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Kaikki syksyn tilaisuudet ja tapahtumat 
löydät nettikalenteristamme osoitteessa 

www.hameenkl.fi/kalenteri

• Yhteinen hetki Raamatun äärellä 
aikuisille ja lapsille kello 11.00

• Vapaata tutustumista, 
kohtaamisia ja elämän  
jakamista kahvikupin äärellä

• Voit osallistua itsellesi  
sopivan ajan

• Voit lämmittää lasten eväitä

Hämeenlinnan Keitaalla 
keskiviikkoisin 10–12
9.9., 7.10., 4.11. ja 2.12.

Tampereen Lähetyskodilla 
keskiviikkoisin 10–12
16.9., 21.10., 18.11. 
ja 16.12.

 starttaa syksyllä 2020 
Tampereella ja Hämeenlinnassa.
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”Missä on aarteesi, 
siellä on myös sydämesi."

Sijoita sydämeesi
Ihmisen sydän on aarrekammio. Jeesus sanoi, että ”Missä on aarteesi, 
siellä on myös sydämesi.”  Tuolla aarrekammiossa vaalimme meille 
tärkeitä asioita, tunteita ja muistoja. Jumala antaa uskon lahjan myös 
sydämen aarrekammioon.

Entäpä jos aarrekammioon jää jotain herkästi pilaantuvaa tai jo 
pilaantunutta? Pian kammioon ei enää pysty edes menemään. Jumala 
voi ja haluaa puhdistaa ihmisen sydämen aarrekammion – ja saamme 
sitä häneltä pyytää kun Daavid Raamatussa: ”Jumala, luo minuun 
puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki.” (Ps.51:12) 

Vastalääke sisimmän katkeruuteen on Jumalan armo, ansioton 
rakkaus meidän osaksemme (Hepr.12:15). Syyllisyyden tilalle Jeesus 
antaa rauhan antamalla synnit anteeksi jotka syyllisyyttä aiheuttavat. 
”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen 
ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa kaikesta 
vääryydestä.” (1.Joh.1:9)

Raamatussa puhutaan hengen hedelmistä, niistä joita Jumala Henkensä 
kautta aikaan saa ja kasvattaa kristityn elämässä. Näitä ovat rakkaus, 
ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys ja uskollisuus. (Gal.5:22)

Toivon sinulle samaa kuin Paavali Rooman kristityille: ”Toivon Jumala 
täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin, että teillä 
Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo.” (Room.15:13)

Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja 
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Kokenut muusikko julkaisee esikoisalbuminsa, 
josta tuli niin henkilökohtainen, että häntä pelottaa, 

pystyykö hän laulamaan sen lauluja keikalla itkemättä.

Oli vuosi 1999, kun nuori muu-
sikko Sami Asp teki ensimmäi-
sen äänitteensä. Hollywoodin ki-
tarakoulussa opiskellessaan hän 
oli tutustunut nuoruutensa mu-
siikillisiin esikuviin ja sai kuin ih-
meen kaupalla heidät soittamaan 
omalle albumilleen. Suomeen 
palattuaan hän äänitti levyn val-
miiksi ja toimitti tyhjät cd-levyt 
poltettaviksi. Hän ei kuitenkaan 
lukuisista yrityksistä huolimatta 
saanut levyjä painosta ulos eikä 
albumia koskaan julkaistu.

– Herkkänä ihmisenä pahoitin 
mieleni ja tein päätöksen, etten 
enää koskaan tee omaa musiikkia.

Vettä on kuitenkin virrannut 
paljon joessa jos toisessakin, ja 
Asp päätti lopulta pyörtää pää-
töksensä.

– Viime vuonna koitti katke-
ruuden kaksikymmentävuotis-
syntymäpäivät. Ajattelin repäistä 
ja tehdä toisinnon kahdenkym-
menen vuoden takaa, mutta niin 
että mielelläni saisin sen levyn.

Esikoislevy Rikkoa ja rakastaa 
näki päivänvalonsa 21. helmi-
kuuta 2020. Aspin lisäksi levyl-
lä soittavat Anni Kaisa Ojala 

(viulu) ja Neea Lamminmä-
ki (harmooni). Aspin seitsemän 
oman kappaleen lisäksi mukana 
on kaksi virttä ja kaksi muuta lai-
nakappaletta.

Kaverit, joilla oli metriset 
hiukset ja nahkahousut

Palataan kuitenkin alkuun. Sami 
Aspin koti Viitasaarella oli mu-
sikaalinen. Äiti lauloi, isä ja mo-
lemmat isoveljet soittivat viulua. 
Samikin kävi viulutunneilla yli 
kymmenen vuoden ajan, mutta 
soitin ei lopulta tuntunut omalta.

– Sitten tuli Music Television 
Suomeen. Kaverit, jotka soitti-
vat sähkökitaraa, joilla oli met-
riset hiukset ja nahkahousut. Se 
oli se juttu, joka vei saman tien 
mennessään.

