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" Valo voittaa"

Mistä on kyse?

Pääkirjoitus

Saanko kysyä sinulta m

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

uutaman kysymyksen?

Niin, juuri sinulta.

Tuntuuko, ettei elämälläsi
ole tarkoitusta? Pelottaako
sinua?
Oletko miettinyt, onko Jum
alaa olemassa
Tai mitä tapahtuu kuoleman
jälkeen?
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Virrenkirjoittajan oma kokemus Jumalasta oli, että ”kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa.”
Jos Jumala on totta, sama kokemus on meille kaikille mahdollinen.
Me Kansanlähetyksessä uskomme Jumalaan, ja siksi haluamme kertoa Jeesuksesta mahdollisimman monelle ihmiselle lähellä ja kaukana.
Jeesus kuoli syntiemme sovitukseksi, nousi ylös kuolleista ja elää yhä
tänäänkin. Häneen turvautumalla ihminen voittaa vihollisista viimeisen, eli kuoleman ja pääsee taivaaseen. ”Jumala on rakastanut maailmaa 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 hävettävää 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 kuolemme. Paavali kirjoittaa: ”Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät 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 Jeesuksessa, 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 luomakuntansa kautta. Annetaan kevään puhua meille Jumalasta, Jeesuksen rakkaudesta ja hänen kohtaamisensa merkityksestä. Siitä, että valo
voittaa!
Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja
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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.
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Painajaiset väistyivät
– Elämäni oli vain linnaa, putkaa, rikoksia ja poliiseja, ja hommat kovenivat koko ajan. Seuraavassa vaiheessa olisin kuollut
itse, Lauri Johansson toteaa.
Hän käytti huumeita myös
vankilassa. Huumepöllyssä hän
pyöritti rikoskuvioita vankilasta käsin muurien ulkopuolella. Jatkuva säätäminen rasitti
muutenkin sekavaa oloa. Aineiden jättäminen helpotti, mutta
kolmen ihmisen elämän riistäminen piinasi häntä.
Minut repäistiin lavalle puhumaan noin 5 000 ihmiselle.
Olin ollut 11 vuotta pienessä komerossa, ja sitten yhtäkkiä jäähalliin.
Elvistä ihailevan miehen tavoite oli kuolla idolinsa tavoin
huumeisiin 42-vuotiaana, mutta hän tulikin uskoon Riihimäen
vankilan sellissä kolmea päivää
ennen kuin täytti 42.
– Painajaiset teoistani hellittivät tultuani uskoon. Se
oli ensimmäinen konkreettinen 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 puhumaan noin 5 000 ihmiselle.
Olin ollut 11 vuotta pienessä komerossa, ja sitten yhtäkkiä jäähalliin, hän päivittelee.
– Ei minua jännittänyt paljoakaan. Onneksi valot oli suunnattu niin, etten nähnyt, paljonko ihmisiä oli. Ei se nyt niin
hyvä suoritus ollut, mutta jonkinlaisen todistuksen sain aikaan.
Jäähalli hurrasi murhaajalle kirkui otsikko tapahtuman
jälkeen.

– Eivät ihmiset hurranneet
murhaajalle vaan Herralle.
Mitä minä nyt olin tehnyt, viheliäinen konna? Mitä hurraamista minussa ja minun teoissani
on? Ei mitään. Hurrata voidaan
korkeintaan sille, mitä Herra on
tehnyt minulle. Kontrasti entiseen on niin suuri, Lauri miettii.
Tykkään, kun saan olla, jos ei
nyt laadukas, niin jonkinlainen
kirje Kristuksesta. Jumala käyttää tunnettuuttani omassa työssään.
Toisaalta hän ei usko, että kukaan pelastuu sen syvemmältä
tai matalammalta kuin toinen.
– Ilman Jeesusta olemme
hukassa ja helvetissä, oli tausta
mikä vain.
Huumeongelmainen tai murhamies on helppo osoittaa syntiseksi. Yhtä syntisiä ovat ne,
jotka eivät usko tarvitsevansa
Jeesusta.

”SAATAN
JONKINLAINEN
EVANKELISTA OLLAKIN”
Nyt Lauri Johansson on kiertänyt jo vuosikausia vanhalla
Mersullaan pitkin Suomea Jumalan asialla. Evankeliumia hän
haluaa julistaa vapauduttuaankin. Muodollista koulutusta hänellä ei ole, mutta hän on saanut
seitsemän vuoden ajan yksityisopetusta Raamatusta ja uskosta

hengellisesti vakailta vankilapastoreilta.
– En ole nimittänyt itseäni
evankelistaksi, vaan tapahtumajärjestäjät ovat alkaneet laittaa minulle sen tittelin. Nyt on
alkanut tuntua, että saatan jonkinlainen evankelista ollakin.
Meitähän on moneen junaan,
Lauri letkauttaa.
– Tykkään, kun saan olla, jos
ei nyt laadukas, niin jonkinlainen kirje Kristuksesta. Jumala
käyttää tunnettuuttani omassa
työssään.
Lauri huomauttaa, että Jeesuksesta kertominen on jokaisen uskovan tehtävä. ”Yleisö”
voi olla hyvinkin pieni, esimerkiksi oma perhe.
– Olen julistanut pienimmillään yhdelle ihmiselle vankilan
saunassa. Näitä tapauksia on
ollut monta. Siellä on rukoiltu,
ja pieniä ihmeitäkin on tapahtunut.
Enimmillään Lauri on kertonut evankeliumia satelliittien
kautta Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan sadalle miljoonalle ihmiselle, joista 90 prosenttia on
ollut muslimeja.

