan lapsi kun hän saa vastaanottaa Jeesuksen ja syntien anteeksi-antamuksen omaan elämään-sä. Itse Jumala ei vaadi meiltä mitään mitä hän ei olisi valmis antamaan. Muutosvoima tulee Jumalalta.

”Jos me tunnustamme syn-timme on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän an-taa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1. Joh. 1:9Voit halutessasi rukoilla vaikka näin: ”Pyydän anteek-si Jumala, että olen kääntä-nyt liian usein selkäni sinulle. Tunnustan kaikki syntini ja pyydän, että saisin vastaan-ottaa anteeksiantamuksen ja voiman tulla Jumalan lapsek-si. Tule Herra Jeesus elämää-ni, tule Herra Jeesus sydä-meeni. Anna minulle voimaa seurata sinua. Amen!”

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

KU
VA

: F
RE

EIM
AG

ES
.CO

M 
/ B

AR
TE

K A
MB

RO
ZIK

KU
VA

: P
IX

AB
AY

”Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa 
kuin on tähti taivahalla, lintuemon siiven alla ” 

(Virsi 397:1)

Tervehdys!
Virrenkirjoittajan oma kokemus Jumalasta oli, että ”kun on turva Ju-
malassa, turvassa on paremmassa.” 

Jos Jumala on totta, sama kokemus on meille kaikille mahdollinen. 
Me Kansanlähetyksessä uskomme Jumalaan, ja siksi haluamme ker-
toa Jeesuksesta mahdollisimman monelle ihmiselle lähellä ja kaukana. 

Jeesus kuoli syntiemme sovitukseksi, nousi ylös kuolleista ja elää yhä 
tänäänkin. Häneen turvautumalla ihminen voittaa vihollisista viimei-
sen, eli kuoleman ja pääsee taivaaseen. ”Jumala on rakastanut maa-
ilmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka 
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” 
(Joh. 3:16).

Ihmisen elämä on lopulta aika lyhyt. Kristityllä ei ole mitään hävettä-
vää siinä, että hän laittaa toivonsa Jumalaan. Toivomme ei ole luodun 
vaan kaiken Luojan varassa. Ei ihmisten, rahan, läheisten, uran vaan 
elävän Jumalan varassa.

Jeesuksessa meillä on turva elämämme aikana ja silloin kun kuolem-
me. Paavali kirjoittaa: ”Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei-
vät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä tuleva eivätkä 
mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa 
meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuk-
sessa, meidän Herrassamme.” 
(Room.8:38-39).

Keväällä elämä kuoriutuu esiin talven jälkeen, luonto herää uuteen 
elämään, harmauden tilalle tulee värit ja pimeyden tilalle tulee valoa. 
Jumala puhuu ihmiselle ainakin kahdella tavalla. Sanansa ja luoma-
kuntansa kautta. Annetaan kevään puhua meille Jumalasta, Jeesuk-
sen rakkaudesta ja hänen kohtaamisensa merkityksestä. Siitä, että valo 
voittaa!

Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja 
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Valo voittaa
Pian vankilasta vapautuva Lauri Johansson: 

”Ilman Jeesusta olemme kaikki hukassa”  
Lauri Johansson istuu elinkautisen vankeustuomionsa rippeitä Naarajärven 

vankilassa Pieksämäellä. Sisimmältään hän on ollut Jeesuksen vapauttama jo 
toista vuosikymmentä.

Lauri Johansson haluaa ker-
toa ihmisille Jeesuksesta, joka 
pelasti hänet tuholta. Toisaalta 
hän uskoo, ettei evankeliumin 
eteneminen ole hänen varas-
saan. – En ota mitään paineita. 
Pyhä Henki tekee varmasti työn-
sä, vaikka minä en pitäisi ikinä 
enää yhtään puhetta. 

Lauri Johansson vapautuu 
vankilasta kesällä 2020, mutta 
jo tänä vuonna hänen on tarkoi-
tus aloittaa rangaistusajan kun-
toutus ja valvottu koevapaus. 
Hän ei kylläkään koe ”lusineen-
sa” enää uskoontulonsa jälkeen.

– Olen ollut jo 12 vuotta va-
paa. Nyt tulee vain fyysinen 
muutos, kun pääsen pois van-
kilasta.

Lauri ei moiti Suomen vanki-
lajärjestelmää.

– Juttu on niin, että jos tänne 
joutuu, niin peiliin saa katsoa. 
Järjestelmä on sellainen, että jos 
et koko ajan potki tutkainta vas-
taan, kyllä täältä pääsee ehjänä 
ulos. Sinua tuetaan. On mahdol-
lisuus opiskella ja saada asunto 
ja työpaikka, jos vain itse yrittää 
olla aktiivinen.

Painajaiset väistyivät

– Elämäni oli vain linnaa, put-
kaa, rikoksia ja poliiseja, ja hom-
mat kovenivat koko ajan. Seu-
raavassa vaiheessa olisin kuollut 
itse, Lauri Johansson toteaa.

Hän käytti huumeita myös 
vankilassa. Huumepöllyssä hän 
pyöritti rikoskuvioita vankilas-
ta käsin muurien ulkopuolel-
la. Jatkuva säätäminen rasitti 
muutenkin sekavaa oloa. Ainei-
den jättäminen helpotti, mutta 
kolmen ihmisen elämän riistä-
minen piinasi häntä.

Minut repäistiin lavalle pu-
humaan noin 5 000 ihmiselle. 
Olin ollut 11 vuotta pienessä ko-
merossa, ja sitten yhtäkkiä jää-
halliin.

Elvistä ihailevan miehen ta-
voite oli kuolla idolinsa tavoin 
huumeisiin 42-vuotiaana, mut-
ta hän tulikin uskoon Riihimäen 
vankilan sellissä kolmea päivää 
ennen kuin täytti 42.

– Painajaiset teoistani hel-
littivät tultuani uskoon. Se 
oli ensimmäinen konkreetti-
nen merkki siitä, että jotain oli 

muuttunut, Lauri kertoo.
– Siitä tiesin, että vaikka 

maallisessa mediassa ja uhrien 
omaisilta en varmaan ikinä tule 
saamaan anteeksi, Jumalalta 
olen saanut anteeksi, ja sen on 
pakko riittää minulle.

”Eivät ihmiset hurranneet 
murhaajalle vaan Herralle”

Lauri Johansson puhui ensi 
kertaa uskostaan Mahdollisuus 
muutokseen -tapahtumassa 
Helsingin vanhassa jäähallissa 
keväällä 2012.