suuri hengellinen herätys.
– Minun veikkaukseni on, että
ennen kuin Jeesus tulee, tänne
ei tule mitään herätystä, ei ainakaan isompaa. Raamatun mukaan tulee väkeviä eksytyksiä,
jotka harhauttavat jopa valitut,
jos ei ole tarkkana.
– Uskon päämäärä on sielujen pelastus. Mitä se tarkoittaa?
Sitä, että pääsisimme perille,
ettemme jäisi taipaleelle.
Laurin suurin pelko siviiliin
pääsyssä on retkahtaminen huumeisiin.
– Ei minulla ole mitään himoa
eikä halua aineisiin. Olisin kyllä 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 pitäytyä tiiviisti Raamatussa.
– Joku sanoo, että olen hullu mies, kun uskon, että valas
nielaisi Joonan. Uskova vanginvartija Kakolassa sanoi, että
jos Raamatussa lukisi, että Joona nielaisi valaan, hän uskoisi
senkin.

RAAMATTU KAIKKI
KAIKESSA

(JUTTU ON JULKAISTU UUSI TIE –LEHDESSÄ
27.3.2020)

Lauri Johansson ihmettelee,
miksi jotkut uskovat hehkuttavat, että Suomeen olisi tulossa
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Lauri Johansson haluaa kertoa ihmisille Jeesuksesta, joka
pelasti hänet tuholta. Toisaalta
hän uskoo, ettei evankeliumin
eteneminen ole hänen varassaan. – En ota mitään paineita.
Pyhä Henki tekee varmasti työnsä, vaikka minä en pitäisi ikinä
enää yhtään puhetta.
Lauri Johansson vapautuu
vankilasta kesällä 2020, mutta
jo tänä vuonna hänen on tarkoitus aloittaa rangaistusajan kuntoutus ja valvottu koevapaus.
Hän ei kylläkään koe ”lusineensa” enää uskoontulonsa jälkeen.
– Olen ollut jo 12 vuotta vapaa. Nyt tulee vain fyysinen
muutos, kun pääsen pois vankilasta.
Lauri ei moiti Suomen vankilajärjestelmää.
– Juttu on niin, että jos tänne
joutuu, niin peiliin saa katsoa.
Järjestelmä on sellainen, että jos
et koko ajan potki tutkainta vastaan, kyllä täältä pääsee ehjänä
ulos. Sinua tuetaan. On mahdollisuus opiskella ja saada asunto
ja työpaikka, jos vain itse yrittää
olla aktiivinen.

Lauri Johansson istuu elinkautisen vankeustuomionsa
rippeitä Naarajärven vankilassa Pieksämäellä. Sisimmältään hän on ollut Jeesuksen
vapauttama jo toista vuosikymmentä.
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Matkakertomus

Kiitollisuutta
kauhistelun sijaan
Paavali, joka oli ennen uskoontuloaan vainonnut kristittyjä kirjoitti
Rooman kristityille: ”Siunatkaa niitä jotka teitä vainoavat,
siunatkaa älkääkä kirotko.” (Room. 12:14)

P

aavali tiesi mitä hän
tarkoitti. Hän oli itse
myöhemmin seurakuntia
kiertäessään tavannut kristittyjä jotka olivat tienneet tasan
tarkkaan kuka Paavali oli silloin
kun hän oli vielä kristittyjen ja
seurakunnan vainoaja. Tavatessaan nyt näitä ihmisiä, monet
varmasti kertoivat hänelle, että
olivat tuolloin rukoilleet hänen
puolestaan.
Kun seuraamme uutisia ja tapahtumia Suomessa, meillä on
kiusaus alkaa kauhistelemaan
maailman menoa. Paavali kutsuu meitä sen sijaan siunaamaan.

Suhtautuminen
lähimmäiseen
Sanotaan, että ”Jumala vihaa
syntiä, mutta rakastaa syntistä
ihmistä.” Emme saisi unohtaa
sitä, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä niin paljon, että
haluaa antaa hänelle synnit anteeksi ja viedä kerran ikuiseen
elämään taivaassa Hänen yhteydessään. Ei meidän kristittyjen tehtävä ole tuomita sellaista ihmistä, joka ei tunne
Jeesusta hänen elämänsä tai
arvojensa tähden vaan kertoa
6

Jumalan rakkaudesta ja pelastuksen lahjasta.

Pelastuksen
lahja
Paavali muistuttaa Roomalaiskirjeessä ”Kun te olitte synnin
orjia, ette voineet palvella vanhurskautta. Minkä sadon te siitä korjasitte? Kaikkea sellaista mitä nyt häpeätte, sillä sen
loppuna on kuolema. Mutta
kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan
palvelijoiksi te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan
armolahja on iankaikkinen
elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”
(Room. 6:21-23).

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

Kutsu kiitollisuuteen
Jumala kutsuu meitä sisältörikkaaseen elämään yhteydessään
ja siihen kuuluu osana kiitollisuus synkistelyn tai kauhistelun
sijaan. Jumala antaa meille toivon. Paras on vielä edessäpäin.
”Ja että hän valaisisi teidän
sisäiset silmänne näkemään,
millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän
antaa meille pyhien joukossa
ja miten mittaamaton on hänen
voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista
ja asettaessaan hänet istumaan
oikealle puolelleen taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja,
voimia ja mahteja, ylemmäksi
kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin
maailmassa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa
ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen
ruumis ja hänen täyteytensä,
joka kaiken kaikessa täyttää.”
(Ef.1:18-23)

ILKKA PÄIVÄSAARI

H

ämeenlinnalainen Jaana
Rusko-Laitinen kertoo
matkastaan Puolan juutalaisuuden historiallisiin kohteisiin:
Vierailin keväällä 2018 Puolassa. Tutustuimme oppaan johdolla Varsovan entiseen ghettoalueeseen, josta on nykyisin jäljellä
vain muistomerkki ja rautatiekiskot, joita pitkin juutalaisia vietiin
Auschwitziin. Alueella sijaitsee
vuonna 2013 avattu suomalaisen
arkkitehdin Rainer Mahlamäen
suunnittelema juutalaismuseo.
Ennen toista maailmansotaa
Puolassa asui noin 3,5 miljoonaa juutalaista, mikä oli Euroopan suurin ja maailman toiseksi
suurin juutalaisyhteisö. Nykyisin
Puolassa asuu enää noin 10 000
juutalaista, suurin osa Varsovassa. Puolan entisen pääkaupungin
Krakovan asukkaista 25% oli ennen toista maailmansotaa juutalaisia.
Vieraillessamme Krakovassa
tutustuimme Kazimierzin vanhaan juutalaiskaupunginosaan
sekä itävaltalaissyntyisen Oscar
Schindlerin emalitehtaaseen,
joka toimii nykyään museona.
Edesmennyt sankarillisen rohkea Oscar Schindler pystyi pelastamaan noin 1200 juutalaista
pitämällä heitä työssä tehtaassaan ja siirtämällä heitä nykyi-

sen Tšekin tasavallan alueella sijaitsevaan tehtaaseen.
Ryhmämme vieraili myös
Auschwitzin keskitysleirillä. Astuessani sisälle Arbeit macht
frei- portista purskahdin itkemään. Sinne joutuneet ihmiset
olivat kiduttajilleen esineitä, eivät ihmisiä.
Mieleeni palautui muistoja
nuoruudesta työskennellessäni Israelissa kibbutsilla. Tapasin
siellä useita keskitysleirin läpi
käyneitä juutalaisia. Numerosarja heidän käsivarressaan sävähdytti aina.
Mieleeni on jäänyt erityisesti kibbutsin pihalla kumarassa
kävellyt iäkäs mies, joka oli menettänyt keskitysleirillä koko
perheensä. Kysyin kerran van-

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.

hukselta, miten hän on selvinnyt
kaikesta kauheudesta? Mies totesi hiljaa: "Ellei anna anteeksi, ei
jaksa elää." Vaikka hän oli nähnyt leirillä ihmisten julmuuden
ja pahuuden kaikessa kauheudessaan, hän oli pystynyt antamaan
anteeksi. ”Kunpa kaiken silmittömän raakuuden vastakohtana ihmiskunta tekisi hyviä tekoja”, totesi tämä ihmeen kautta hengissä
selvinnyt iäkäs juutalaismies.
Juutalaiset ovat Jumalan valittu kansa ja hänen silmäteränsä.
Tämän kansan kautta Jumala puhuu maailmalle ja meidät on kutsuttu siunaamaan Israelia. Israelin valtion syntyyn myötävaikutti
juutalaisvainojen vuoksi herännyt syvä myötätunto tuota kansaa
kohtaan. Se oli Jumalan ihme ja
osoitus hänen uskollisuudestaan.
1. Pietarin kirjeessä (3:9)
kehotetaan

”Älkää vastatko pahaan pahalla älkääkä
herjaukseen herjauksella,
vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on
kutsuttukin, jotta perisitte
siunauksen.”
JAANA RUSKO-LAITINEN/ MIINA MAKKONEN
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akkaan ihmisen silmät
sulkeutuvat, hengitys
vaikeutuu, kontaktia ei
enää saa. Vielä olisi ollut niin
paljon suunnitelmia, juteltavaa
ja jaettavaa - ei tähän ollut valmistautunut. Kuoleman äärellä läheinen ei pysty enää kulkemaan vierellä, vaikka kuinka
tahtoisi. Voi vain pitää kädestä kiinni. Viimeinen matka tästä ajasta iäisyyteen jokaisen on
tehtävä yksin.
Markuksen Tapio-isä kuoli
pääsiäisenä. Hänen pitkään heikentynyt kuntonsa oli romahtanut yllättäen, ja saatuamme
pitkäperjantaina tiedon hänen
tilastaan, ajoimme Orivedeltä
Etelä-Ruotsiin pohjoisen kautta häntä tapaamaan. Ehdimme
27 tunnin ajomatkasta ja käytännön vastustuksista huolimatta ajoissa paikalle ja nauttimaan
yhdessä ehtoollista. Tapio veti
viimeisen henkäyksensä toisena pääsiäispäivänä, ”Ylösnousseen kohtaamisen päivänä”.
Vaikka Tapio sai jättää maal8