– Minut repäistiin lavalle pu-
humaan noin 5 000 ihmiselle. 
Olin ollut 11 vuotta pienessä ko-
merossa, ja sitten yhtäkkiä jää-
halliin, hän päivittelee.

– Ei minua jännittänyt paljo-
akaan. Onneksi valot oli suun-
nattu niin, etten nähnyt, pal-
jonko ihmisiä oli. Ei se nyt niin 
hyvä suoritus ollut, mutta jon-
kinlaisen todistuksen sain ai-
kaan.

Jäähalli hurrasi murhaajal-
le kirkui otsikko tapahtuman 
jälkeen.

– Eivät ihmiset hurranneet 
murhaajalle vaan Herralle. 
Mitä minä nyt olin tehnyt, vihe-
liäinen konna? Mitä hurraamis-
ta minussa ja minun teoissani 
on? Ei mitään. Hurrata voidaan 
korkeintaan sille, mitä Herra on 
tehnyt minulle. Kontrasti enti-
seen on niin suuri, Lauri miettii.

Tykkään, kun saan olla, jos ei 
nyt laadukas, niin jonkinlainen 
kirje Kristuksesta. Jumala käyt-
tää tunnettuuttani omassa työs-
sään.

Toisaalta hän ei usko, että ku-
kaan pelastuu sen syvemmältä 
tai matalammalta kuin toinen.

– Ilman Jeesusta olemme 
hukassa ja helvetissä, oli tausta 
mikä vain.

Huumeongelmainen tai mur-
hamies on helppo osoittaa syn-
tiseksi. Yhtä syntisiä ovat ne, 
jotka eivät usko tarvitsevansa 
Jeesusta.

”SAATAN 
JONKINLAINEN 
EVANKELISTA OLLAKIN”

Nyt Lauri Johansson on kier-
tänyt jo vuosikausia vanhalla 
Mersullaan pitkin Suomea Ju-
malan asialla. Evankeliumia hän 
haluaa julistaa vapauduttuaan-
kin. Muodollista koulutusta hä-
nellä ei ole, mutta hän on saanut 
seitsemän vuoden ajan yksityis-
opetusta Raamatusta ja uskosta 

hengellisesti vakailta vankila-
pastoreilta.

– En ole nimittänyt itseäni 
evankelistaksi, vaan tapahtu-
majärjestäjät ovat alkaneet lait-
taa minulle sen tittelin. Nyt on 
alkanut tuntua, että saatan jon-
kinlainen evankelista ollakin. 
Meitähän on moneen junaan, 
Lauri letkauttaa.

– Tykkään, kun saan olla, jos 
ei nyt laadukas, niin jonkinlai-
nen kirje Kristuksesta. Jumala 
käyttää tunnettuuttani omassa 
työssään.

Lauri huomauttaa, että Jee-
suksesta kertominen on jokai-
sen uskovan tehtävä. ”Yleisö” 
voi olla hyvinkin pieni, esimer-
kiksi oma perhe.

– Olen julistanut pienimmil-
lään yhdelle ihmiselle vankilan 
saunassa. Näitä tapauksia on 
ollut monta. Siellä on rukoiltu, 
ja pieniä ihmeitäkin on tapah-
tunut.

Enimmillään Lauri on kerto-
nut evankeliumia satelliittien 
kautta Lähi-itään ja Pohjois-Af-
rikkaan sadalle miljoonalle ih-
miselle, joista 90 prosenttia on 
ollut muslimeja.

RAAMATTU KAIKKI 
KAIKESSA

Lauri Johansson ihmettelee, 
miksi jotkut uskovat hehkutta-
vat, että Suomeen olisi tulossa 

suuri hengellinen herätys.
– Minun veikkaukseni on, että 

ennen kuin Jeesus tulee, tänne 
ei tule mitään herätystä, ei aina-
kaan isompaa. Raamatun mu-
kaan tulee väkeviä eksytyksiä, 
jotka harhauttavat jopa valitut, 
jos ei ole tarkkana.

– Uskon päämäärä on sielu-
jen pelastus. Mitä se tarkoittaa? 
Sitä, että pääsisimme perille, 
ettemme jäisi taipaleelle.

Laurin suurin pelko siviiliin 
pääsyssä on retkahtaminen huu-
meisiin.

– Ei minulla ole mitään himoa 
eikä halua aineisiin. Olisin kyl-
lä saanut niitä. Käytin huumeita 
20 vuotta, eikä se anna minulle 
enää mitään.

Lauri on silti aralla mielellä ja 
haluaa esimerkiksi säännöllisen, 
turvallisen seurakuntayhteyden.

Ennen kaikkea hän haluaa pi-
täytyä tiiviisti Raamatussa.

–  Joku sanoo, että olen hul-
lu mies, kun uskon, että valas 
nielaisi Joonan. Uskova van-
ginvartija Kakolassa sanoi, että 
jos Raamatussa lukisi, että Joo-
na nielaisi valaan, hän uskoisi 
senkin.

(JUTTU ON JULKAISTU UUSI TIE –LEHDESSÄ 
27.3.2020)

TEKSTI JA KUVA: PIA TIUSANEN 

Lauri Johansson istuu elin-
kautisen vankeustuomionsa 
rippeitä Naarajärven vanki-
lassa Pieksämäellä. Sisimmäl-
tään hän on ollut Jeesuksen 
vapauttama jo toista vuosi-
kymmentä.

KUVA: ADOBE STOCK / CARLOS SANTA MARIA
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Paavali, joka oli ennen uskoontuloaan vainonnut kristittyjä kirjoitti  
Rooman kristityille: ”Siunatkaa niitä jotka teitä vainoavat,  

siunatkaa älkääkä kirotko.” (Room. 12:14)

Paavali tiesi mitä hän  
tarkoitti. Hän oli itse 
myöhemmin seurakuntia 

kier täessään tavannut kristit-
tyjä jotka olivat tienneet tasan 
tarkkaan kuka Paavali oli silloin 
kun hän oli vielä kristittyjen ja 
seurakunnan vainoaja. Tavates-
saan nyt näitä ihmisiä, monet 
varmasti kertoivat hänelle, että 
olivat tuolloin rukoilleet hänen 
puolestaan.  

Kun seuraamme uutisia ja ta-
pahtumia Suomessa, meillä on 
kiusaus alkaa kauhistelemaan 
maailman menoa. Paavali kut-
suu meitä sen sijaan siunaa-
maan.

Suhtautuminen 
lähimmäiseen

Sanotaan, että ”Jumala vihaa 
syntiä, mutta rakastaa syntistä 
ihmistä.” Emme saisi unohtaa 
sitä, että Jumala rakastaa jo-
kaista ihmistä niin paljon, että 
haluaa antaa hänelle synnit an-
teeksi ja viedä kerran ikuiseen 
elämään taivaassa Hänen yh-
teydessään. Ei meidän kristit-
tyjen tehtävä ole tuomita sel-
laista ihmistä, joka ei tunne 
Jeesusta hänen elämänsä tai 
arvojensa tähden vaan kertoa 

Jumalan rakkaudesta ja pelas-
tuksen lahjasta.

Pelastuksen 
lahja

Paavali muistuttaa Roomalais-
kirjeessä ”Kun te olitte synnin 
orjia, ette voineet palvella van-
hurskautta. Minkä sadon te sii-
tä korjasitte? Kaikkea sellais-
ta mitä nyt häpeätte, sillä sen 
loppuna on kuolema. Mutta 
kun nyt olette päässeet vapaik-
si synnistä ja tulleet Jumalan 
palvelijoiksi te korjaatte sato-
na pyhityksen ja saatte lopuk-
si ikuisen elämän. Synnin palk-
ka on kuolema, mutta Jumalan 
armolahja on iankaikkinen 
elämä Kristuksessa Jeesuk-
sessa, meidän Herrassamme.” 
(Room. 6:21-23).

Tästä lahjasta, että Jumala 
pelastaa ihmisen kuolemasta 
elämään, pimeydestä elämään 
ja valoon. Että Jeesus on kärsi-
nyt rangaistuksen meidän syn-
neistämme ja kadotuksen sijaan 
pääsemme ikuiseen elämään 
Jumalan yhteydessä emme voi 
koskaan kyllin kiittää.

Kutsu kiitollisuuteen

Jumala kutsuu meitä sisältörik-
kaaseen elämään yhteydessään 
ja siihen kuuluu osana kiitolli-
suus synkistelyn tai kauhistelun 
sijaan. Jumala antaa meille toi-
von. Paras on vielä edessäpäin.

”Ja että hän valaisisi teidän 
sisäiset silmänne näkemään, 
millaiseen toivoon hän on mei-
dät kutsunut, miten äärettö-
män rikkaan perintöosan hän 
antaa meille pyhien joukossa 
ja miten mittaamaton on hänen 
voimansa, joka vaikuttaa meis-
sä uskovissa. Se on sama väke-
vä voima, jota hän osoitti herät-
täessään Kristuksen kuolleista 
ja asettaessaan hänet istumaan 
oikealle puolelleen taivaas-
sa, ylemmäksi kaikkia valtoja, 
voimia ja mahteja, ylemmäksi 
kaikkia herruuksia, jotka mai-
nitaan tässä ja tulevassakin 
maailmassa. Jumala on alis-
tanut kaiken hänen valtaansa 
ja asettanut hänet kaiken ylä-
puolelle seurakuntansa pääk-
si. Seurakunta on Kristuksen 
ruumis ja hänen täyteytensä, 
joka kaiken kaikessa täyttää.”  
(Ef.1:18-23)

ILKKA PÄIVÄSAARI

Kiitollisuutta 
kauhistelun sijaan

Hämeenlinnalainen Jaana 
Rusko-Laitinen kertoo 
matkastaan Puolan juu-

talaisuuden historiallisiin koh-
teisiin: 

Vierailin keväällä 2018 Puolas-
sa. Tutustuimme oppaan johdol-
la Varsovan entiseen ghettoalu-
eeseen, josta on nykyisin jäljellä 
vain muistomerkki ja rautatiekis-
kot, joita pitkin juutalaisia vietiin 
Auschwitziin. Alueella sijaitsee 
vuonna 2013 avattu suomalaisen 
arkkitehdin Rainer Mahlamäen 
suunnittelema juutalaismuseo.

Ennen toista maailmansotaa 
Puolassa asui noin 3,5 miljoo-
naa juutalaista, mikä oli Euroo-
pan suurin ja maailman toiseksi 
suurin juutalaisyhteisö. Nykyisin 
Puolassa asuu enää noin 10 000 
juutalaista, suurin osa Varsovas-
sa. Puolan entisen pääkaupungin 
Krakovan asukkaista 25% oli en-
nen toista maailmansotaa juuta-
laisia. 

Vieraillessamme Krakovassa 
tutustuimme Kazimierzin van-
haan juutalaiskaupunginosaan 
sekä itävaltalaissyntyisen Oscar 
Schindlerin emalitehtaaseen, 
joka toimii nykyään museona. 
Edesmennyt sankarillisen roh-
kea Oscar Schindler pystyi pe-
lastamaan noin 1200 juutalaista 
pitämällä heitä työssä tehtaas-
saan ja siirtämällä heitä nykyi-

Yksi maailman historian 
pimeistä vaiheista koettiin 

toisen maailman sodan 
aikaisissa juutalaisvainoissa. 
Tämän vuoden tammikuussa 

vietettiin kuuluisan Auschwitzin 
keskitysleirin vapauttamisen 

75-vuotismuistojuhlaa. 
Anteeksiantamuksen voima on 

tuonut valoa keskitysleirien 
kauhut läpi käyneille. Jumala on 
myös osoittanut uskollisuutensa 

omaisuuskansaansa kohtaan.

sen Tšekin tasavallan alueella si-
jaitsevaan tehtaaseen.

Ryhmämme vieraili myös 
Auschwitzin keskitysleirillä. As-
tuessani sisälle Arbeit macht 
frei- portista purskahdin itke-
mään. Sinne joutuneet ihmiset 
olivat kiduttajilleen esineitä, ei-
vät ihmisiä.

Mieleeni palautui muistoja 
nuoruudesta työskennellessä-
ni Israelissa kibbutsilla. Tapasin 
siellä useita keskitysleirin läpi 
käyneitä juutalaisia. Numero-
sarja heidän käsivarressaan sä-
vähdytti aina.  

Mieleeni on jäänyt erityises-
ti kibbutsin pihalla kumarassa 
kävellyt iäkäs mies, joka oli me-
nettänyt keskitysleirillä koko 
perheensä. Kysyin kerran van-

hukselta, miten hän on selvinnyt 
kaikesta kauheudesta? Mies tote-
si hiljaa: "Ellei anna anteeksi, ei 
jaksa elää." Vaikka hän oli näh-
nyt leirillä ihmisten julmuuden 
ja pahuuden kaikessa kauheudes-
saan, hän oli pystynyt antamaan 
anteeksi. ”Kunpa kaiken silmittö-
män raakuuden vastakohtana ih-
miskunta tekisi hyviä tekoja”, to-
tesi tämä ihmeen kautta hengissä 
selvinnyt iäkäs juutalaismies.