lisen tomumajansa kivuttomasti, omassa sängyssään ja lähimpiensä ympäröimänä, kuolema
on tässä ajassa silti lopullinen
ja jättää jälkeensä kaipausta ja
suuren, tyhjän aukon. Me kuitenkin tiedämme, että tämä ei
ollut tässä. Jeesus on voittanut
kuoleman, ja Jumalan armosta
tapaamme vielä siellä, missä ei
ole sairautta, kärsimystä eikä
kyyneliä. Tapion kuolinvuoteen äärellä meillä ei ollut vain
jälleennäkemisen toivo: meillä
oli jälleennäkemisen tieto. Siksi ”olemme murheellisia mutta
aina iloisia.” 2. Kor. 6:10
Olemme etuoikeutettuja, koska meillä on tämä tieto. Meidän
ei tarvitse pelätä kuolemaa, sillä
turvamme on Hänessä, joka itse
on ylösnousemus ja elämä. Silti,
vaikka meillä on iankaikkisuusperspektiivi, kuolema tekee kipeää. Miten sietämättömän kipeää se tekeekään heille, joilla
ei tätä toivoa ole?
Japanissa alle prosentti väestöstä on kristittyjä. Näin ollen

vain pieni vähemmistö kansasta tuntee Jeesuksen ja nauttii
pelastusvarmuudesta maassa,
jonka spirituaalista kenttää hallitsee esi-isien palvonta ja kuolemanpelko. Japanissa kuolema on lähemmin läsnä kuin
monessa muussa korkean elintason maassa. Maa on monien
luonnonvoimien riepoteltavana, ja maanjäristykset ja taifuunit ovat siellä varsin arkipäiväisiä. Siellä on myös aktiivisia
tulivuoria, ja maanjäristykset
voivat aiheuttaa tsunameja.
Näin japanilaisia muistutetaan
elämän rajallisuudesta. Elämä
voi päättyä koska vain.
Kuolemanpelko saa japanilaisessa kulttuurissa erikoisia
ilmenemismuotoja. Japanin
kielessä numero neljä lausutaan
”shi”, ja sama äänne tarkoittaa
myös kuolemaa. Siksi numero
neljä on huonon onnen numero, ja esimerkiksi kerrostaloista
saattaa puuttua neljäs kerros ja
parkkitalosta ruutu 444. Vaikka japanilainen ei mieltäisi it-

seään taikauskoiseksi, tällaisilla
asioilla on silti väliä. Tiettyjen
uskomusten mukaan toimitaan
ihan kaiken varalta.
Kuolemanpelko näkyy myös
uskonnollisuudessa. Shintolaisuus ja buddhalaisuus, Japanin
valtauskonnot, eivät anna mielekästä vastausta kuoleman ongelmaan. Olemme kuulleet aiemmilta Japanin läheteiltä, että
japanilaiset (yleensä buddhalaiset) hautajaiset ovat ankeita, suorastaan lohduttomia tilaisuuksia. Kuoleman jälkeen
ei ole toivoa, ja vainajahenkiä
palvotaan pelosta käsin. Kuolema on pimeyttä.
Nyt, kuolemaa näin läheltä
seuranneena, kutsumuksemme lähteä lähetystyöhön Japaniin on vain vahvistunut. Japanilaisten on saatava kuulla se
Ilosanoma, johon luottaen me
kuolinvuoteen äärellä saimme
hymyillä ikävän keskeltä. Kristitylle kuolema on vain viimeinen koettelemus ennen ikuista rauhaa ja valoa Jeesuksen

luona. Meille tuo lohtua tieto,
että Tapiolla oli suunta selvillä silloinkin, kun hän ei voinut meille enää matkastaan
kertoa. Ja hän saattoi lähteä
luottaen siihen, että me olemme tulossa perässä, sillä Jeesus
sanoo: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, 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 tavalla. Moni japanilainen kristitty on perheensä ja lähipiirinsä
ainoa Jeesuksen elämän valon
kantaja. Kuten Jeesus sanoo:
”Minä olen maailman valo. Se,
joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” Joh. 8:11
Yksittäisenä Jeesuksen peilinä on varmasti vaikeaa antaa
riittävää kuvaa Jeesuksesta,
siksi seurakuntaa tarvitaan. Yh-

dessä voimme heijastaa paljon
laajempaa pintaa. Lähetystyössä yksi merkittävä tehtävämme on tukea Japanissa olemassa olevaa seurakuntaa heidän
missiossaan tavoittaa yhä uusia lähimmäisiä Kristukselle.
Näin saamme olla kristittyinä
yhdessä levittämässä Ilosanomaa valosta pimeyden keskellä. Japanissa monesti vieraillut
gospelyhtye MGtH riimittelee
osuvasti laulussa ”Kuu” seurakunnan ja jokaisen kristityn
tehtävää:
”Mä tahtoisin vain olla kuin
kuu, josta ikuinen valo heijastuu. Vain yksi on aurinko todellinen, joka poistaa kaiken
pimeyden.”
KIA JA MARKUS SYRJÄTIE
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KIRJOITTANUT: LEEVI SADEHARJU
KUVITTANUT: LEEVI, HELMI JA LENNI SADEHARJU