Juutalaiset ovat Jumalan valit-
tu kansa ja hänen silmäteränsä. 
Tämän kansan kautta Jumala pu-
huu maailmalle ja meidät on kut-
suttu siunaamaan Israelia. Israe-
lin valtion syntyyn myötävaikutti 
juutalaisvainojen vuoksi herän-
nyt syvä myötätunto tuota kansaa 
kohtaan. Se oli Jumalan ihme ja 
osoitus hänen uskollisuudestaan. 

1. Pietarin kirjeessä (3:9)  
kehotetaan 

 ”Älkää vastatko pa-
haan pahalla älkääkä 

herjaukseen herjauksella, 
vaan päinvastoin siu-

natkaa. Siihen teidät on 
kutsuttukin, jotta perisitte 

siunauksen.”

JAANA RUSKO-LAITINEN/ MIINA MAKKONEN
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VALOA PIMEYDEN 
KESKELLE
Syrjätiet Japaniin

Rakkaan ihmisen silmät 
sulkeutuvat, hengitys 
vaikeutuu, kontaktia ei 

enää saa. Vielä olisi ollut niin 
paljon suunnitelmia, juteltavaa 
ja jaettavaa - ei tähän ollut val-
mistautunut. Kuoleman äärel-
lä läheinen ei pysty enää kul-
kemaan vierellä, vaikka kuinka 
tahtoisi. Voi vain pitää kädes-
tä kiinni. Viimeinen matka täs-
tä ajasta iäisyyteen jokaisen on 
tehtävä yksin. 

Markuksen Tapio-isä kuoli 
pääsiäisenä. Hänen pitkään hei-
kentynyt kuntonsa oli romah-
tanut yllättäen, ja saatuamme 
pitkäperjantaina tiedon hänen 
tilastaan, ajoimme Orivedeltä 
Etelä-Ruotsiin pohjoisen kaut-
ta häntä tapaamaan. Ehdimme 
27 tunnin ajomatkasta ja käy-
tännön vastustuksista huolimat-
ta ajoissa paikalle ja nauttimaan 
yhdessä ehtoollista. Tapio veti 
viimeisen henkäyksensä toise-
na pääsiäispäivänä, ”Ylösnous-
seen kohtaamisen päivänä”. 

Vaikka Tapio sai jättää maal-

lisen tomumajansa kivuttomas-
ti, omassa sängyssään ja lähim-
piensä ympäröimänä, kuolema 
on tässä ajassa silti lopullinen 
ja jättää jälkeensä kaipausta ja 
suuren, tyhjän aukon. Me kui-
tenkin tiedämme, että tämä ei 
ollut tässä. Jeesus on voittanut 
kuoleman, ja Jumalan armosta 
tapaamme vielä siellä, missä ei 
ole sairautta, kärsimystä eikä 
kyyneliä. Tapion kuolinvuo-
teen äärellä meillä ei ollut vain 
jälleennäkemisen toivo: meillä 
oli jälleennäkemisen tieto. Sik-
si ”olemme murheellisia mutta 
aina iloisia.”  2. Kor. 6:10 

Olemme etuoikeutettuja, kos-
ka meillä on tämä tieto. Meidän 
ei tarvitse pelätä kuolemaa, sillä 
turvamme on Hänessä, joka itse 
on ylösnousemus ja elämä. Silti, 
vaikka meillä on iankaikkisuus-
perspektiivi, kuolema tekee ki-
peää. Miten sietämättömän ki-
peää se tekeekään heille, joilla 
ei tätä toivoa ole?

Japanissa alle prosentti väes-
töstä on kristittyjä. Näin ollen 

vain pieni vähemmistö kansas-
ta tuntee Jeesuksen ja nauttii 
pelastusvarmuudesta maassa, 
jonka spirituaalista kenttää hal-
litsee esi-isien palvonta ja kuo-
lemanpelko. Japanissa kuole-
ma on lähemmin läsnä kuin 
monessa muussa korkean elin-
tason maassa. Maa on monien 
luonnonvoimien riepoteltava-
na, ja maanjäristykset ja tai-
fuunit ovat siellä varsin arkipäi-
väisiä. Siellä on myös aktiivisia 
tulivuoria, ja maanjäristykset 
voivat aiheuttaa tsunameja. 
Näin japanilaisia muistutetaan 
elämän rajallisuudesta. Elämä 
voi päättyä koska vain. 

Kuolemanpelko saa japani-
laisessa kulttuurissa erikoisia 
ilmenemismuotoja. Japanin 
kielessä numero neljä lausutaan 
”shi”, ja sama äänne tarkoittaa 
myös kuolemaa. Siksi numero 
neljä on huonon onnen nume-
ro, ja esimerkiksi kerrostaloista 
saattaa puuttua neljäs kerros ja 
parkkitalosta ruutu 444. Vaik-
ka japanilainen ei mieltäisi it-

seään taikauskoiseksi, tällaisilla 
asioilla on silti väliä. Tiettyjen 
uskomusten mukaan toimitaan 
ihan kaiken varalta. 

Kuolemanpelko näkyy myös 
uskonnollisuudessa. Shintolai-
suus ja buddhalaisuus, Japanin 
valtauskonnot, eivät anna mie-
lekästä vastausta kuoleman on-
gelmaan. Olemme kuulleet ai-
emmilta Japanin läheteiltä, että 
japanilaiset (yleensä buddha-
laiset) hautajaiset ovat ankei-
ta, suorastaan lohduttomia ti-
laisuuksia. Kuoleman jälkeen 
ei ole toivoa, ja vainajahenkiä 
palvotaan pelosta käsin. Kuo-
lema on pimeyttä.

Nyt, kuolemaa näin läheltä 
seuranneena, kutsumuksem-
me lähteä lähetystyöhön Japa-
niin on vain vahvistunut. Japa-
nilaisten on saatava kuulla se 
Ilosanoma, johon luottaen me 
kuolinvuoteen äärellä saimme 
hymyillä ikävän keskeltä. Kris-
titylle kuolema on vain viimei-
nen koettelemus ennen ikuis-
ta rauhaa ja valoa Jeesuksen 

luona. Meille tuo lohtua tieto, 
että Tapiolla oli suunta selvil-
lä silloinkin, kun hän ei voi-
nut meille enää matkastaan 
kertoa. Ja hän saattoi lähteä 
luottaen siihen, että me olem-
me tulossa perässä, sillä Jeesus 
sanoo: ”Minä olen ylösnouse-
mus ja elämä. Joka uskoo mi-
nuun, saa elää, vaikka kuolee-
kin, eikä yksikään, joka elää 
ja uskoo minuun, ikinä kuole.”  
Joh. 11:25-26 

Valtaosalla japanilaisista ei 
tätä tietoa ole ja harva on edes 
saanut kuulla ylösnousemuksen 
toivosta ymmärrettävällä taval-
la. Moni japanilainen kristit-
ty on perheensä ja lähipiirinsä 
ainoa Jeesuksen elämän valon 
kantaja. Kuten Jeesus sanoo: 
”Minä olen maailman valo. Se, 
joka seuraa minua, ei kulje pi-
meässä, vaan hänellä on elä-
män valo.”  Joh. 8:11

Yksittäisenä Jeesuksen pei-
linä on varmasti vaikeaa antaa 
riittävää kuvaa Jeesuksesta, 
siksi seurakuntaa tarvitaan. Yh-

dessä voimme heijastaa paljon 
laajempaa pintaa. Lähetystyös-
sä yksi merkittävä tehtäväm-
me on tukea Japanissa olemas-
sa olevaa seurakuntaa heidän 
missiossaan tavoittaa yhä uu-
sia lähimmäisiä Kristukselle. 
Näin saamme olla kristittyinä 
yhdessä levittämässä Ilosano-
maa valosta pimeyden keskel-
lä. Japanissa monesti vieraillut 
gospelyhtye MGtH riimittelee 
osuvasti laulussa ”Kuu” seu-
rakunnan ja jokaisen kristityn 
tehtävää:

”Mä tahtoisin vain olla kuin 
kuu, josta ikuinen valo heijas-
tuu. Vain yksi on aurinko to-
dellinen, joka poistaa kaiken 
pimey den.” 

KIA JA MARKUS SYRJÄTIE
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MITÄ TARINA 
PITÄÄ SISÄLLÄÄN
Aleksi Ankka on enkeli, joka antaa 
Keijolle Raamatun, jota meidänkin 
tulisi lukea. Lue:

 → Psalmi 56:4 ja 
 → Johanneksen evankeliumi 14:1.

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

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

Nimi ja vanha osoite:

Uusi osoite:

Sähköposti:

Puhelin:

PA
LV

EL
U

KO
RT

TI Meillä on jo pitkään ollut rukousaiheena 
saada lisää lapsia ja perheitä Keitaalle ja 
Lähetyskodille. 

Tällä hetkellä Lähetyskodilla 
perheille suunnattua toimintaa 
on Donkkis Big Day -toiminta-
päivien merkeissä. Ne toimivat 
hienosti runsaan vapaaehtois-
joukon voimin. 

Ehdimme myös aloittaa Läh-
teellä-juhlissa pyhäkoulun nyt 
keväällä ennen korona-sulkua. 
Keitaalla toimii Lego-kerho, 

jossa Helenan ja sekä kahden 
vapaaehtoisen voimin järjeste-
tään lapsille raamattuopetusta 
ja mukavaa puuhaa tiistaisin 
parin tunnin ajan.

Tulevana syksynä on tar-
koitus aloittaa Perhekahvi-
la toiminta niin Keitaalla kuin 
Lähetyskodillakin. Tarkoituk-
senamme on myös jatkaa Lä-

hetyskodin Lähteellä -juhli-
en pyhäkoulua sekä Keitaan 
Lego-kerhoa.  Kaikkiin näihin 
tarvitsemme vapaaehtoisia -  
pistäkää viestiä tästä mahdol-
lisuudesta eteenpäin.  Olisiko 
tässä sinun mahdollisuutesi 
olla Suuressa mukana? Tämä 
on haaste kaikenikäisille.

Lapset Keitaalla ja Lähetyskodilla

TIETONURKKA

Sanat poret ja pukpuk ovat oikeasti 
tok pisiniä. Tok pisiniä puhutaan 
Papua-Uudessa-Guineassa.

 → Poret: pelätä
 → Pukpuk: krokotiili

Keijo Kenguru
KIRJOITTANUT: LEEVI SADEHARJU 
KUVITTANUT: LEEVI, HELMI JA LENNI SADEHARJU   

Pukpuk sairaus on jo lähellä levitä 
maailman laajuiseksi. Vielä Keijo 
Kengurun maa oli vailla sairaut-
ta. Maa oli Poret. Melkein koko 
Keijon suku oli kuollut sairauteen, 
koska he asuivat muussa maas-
sa. Jäljellä olivat enää hän itse, 
Veeti-serkku ja sairaudesta jo 
kärsivä Mikko pappa.      

Seuraavana päivänä kun Keijo oli 
kävelyllä hän luki lehdestä;
Pukpuk sairaus voi olla jo täällä
Keskiviikkona 22.4 jokaisen on 
tultava Poretin keskussairaa-
laan klo. 10.30.
- Mutta sehän on jo huomenna! 
Keijo muisti. 
- No, ei sitä varmaan minulla ole.

Seuraavana päivänä Poretin 
keskussairaalassa. Sairaanhoi-
taja Anni Apina kutsui Keijo 
Kengurun huoneeseen. -Kellään 
ei ole ollut vielä sairautta, sanoi 
sairaanhoitaja. Niin Keijo saa-
tettiin huoneeseen, jossa oli iso 
sänky ja sen yllä outo kone. He 
käskivät hänet koneen alle, joka 
olikin kamera, ja tuossa tuoki-
ossa; PIIP PIIP PIIP PIIP 
PII… -Siinä se on, Pukpuk sai-
raus! Sairaanhoitaja kirkui. Kei-
jo saatettiin ulos ja käskettiin 
pysymään kotona.

Pian Keijo alkoi pelätä itseään. Hän ajatteli, että 
voisi kuolla ja ei voinut ajatella muuta. Mies nimel-
tä Aleksi Ankka koputti Keijon oveen. -Mitä teet 
täällä? Kysyi Keijo. Tulin antamaan sinulle tämän: 
ojentaen kirjan. Keijo sulki oven ja luki kannen. -Raa-
mattu. Ei edes kirjailijan nimeä. Keijo käveli kirja kä-
dessään sänkyyn. Aamuun mennessä Keijo oli oppinut, 
ettei mitään tarvitse pelätä sillä Jumala on aina 
lähellä. Sitten Keijo lähti kohti sairaalaa. 