Lapset sydämellä

Lapset sydämellä

Keijo Kenguru
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.

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

PALVELUKORTTI

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

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

Nimi ja vanha osoite:

Uusi osoite:

Sähköposti:
Puhelin:
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Seuraavana päivänä Poretin
keskussairaalassa. Sairaanhoitaja Anni Apina kutsui Keijo
Kengurun huoneeseen. -Kellään
ei ole ollut vielä sairautta, sanoi
sairaanhoitaja. Niin Keijo saatettiin huoneeseen, jossa oli iso
sänky ja sen yllä outo kone. He
käskivät hänet koneen alle, joka
olikin kamera, ja tuossa tuokiossa; PIIP PIIP PIIP PIIP
PII… -Siinä se on, Pukpuk sairaus! Sairaanhoitaja kirkui. Keijo saatettiin ulos ja käskettiin
pysymään kotona.

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

Sanat poret ja pukpuk ovat oikeasti
tok pisiniä. Tok pisiniä puhutaan
Papua-Uudessa-Guineassa.
→→ Poret: pelätä
→→ Pukpuk: krokotiili

Lapset Keitaalla ja Lähetyskodilla
Meillä on jo pitkään ollut rukousaiheena
saada lisää lapsia ja perheitä Keitaalle ja
Lähetyskodille.
Tällä hetkellä Lähetyskodilla
perheille suunnattua toimintaa
on Donkkis Big Day -toimintapäivien merkeissä. Ne toimivat
hienosti runsaan vapaaehtoisjoukon voimin.
Ehdimme myös aloittaa Lähteellä-juhlissa pyhäkoulun nyt
keväällä ennen korona-sulkua.
Keitaalla toimii Lego-kerho,

jossa Helenan ja sekä kahden
vapaaehtoisen voimin järjestetään lapsille raamattuopetusta
ja mukavaa puuhaa tiistaisin
parin tunnin ajan.
Tulevana syksynä on tarkoitus aloittaa Perhekahvila toiminta niin Keitaalla kuin
Lähetyskodillakin. Tarkoituksenamme on myös jatkaa Lä-

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

→→ Ota rohkeasti
yhteyttä Helenaan
h.vahakangas@gmail.com
p. 044 379 0895
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Hartaus

Talous
→→ www.hameenkl.fi/kuukausilahjoittajaksi

(2.Kor.4:6)

V

iimeaikoina säät ovat suoneet niukasti valoisia päiviä. Mielikin pyrkii masentumaan,
kun ei ole valoa. Pahempaa on, jos onkin valoa, eikä katso tarvitsevansa sitä. Mies kysyi toiselta: `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 missä kristityt elävät vainoissa, on vahvat valot. EteläAmerikan Kolumbia ja Venezuela ovat esimerkkejä.
Kolumbiasta mieleen tulee ensin kahvi ja sitten jalkapallo. Seuraavaksi nousevat mieleen sissit, huumeet, väkivalta ja sorrettujen pelot. Venezuelasta
muistetaan valtavat öljyvarat sekä viimeaikaiset levottomuudet. Mutta Kristuksella on juuri nyt näissä
maissa erityinen kysyntä vainojen, turvattomuuden,
korruption ja pelkojen keskellä. Merkillinen lainalaisuus on, että jännitteisessä ilmapiirissä evankeliumi
etenee parhaiten.
Jumalan Sanan valo lisääntyy suurten raamattulähetysten ansiosta. Entinen sissipäällikkö sekä
uskovat upseerit rahtaavat raamattuja valtaisan
sanannälän tyydyttämiseksi. Maastoon kätketyt radioasemat lähettävät ilosanomaa Kristuksesta. Pyhä
Henki antaa tapahtua ihmeitä ja Hän antaa viedä sanomaa mitä merkillisimpiin kohteisiin. Tulee pyyntöjä: "Tarvitsemme miljoona raamattua." Ja ihme
tapahtuu tässäkin, tuo miljoona lähetetään. Eikö
tämä ole sitä, että `Valo voittaa`? Viidakoissa jalkapelissä kulkevat evankelistat tavoittavat alkeellisissa
oloissa eläviä intiaaniheimoja. He todistavat Paavalin 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
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TYÖNTEKIJÄT:

Ilkka Päiväsaari...................... 94016
Miina Makkonen.................. 94045
Paula Jääskö......................... 94074
Helena Vähäkangas............ 94142
Marianna Hildén................... 94155
(vap.eht.)