 → Ota rohkeasti 
 yhteyttä Helenaan 
 h.vahakangas@gmail.com 
 p. 044 379 0895
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Suuret kiitokset siitä että 
olet mukana työssämme 
tukien, rukoillen ja siu-

naten! Tämä vuosi käynnis-
tyi suurten ja pienempienkin 
säästötavoitteiden miettimi-
sellä ja pääsimme vasta al-
kuun kun tuli korona-virus ja 
tilaisuudet keväältä ja kesältä-
kin piti perua. Tämä olisi voi-
nut olla lopun alkua taloudel-
lisesti tässä tilanteessa, mutta 
Herra on pitänyt meistä hyvää 
huolta. Kassassa on vielä ollut 
rahaa maksaa laskut, palkat ja 
lähettää Suomen Kansanlähe-
tykselle 85% lähetykselle koh-
distetuista varoista. Tottakai 
tarpeita on edelleen ja vyötä on 
yhä kiristettävä että pystymme 
budjettiin määrätyt säästöt te-
kemään – kuitenkin toteam-
me Psalmin 37 jakeen 5 sanoin 
’Anna tiesi Herran haltuun, tur-
vaa häneen. Hän pitää sinusta 
huolen!’. Suuri kiitos sinul-
le taloudellisesta tuestasi, 
se on meille elinehto, sillä 
Hämeen kansanlähetyk-
sen tulot muodostuvat lä-
hes täysin yksityisistä lah-
joituksista.

PISARA -LEHTI 
UUDISTUU

Jatkossa paperinen Pisara -leh-
ti postitetaan lukijoille kaksi 

kertaa vuodessa, kaksi muuta 
lehteä ovat jaossa Tampereen 
Lähetyskodilla ja Hämeenlin-
nan Keitaalla sekä katu- ja to-
ritapahtumissa. Tämä uudis-
tus on osa säästökampanjaa, 
sillä Pisara -lehden postitus-
kulu muodostaa yksittäisen 
suurimman kulun lehden 
kustannuksissa. Monet teis-
tä tilaajista ovatkin vaihta-
neet sähköiseen lehteen, joka 
ilmestyy sähköpostilinkki-
nä tuttuun tapaan neljä ker-
taa vuodessa, ainoastaan pa-
perilehden postitus supistuu 
kahteen kertaan vuodessa. 
Eli jos et vielä ole vaih-
tanut paperilehteä säh-
köiseen lehteen, mutta 
se on sinulle mahdollis-
ta, niin voit käydä Hä-
meen Kansanlähetyksen 
nettisivuilla helposti te-
kemässä vaihdon sähköi-
seen Pisaraan osoitteessa  
https://hameenkl.fi/pisa-
ra-lehti/pisara-lehden-ti-
laus-peruutus/

Tämä Pisaran uudistus mah-
dollistaa samalla myös sen, 
että voimme tori- ja katuta-
pahtumiin tehdä evankelioi-
van, enemmän ei-uskoville koh-
distetun lehden, kun taas kaksi 
postitettavaa numeroa sisältää 
uskoville kohdistettua rukiista 
hengellistä evästä. 

VIITENUMEROISTA 
VIELÄ

Viitenumeromme uudistuivat 
täysin kotimaantyön osalta kak-
si vuotta sitten. Lähettien viite-
numerot ovat uudistuneet jo 
aiemmin. On ollut ilo huoma-
ta, että suuri osa lahjoittajista 
on ryhtynyt käyttämään uusia 
viitenumeroita, se nopeuttaa ja 
tarkentaa lahjoitusten kohden-
tamista juuri lahjoittajan tar-
koittamaan kohteeseen. Tässä 
lehdessä on ajantasainen 
viitenumeroluettelo, ha-
lutessasi voit sieltä tarkis-
taa onko käyttämäsi viite-
numero voimassa ja mihin 
sillä annettu tuki kohdis-
tuu. Huomaathan vielä, 
että olemme lakkautta-
massa ’Lähetys yleinen’ 
viitteen (9409) – toivomme 
että tällä viitteellä lahjoittaneet 
voisivat siirtyä jonkin piirimme 
lähetin kannattajiksi tai antaa 
tukensa piirimme kotimaan-
työhön. 

Lämmin kiitos kun olet muka-
na työssämme!

PAULA JÄÄSKÖ
TOIMISTO- JA LÄHETYSSIHTEERI

Yleislahjoitustilimme numero on 
TSOP FI71 5730 0820 0457 02 ja BIC OKOYFIHH  

Käytäthän viereisellä sivulla olevia kohdekohtaisia viitenumeroita –
säästämme kuluissa ja helpotamme kirjanpitoa.

 → www.hameenkl.fi/kuukausilahjoittajaksi

Hei työmme tukija  
ja esirukoilija!

Viimeaikoina säät ovat suoneet niukasti va-
loisia päiviä. Mielikin pyrkii masentumaan, 
kun ei ole valoa. Pahempaa on, jos onkin va-

loa, eikä katso tarvitsevansa sitä. Mies kysyi toisel-
ta: `Miten menee?` Toinen vastasi: `Hyvin menee 
kun ei vertaa`. Mutta jos vertaa seurakuntiemme 
elämää vainottujen maiden tilanteisiin, tekee mieli 
hävetä tyytymättömyyttämme. Onko meillä Hengen 
valoa, tai jopa paloa? Merkillistä on, että siellä mis-
sä kristityt elävät vainoissa, on vahvat valot. Etelä-
Amerikan Kolumbia ja Venezuela ovat esimerkkejä. 
Kolumbiasta mieleen tulee ensin kahvi ja sitten jal-
kapallo. Seuraavaksi nousevat mieleen sissit, huu-
meet, väkivalta ja sorrettujen pelot.  Venezuelasta 
muistetaan valtavat öljyvarat sekä viimeaikaiset le-
vottomuudet. Mutta Kristuksella on juuri nyt näissä 
maissa erityinen kysyntä vainojen, turvattomuuden, 
korruption ja pelkojen keskellä. Merkillinen lainalai-
suus on, että jännitteisessä ilmapiirissä evankeliumi 
etenee parhaiten.

Jumalan Sanan valo lisääntyy suurten raamat-
tulähetysten ansiosta. Entinen sissipäällikkö sekä 
uskovat upseerit rahtaavat raamattuja valtaisan 
sanannälän tyydyttämiseksi. Maastoon kätketyt ra-
dioasemat lähettävät ilosanomaa Kristuksesta. Pyhä 
Henki antaa tapahtua ihmeitä ja Hän antaa viedä sa-
nomaa mitä merkillisimpiin kohteisiin. Tulee pyyn-
töjä: "Tarvitsemme miljoona raamattua." Ja ihme 
tapahtuu tässäkin, tuo miljoona lähetetään. Eikö 
tämä ole sitä, että `Valo voittaa`? Viidakoissa jalka-
pelissä kulkevat evankelistat tavoittavat alkeellisissa 
oloissa eläviä intiaaniheimoja. He todistavat Paava-
lin sanoin, että evankeliumi, `Tämä aarre on meillä 
saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman 
olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme` 
(2.Kor.4:7). Kerran Herran luona saamme kokea, että 
`Herra Jumala on heidän valonsa`(Ilm.22:5)

ONESIMUS

"Tulkoon 
pimeyteen 

valo"
(2.Kor.4:6)

LAHJOITUSTEN 
KOHDEKOHTAISET  
VIITENUMEROT
TYÖNTEKIJÄT:
Ilkka Päiväsaari .....................94016 
Miina Makkonen ................. 94045
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On mielenkiintoista kir-
joittaa työntekijän kuu-
lumisia näin Korona vi-

rus epidemian keskellä.
Kaikki muuttui niin nopeasti, 

että sitä ei vieläkään oikein tajua.  
Kun parin päivän sisällä huo-

maat, miten koko kevään osalta 
kalenterista pyyhitään kaikki pois. 

Tunne on sama kuin olisit aja-
nut autolla päin seinää. 

Ehkä vähän samanlainen olo 
kuin opetuslapsilla, kun Jeesus 
oli kuollut. Mitä he tekivät? He 
lähtivät kalaan. Kaikki oli loppu 
ja tulevaisuus hämärän peitossa. 

Minun oli helppo samais-
tua opetuslasten asemaan. Teki 
mieli lähteä kalaan. 

Sitten heräsi ajatus, että Her-
ra, mitä sinä haluaisit minun te-
kevän? Rukousta ja Raamattua. 

Nyt on aikaa ja Jumala halu-
aa minun käyttävän aikani Raa-
matun ja rukouksen äärellä. 
On aika valmistautua tulevaan, 
vaikka en vielä näe mitä tulevai-
suus pitää sisällään. 

Työ on jatkunut, vaikkakin 
toisenlaisena mitä tähän asti. 
Aloitin tekemään toiminnallisia 
Raamatunlause opetuksia lap-
sille Youtubeen. Niitä on siellä 
tällä hetkellä muutamia ja ne 
löytyvät www.tosion.fi sivuilta. 
Sieltä löytyy myös paljon Ma-
rika Huuskon tekemiä opetus-
ohjelmia lapsille.  Olen mukana 
useissa rukousryhmissä, joita 
toteutetaan netin tai puhelimen 
kautta.  Työntekijöinä kokoon-
numme rukoilemaan ja jaka-
maan työn kuulumisia pari ker-
taa viikossa WhatsAppin kautta. 
Kotona käännän englannista 
suomeksi evankelioivaa ilmais-
materiaalia lapsille. 

Vapun lähestyessä olen mu-
kana järjestämässä Hämeen-
linnan Keitaan vappumyyjäisiä. 
Tänä vuonna voi munkit ja si-
man tilata etukäteen ja ne toi-
mitetaan jokaisen kotiovelle. 
Keitaan ovelta voi ostaa munk-
keja ja simaa parin tunnin ajan 
iltapäivällä. 

Hä
me

en 
Kan

sanlähetyksen työntekijät

JUNIORITYÖNTEKIJÄ

Helena Vähäkangas

Liity mukaan Helena Vähäkankaan 
rukousrenkaaseen. 

 →  www.hameenk.fi/lahjoitus tai soittamalla  
040 9603690 tai sähköpostilla: hameenkl.@sekl.fi

Etsimme lähettäjiä työntekijöillemme
 → Esirukoukset ja taloudellinen tuki  
mahdollistavat työn.  
Tee lahjoitus Helenan työn tukemi-
seksi: FI71 5730 0820 0457 02  
viitenumero: 94142

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. 

Lapsiperheet ovat suurten pai-
neiden alla, joten tarjouduin lii-
kuttamaan erään perheen lapsia 
ja samalla pidän heille lyhyen 
raamattuopetuksen ulkona. Kos-
ka suuri muutos työssäni on se, 
että en näe fyysisesti lapsia, niin 
tämä antaa pientä lohtua siihen. 

Olen myös ottanut käyttöön 
äitini tavan. Hän leipoi paljon 
ja lapsena sain usein kiikuttaa 
leivonnaisia naapureille. Minä-
kin tykkään leipoa. Nyt kun sille 
on ollut aikaa, olen vienyt läm-
pimiä leivonnaisia muutamaan 
perheeseen. 

Tässä epänormaalissa ajassa 
tarvitaan ideoita toimia toisin. 

Rukoukseni on, että voisim-
me tämän ajan keskellä jokainen 
vahvistua Jumalan Sanan ja ru-
kouksen kautta, että nousisim-
me entistä vahvempana tämän 
koettelemuksen jälkeen. 

Rohkaiskoon sinua tämän  
laulun sanat:

 
Tuhkasta nousee 

aamu, aamu uus, ikui-
nen. Tuhkasta nou-

see aamu, jos vain uskot 
Kristukseen. 

Tuhkasta nousee 
aamu, aamu uus, 
ikuinen. Tuhkasta 

nousee aamu, 
rakkauden. 

KIITOS KUN OLET MUKANA. 
HERRA SINUA JA PERHETTÄSI SIUNATKOON, 

HELENA VÄHÄKANGAS, 
JUNIORITYÖNTEKIJÄ, HÄMEENLINNA 

LAHJOITUSNUMEROT ja 
MOBILEPAY

SOITA 0600 18210 
Lahjoitus 10.01 € /  

puhelu + pvm
SOITA 0600 18220 

Lahjoitus 20,45 € /
puhelu + pvm

MOBILEPAY 51283 
Syötä haluamasi 
summa ja viesti.

Kiitos!
Rahankeräyslupa – RA/2019/961 

(Lupa on voimassa 1.1.2020 
– 31.12.2021 Hämeen ja Sisä-
Suomen poliisilaitosten sekä 

Someron kunnan alueella.