PIIRIN OMAT KOHTEET:

Hämeen piirin ......................................
yleiskannatus........................ 94087
Mihin eniten tarvitaan....... 94126
Evankelioimistyö..................94414
Katuevankeliointi..................94401
Pisara -lehti.............................94100
Radiotyö.................................... 94113
Maakuntatyö......................... 94456
Lähetyskoti TRE................... 94139
Keidas HML............................94333
Keidasvuokrakeräys...........94320
Mainonta..................................94252
Miestyö.................................... 94443
Naistyö..................................... 94430
Maahanmuuttajatyö..........94427
Juniori- ja perhetyö........... 94058
Juniorityönmateriaali.........94265

LÄHETIT:

Alajoet......................................... 21513
Greed Teija.............................. 20103
Keskinen Liliann..................... 21306
Lindholm Toni & Hanna..... 22101
Nummela Daniel & Mari...22554
Sadeharju Jukka & Kaisa.....23650
Syrjätie Markus & Kia......... 21542
Tohmola Heidi........................24507
Vuorinen Asta........................25454
Vähäkangas Anna................25593
M Juhani .................................32609

Hei työmme tukija
ja esirukoilija!

S

LAHJOITUSTEN
KOHDEKOHTAISET
VIITENUMEROT

Muilla viitteillä tulevat lahjoitukset kohdistetaan Hämeen Kansanlähetyksen kotimaan työn hyväksi.

"Tulkoon
pimeyteen
valo"

uuret kiitokset siitä että
olet mukana työssämme
tukien, rukoillen ja siunaten! Tämä vuosi käynnistyi suurten ja pienempienkin
säästötavoitteiden miettimisellä ja pääsimme vasta alkuun kun tuli korona-virus ja
tilaisuudet keväältä ja kesältäkin piti perua. Tämä olisi voinut olla lopun alkua taloudellisesti tässä tilanteessa, mutta
Herra on pitänyt meistä hyvää
huolta. Kassassa on vielä ollut
rahaa maksaa laskut, palkat ja
lähettää Suomen Kansanlähetykselle 85% lähetykselle kohdistetuista varoista. Tottakai
tarpeita on edelleen ja vyötä on
yhä kiristettävä että pystymme
budjettiin määrätyt säästöt tekemään – kuitenkin toteamme Psalmin 37 jakeen 5 sanoin
’Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta
huolen!’. Suuri kiitos sinulle taloudellisesta tuestasi,
se on meille elinehto, sillä
Hämeen kansanlähetyksen tulot muodostuvat lähes täysin yksityisistä lahjoituksista.

PISARA -LEHTI
UUDISTUU
Jatkossa paperinen Pisara -lehti postitetaan lukijoille kaksi

kertaa vuodessa, kaksi muuta
lehteä ovat jaossa Tampereen
Lähetyskodilla ja Hämeenlinnan Keitaalla sekä katu- ja toritapahtumissa. Tämä uudistus on osa säästökampanjaa,
sillä Pisara -lehden postituskulu muodostaa yksittäisen
suurimman kulun lehden
kustannuksissa. Monet teistä tilaajista ovatkin vaihtaneet sähköiseen lehteen, joka
ilmestyy
sähköpostilinkkinä tuttuun tapaan neljä kertaa vuodessa, ainoastaan paperilehden postitus supistuu
kahteen kertaan vuodessa.
Eli jos et vielä ole vaihtanut paperilehteä sähköiseen lehteen, mutta
se on sinulle mahdollista, niin voit käydä Hämeen Kansanlähetyksen
nettisivuilla helposti tekemässä vaihdon sähköiseen Pisaraan osoitteessa
https://hameenkl.fi/pisara-lehti/pisara-lehden-tilaus-peruutus/
Tämä Pisaran uudistus mahdollistaa samalla myös sen,
että voimme tori- ja katutapahtumiin tehdä evankelioivan, enemmän ei-uskoville kohdistetun lehden, kun taas kaksi
postitettavaa numeroa sisältää
uskoville kohdistettua rukiista
hengellistä evästä.

VIITENUMEROISTA
VIELÄ
Viitenumeromme uudistuivat
täysin kotimaantyön osalta kaksi vuotta sitten. Lähettien viitenumerot ovat uudistuneet jo
aiemmin. On ollut ilo huomata, että suuri osa lahjoittajista
on ryhtynyt käyttämään uusia
viitenumeroita, se nopeuttaa ja
tarkentaa lahjoitusten kohdentamista juuri lahjoittajan tarkoittamaan kohteeseen. Tässä
lehdessä on ajantasainen
viitenumeroluettelo, halutessasi voit sieltä tarkistaa onko käyttämäsi viitenumero voimassa ja mihin
sillä annettu tuki kohdistuu. Huomaathan vielä,
että olemme lakkauttamassa ’Lähetys yleinen’
viitteen (9409) – toivomme
että tällä viitteellä lahjoittaneet
voisivat siirtyä jonkin piirimme
lähetin kannattajiksi tai antaa
tukensa piirimme kotimaantyöhön.
Lämmin kiitos kun olet mukana 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.
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n mielenkiintoista kirjoittaa työntekijän kuulumisia näin Korona virus epidemian keskellä.
Kaikki muuttui niin nopeasti,
että sitä ei vieläkään oikein tajua.
Kun parin päivän sisällä huomaat, miten koko kevään osalta
kalenterista pyyhitään kaikki pois.
Tunne on sama kuin olisit ajanut 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 samaistua opetuslasten asemaan. Teki
mieli lähteä kalaan.
Sitten heräsi ajatus, että Herra, mitä sinä haluaisit minun tekevän? Rukousta ja Raamattua.
Nyt on aikaa ja Jumala haluaa minun käyttävän aikani Raamatun ja rukouksen äärellä.
On aika valmistautua tulevaan,
vaikka en vielä näe mitä tulevaisuus pitää sisällään.