NETTIHARTAUDET
Hämeen Kansanlähetys 
julkaisee piirijohtaja Ilkka Päi-
väsaaren lyhyen opetuksen / 
hartauden tiistaisin ja torstai-
sin kello 19.00 mennessä 
Facebookissa (Kansanlähetys 
Häme) ja nettisivujen etusivulla 
osoitteessa www.hameenkl.fi

TOIMINNALLINEN  
RAAMATUN-

LAUSEOPETUS 
LAPSILLE

Juniorityöntekijä Helena 
Vähäkankaan toiminnallinen 
Raamatunlausopetus  
julkaistaan kerran viikossa 
nettisivuillamme.
www.hameenkl.fi

PÄIVÄRAAMATTUPIIRI
Raamattupiirissä käydään 
läpi Paavalin kirjettä Filippiläi-
sille. Piiri järjestetään keski-
viikkoisin kello 13.-14.00 tou-
kokuun ajan (6, 13, 20 ja 27.5). 
Mukana ovat Ilkka Päiväsaari 
ja Paula Jääskö.
Raamattupiirissä hyödynne-
tään Microsoft Teams -sovel-
lusta, jonka voit ladata tabletille 
tai älypuhelimelle ilmaiseksi 
sovelluskaupasta. Tietokoneel-
la kokoontumiseen liitytään 
sähköpostilinkin kautta oman 
nettiselaimen avulla. Jos on 
kysyttävää tai tarvitset apua 
Teamsin kanssa, niin ota roh-
keasti yhteyttä.
Jos olisit halukas tulemaan 
piiriin mukaan niin laitathan 
viestiä Paulalle, jotta voimme 
lähettää linkin sähköpostiisi 
kokoontumista varten.  
paula.jaasko@sekl.fi
Tervetuloa linjoille mukaan Sa-
nan ja rukouksen merkeissä!

TosiOn TV
Paljon mielenkiintoista 
ohjelmaa ja tehtävää  
lapsille osoitteessa:

www.tosion.fi

Kootusti linkkejä  
Kansanlähetyksen eri 

nettilähetyksiin löydät 
osoitteesta:

www.kansanlahetys.fi/ 
sisaltoa-seurakuntayhteytta-

ja-merkitysta-elamaan- 
korona-aikana/
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Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys, Hämeenpuisto 41 b, 33200 Tampere

Minun todistukseni

En saanut kristillistä kasvatus-
ta, mutta kristillisyys oli jos-
sain määrin läsnä lapsuudessa-
ni – kävin pyhäkoulussa kuten 
muutkin kyläkoulun oppilaat 
sekä vierailin helluntaiseurakun-
nan lastenkerhossa. Pyhäkoulun 
opetukset jäivät kuitenkin vain 
pintaraapaisuiksi. Nyt kun muis-
telen, niin yläasteelle siirryttyä-
ni en tuntenut ketään, joka 
olisi edes kutsunut itseään 
uskovaiseksi ja itseäni us-
konasiat eivät kiinnosta-
neet millään tavalla. Kyl-
lähän minä silloin harva 
se ilta kädet ristiin lai-
toin ja pyysin Jumalalta 
esimerkiksi, että koulu-
päivä menisi hyvin. En voi 
kuitenkaan sanoa, että oli-
sin tuntenut Jumalaa tai var-
sinkaan Jeesusta. 

Kun siirryin ammattikouluun, 
minua alkoi kiinnostaa hakea 
elämästä jännitystä, jolloin päih-
teistä tuli arkipäivää ja jopa rö-
töstely tuli kuvioihin. Sitä kun 
ajatteli, että jokaisella on yksi 
elämä, joten se kannattaa elää 
täysillä. Mitä enemmän etsin 
jännitystä ja uusia kokemuksia, 
sitä enemmän kuljin kohti pime-
yttä ja elämä alkoi olla vailla to-
dellista merkitystä. 

Pian huomasin olevani hyvin 
itsekäs ja rahanahne, vaikka ra-
haa minulla ei ainakaan ollut. Ta-

voittelin ikään kuin tuulta, mut-
ta putosin aina vain syvempään 
monttuun. Välinpitämätön ja it-
sekäs sekoilu aiheutti kaverisuh-
teissani ongelmia ja riidat kas-
voivat niin suuriksi, että lopulta 

päädyin ratkaisuun muuttaa uu-
delle paikkakunnalle ja aloittaa 
kaiken alusta. 

Vanha elämäntyyli jatkui myös 
uudella paikkakunnalla, enkä ol-
lut aikeissakaan muuttaa mitään. 
Jumalalla oli kuitenkin muita 
suunnitelmia. Muistan hetken, 
jolloin pelasin tietokoneella, ja 
minut valtasi kiinnostus tietää, 
mitä Raamattu oikein kertoo Ju-
malasta. Tietoa etsiessäni pää-

dyin ostamaan netistä kirjan, 
Profeetta Jesaja puhuu. Tuol-
loin en tiennyt, että sama teks-
ti löytyisi Raamatusta, sillä kyse 
oli Jesajan kirjasta. En ollut tot-
tunut lukemaan kirjoja aikaisem-
min, mutta kun kirja saapui pos-
tissa, en muuta tehnytkään, kun 
luin sitä. Muistan, kun eräänä 
iltana mennessäni nukkumaan, 
minulle tuli valtava synnintun-
to. Silloin kaduin tekojani ja ha-
lusin pyytää anteeksi Jumalalta, 
sekä ihmisiltä, joille olin tehnyt 
vääryyttä. 

Jonkin ajan kuluttua aloin et-
siä seurakuntayhteyttä ja samoi-

hin aikoihin annoin elämäni 
Jeesukselle. Uskonratkaisun 

jälkeen elämässäni tapah-
tui radikaaleja muutoksia 
positiiviseen: päihteiden 
käyttö loppui täysin, jopa 
tupakanpoltto, aloin ot-
taa muita ihmisiä huo-
mioon, hoidin raha-asi-
ani kuntoon ja maksoin 

pois kaikki velkani. Aloin 
käydä aktiivisesti seura-

kunnassa ja sain sieltä paljon 
uusia ystäviä. Jeesus oli muut-

tanut elämäni. 
Usko on antanut elämälleni to-

dellisen merkityksen ja muuttanut 
elämäni arvoja. Enää elämäni kes-
kipiste ei ole samanlaisessa pin-
nallisuudessa kuin aiemmin. Kaik-
ki ei pyöri vain minun ympärilläni 
eikä minun tarvitse myöskään saa-
da kaikkea haluamaani, vaan voin 
tyytyä siihen minkä Jumala on tar-
koittanut minulle. Saan luottaa sii-
hen, että Jumala tietää sen mikä 
on minulle parhaaksi. 

JUHO KAJULA

JEESUS ON 
MUUTTANUT 
ELÄMÄNI