Työ on jatkunut, vaikkakin
toisenlaisena mitä tähän asti.
Aloitin tekemään toiminnallisia
Raamatunlause opetuksia lapsille Youtubeen. Niitä on siellä
tällä hetkellä muutamia ja ne
löytyvät www.tosion.fi sivuilta.
Sieltä löytyy myös paljon Marika Huuskon tekemiä opetusohjelmia lapsille. Olen mukana
useissa rukousryhmissä, joita
toteutetaan netin tai puhelimen
kautta. Työntekijöinä kokoonnumme rukoilemaan ja jakamaan työn kuulumisia pari kertaa viikossa WhatsAppin kautta.
Kotona käännän englannista
suomeksi evankelioivaa ilmaismateriaalia lapsille.
Vapun lähestyessä olen mukana järjestämässä Hämeenlinnan Keitaan vappumyyjäisiä.
Tänä vuonna voi munkit ja siman tilata etukäteen ja ne toimitetaan jokaisen kotiovelle.
Keitaan ovelta voi ostaa munkkeja ja simaa parin tunnin ajan
iltapäivällä.

Etsimme lähettäjiä työntekijöillemme
Liity mukaan Helena Vähäkankaan
rukousrenkaaseen.

→→ www.hameenk.fi/lahjoitus tai soittamalla
040 9603690 tai sähköpostilla: hameenkl.@sekl.fi
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Lapsiperheet ovat suurten paineiden alla, joten tarjouduin liikuttamaan erään perheen lapsia
ja samalla pidän heille lyhyen
raamattuopetuksen ulkona. Koska 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. Minäkin tykkään leipoa. Nyt kun sille
on ollut aikaa, olen vienyt lämpimiä leivonnaisia muutamaan
perheeseen.
Tässä epänormaalissa ajassa
tarvitaan ideoita toimia toisin.
Rukoukseni on, että voisimme tämän ajan keskellä jokainen
vahvistua Jumalan Sanan ja rukouksen kautta, että nousisimme entistä vahvempana tämän
koettelemuksen jälkeen.

NETTIHARTAUDET

PÄIVÄRAAMATTUPIIRI

Hämeen Kansanlähetys
julkaisee piirijohtaja Ilkka Päiväsaaren lyhyen opetuksen /
hartauden tiistaisin ja torstaisin kello 19.00 mennessä

Raamattupiirissä käydään
läpi Paavalin kirjettä Filippiläisille. Piiri järjestetään keskiviikkoisin kello 13.-14.00 toukokuun ajan (6, 13, 20 ja 27.5).
Mukana ovat Ilkka Päiväsaari
ja Paula Jääskö.

Facebookissa (Kansanlähetys
Häme) ja nettisivujen etusivulla
osoitteessa www.hameenkl.fi

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

Rohkaiskoon sinua tämän
laulun sanat:

Tuhkasta nousee
aamu, aamu uus, ikuinen. Tuhkasta nousee 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

→→ Esirukoukset ja taloudellinen tuki
mahdollistavat työn.
Tee lahjoitus Helenan työn tukemiseksi: FI71 5730 0820 0457 02
viitenumero: 94142

Raamattupiirissä hyödynnetään Microsoft Teams -sovellusta, jonka voit ladata tabletille
tai älypuhelimelle ilmaiseksi
sovelluskaupasta. Tietokoneella kokoontumiseen liitytään
sähköpostilinkin kautta oman
nettiselaimen avulla. Jos on
kysyttävää tai tarvitset apua
Teamsin kanssa, niin ota rohkeasti 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 Sanan ja rukouksen merkeissä!

LAHJOITUSNUMEROT ja
MOBILEPAY

TosiOn TV

SOITA 0600 18210
Lahjoitus 10.01 € /
puhelu + pvm

Paljon mielenkiintoista
ohjelmaa ja tehtävää
lapsille osoitteessa:

SOITA 0600 18220
Lahjoitus 20,45 € /
puhelu + pvm

www.tosion.fi

MOBILEPAY 51283
Syötä haluamasi
summa ja viesti.
Kiitos!
Rahankeräyslupa – RA/2019/961
(Lupa on voimassa 1.1.2020
– 31.12.2021 Hämeen ja SisäSuomen poliisilaitosten sekä
Someron kunnan alueella.

Kootusti linkkejä
Kansanlähetyksen eri
nettilähetyksiin löydät
osoitteesta:
www.kansanlahetys.fi/
sisaltoa-seurakuntayhteyttaja-merkitysta-elamaankorona-aikana/

Julkaisija:
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys ry.
Hämeenpuisto 41, 33200 Tampere
040 960 3690, hameenkl@sekl.fi
Y-tunnus: 0218209-8
Päätoimittaja:
Ilkka Päiväsaari
Lehden taitto:
Jarkko Lemetyinen | www.katsedesign.fi
Kannen kuva:
Adobe Stock / tonktiti
Työntekijöiden yhteystiedot:
Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja
050 340 2485
Paula Jääskö, lähetys ja -toimistosihteeri
040 9603690
Helena Vähäkangas, juniorityön vastaava/
kouluttaja, 044 379 0895
Miina Makkonen, tavoittavan työn
koordinaattori Hml, 040 848 0542
Kirsi Jokela, maahanmuuttajatyön
yhdyshenkilö (vap.eht)
kijokela@gmail.com, 040 738 2731
Lasse Jussila, evankelista (vap.eht.)
040 536 5133
Seppo Törnberg, rahastonhoitaja
050 411 1682
Marianna Hildén, juniorityöntekijä (vap.eht.)
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En saanut kristillistä kasvatusta, mutta kristillisyys oli jossain määrin läsnä lapsuudessani – kävin pyhäkoulussa kuten
muutkin kyläkoulun oppilaat
sekä vierailin helluntaiseurakunnan lastenkerhossa. Pyhäkoulun
opetukset jäivät kuitenkin vain
pintaraapaisuiksi. Nyt kun muistelen, niin yläasteelle siirryttyäni en tuntenut ketään, joka
olisi edes kutsunut itseään
uskovaiseksi ja itseäni uskonasiat eivät kiinnostaneet millään tavalla. Kyllähän minä silloin harva
se ilta kädet ristiin laitoin ja pyysin Jumalalta
esimerkiksi, että koulupäivä menisi hyvin. En voi
kuitenkaan sanoa, että olisin tuntenut Jumalaa tai varsinkaan Jeesusta.
Kun siirryin ammattikouluun,
minua alkoi kiinnostaa hakea
elämästä jännitystä, jolloin päihteistä tuli arkipäivää ja jopa rötöstely 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 pimeyttä ja elämä alkoi olla vailla todellista merkitystä.
Pian huomasin olevani hyvin
itsekäs ja rahanahne, vaikka rahaa minulla ei ainakaan ollut. Ta-

voittelin ikään kuin tuulta, mutta putosin aina vain syvempään
monttuun. Välinpitämätön ja itsekäs sekoilu aiheutti kaverisuhteissani ongelmia ja riidat kasvoivat niin suuriksi, että lopulta

päädyin ratkaisuun muuttaa uudelle paikkakunnalle ja aloittaa
kaiken alusta.
Vanha elämäntyyli jatkui myös
uudella paikkakunnalla, enkä ollut aikeissakaan muuttaa mitään.
Jumalalla oli kuitenkin muita
suunnitelmia. Muistan hetken,
jolloin pelasin tietokoneella, ja
minut valtasi kiinnostus tietää,
mitä Raamattu oikein kertoo Jumalasta. Tietoa etsiessäni pää-

Minun todistukseni
dyin ostamaan netistä kirjan,
Profeetta Jesaja puhuu. Tuolloin en tiennyt, että sama teksti löytyisi Raamatusta, sillä kyse
oli Jesajan kirjasta. En ollut tottunut lukemaan kirjoja aikaisemmin, mutta kun kirja saapui postissa, en muuta tehnytkään, kun
luin sitä. Muistan, kun eräänä
iltana mennessäni nukkumaan,
minulle tuli valtava synnintunto. Silloin kaduin tekojani ja halusin pyytää anteeksi Jumalalta,
sekä ihmisiltä, joille olin tehnyt
vääryyttä.
Jonkin ajan kuluttua aloin etsiä seurakuntayhteyttä ja samoihin aikoihin annoin elämäni
Jeesukselle. Uskonratkaisun
jälkeen elämässäni tapahtui radikaaleja muutoksia
positiiviseen: päihteiden
käyttö loppui täysin, jopa
tupakanpoltto, aloin ottaa muita ihmisiä huomioon, hoidin raha-asiani kuntoon ja maksoin
pois kaikki velkani. Aloin
käydä aktiivisesti seurakunnassa ja sain sieltä paljon
uusia ystäviä. Jeesus oli muuttanut elämäni.
Usko on antanut elämälleni todellisen merkityksen ja muuttanut
elämäni arvoja. Enää elämäni keskipiste ei ole samanlaisessa pinnallisuudessa kuin aiemmin. Kaikki ei pyöri vain minun ympärilläni
eikä minun tarvitse myöskään saada kaikkea haluamaani, vaan voin
tyytyä siihen minkä Jumala on tarkoittanut minulle. Saan luottaa siihen, että Jumala tietää sen mikä
on minulle parhaaksi.
JUHO KAJULA