Into kitaransoittoon oli valta-
va. Bändiviritelmät ja keikkailu 
alkoivat. Kun lukioaikana soit-
to-opetus typistettiin 15 minuut-
tiin viikossa, Sami alkoi opiskella 
musiikkia itsenäisesti. 16-vuoti-
aasta asti hän on elättänyt itsen-
sä muusikkona.

Reiluun kahteenkymmeneen 

vuoteen ammattimuusikkona 
mahtuu monenlaista projektia. 
Kansainvälistä huomiota herät-
ti parhaiten kristillinen metalli-
bändi Wingdom, jossa Asp toimi 
laulusolistina. 2000-luvun alus-
sa hän lauloi pop-yhtye Haus-
myllyssä. Gospel-puolella Asp 
tunnetaan erityisesti Mikko Goes 
to Heaven -yhtyeen ja Pekka 
Simojoen kitaristina. Viimei-
simmät vuodet Asp onkin kes-
kittynyt lähes yksinomaan gos-
pelmusiikkiin.

Okkultismi vei 
elämästä mehut

Rikkoa ja rakastaa -levystä tuli 
hyvin henkilökohtainen, erään-
lainen välitilinpäätös kaikesta 
koetusta.

–  Levy on summausta siitä, 
mitä on tullut elämän varrella 
tehtyä. On tullut aika paljon ri-
kottua. Mutta olen saanut tulla 
rakastetuksi ja rakastaakin rei-
lussa määrin.

Jotain Sami Aspin elämässä 
meni rikki jo varhaisnuoruudes-
sa. Vaikka hänellä oli lapsena lä-

rikkinäinenrikkinäinen ja rakas elämä

SAMI ASPIN
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heinen ja elävä Jumala-suhde, 
hän ajautui kolmentoista ikä-
vuoden paikkeilla pimeälle puo-
lelle. Okkultismi ja magia tulivat 
osaksi Samin elämää, ja veivät 
siitä mehut. Sami ei enää tien-
nyt, mikä on oikein ja mikä vää-
rin, saati onko elämässä mitään 
mieltä. Kriisiä hän alkoi hoitaa 
alkoholilla. Elämänhalu katosi.

– Istunnoissamme tapahtui 
paljon sellaistakin, mikä ei ai-
kuisille tervejärkisillekään avau-
tunut luonnollisena. Uskon vil-
pittömästi, että niissä kuvioissa 
ovat pahuuden voimat vahvasti 
mukana.

Nuorten raamattu- ja rukous-
piiri ja kaksi Pekkaa muodos-
tuivat kuitenkin pelastukseksi. 
Gospelbändi Exit tuli Viitasaa-
ren teatteriin keikalle. Sami lähti 
kuuntelemaan bändiä kitarasoo-
lojen vuoksi. Omalla rippileirillä 
hän oli kuullut Exitiä ja osasi ar-
vostaa bändin sooloja. Konsertis-
sa häneen teki kuitenkin vaiku-
tuksen laulaja Pekka Simojoen 
puhe. Simojoki puhui rehellises-
ti Jeesuksesta ja armosta.

– Minua alkoi pelottaa ihan 
hirveästi. Mietin, mitä jos hän 
puhuu totta.

”Eihän tässä ole järjen 
hiventäkään”

Seurakuntanuori Pekka Hyp-
pönen taas oli ainoa, joka uskal-
si auttaa suunnan kadottanutta 
nuorukaista henkilökohtaises-
ti. Hän oli kirjaimellisesti nos-
tamassa Samia ylös katuojasta, 
jonne viina oli hänet painanut.

– Olin toista kertaa rippileiril-
lä isosena ja satuin Pekan kans-
sa samaan huoneeseen. Pekka 
puhui Raamatusta ja Jumalasta. 
Sanoin, etten pysty hallitsemaan 
enää omaa juomistani. Pekka va-
kuutti, että se mikä minulle on 
mahdotonta, on taivaan Isälle 
mahdollista. Rukoilimme yhdes-

sä, ja minun oli hyvä ja rauhalli-
nen olla sen jälkeen.

Sami päätti kokeilla. Kun hän 
lähti ryyppyporukan kanssa Les-
tijärvelle discoon, hän ei ottanut 
siemaustakaan alkoholia.

– Minulla oli tosi hyvä olla itse-
ni kanssa. Mutta katsoin viikon-
lopun sitä sikailua. Joku konttasi 
ojassa ja toinen oksensi päälleen. 
Yksi Viitasaaren porukasta rais-
kattiin. Ajattelin, että ei voi olla 
totta, tämmöistäkö tämä on? 
Seuraavana viikonloppuna sama 
homma. Totesin, että ei tässä ole 
järjen hiventäkään. Samalla ajat-
telin, oliko Jumala kuullut ruko-
ukseni.

Sen jälkeen Sami Asp uskal-
tautui mukaan nuorten raa-
mattu- ja rukouspiiriin, josta 
muodostui merkittävä paikka 
kasvulle ihmisenä ja kristittynä.

– Elämä lähti uudestaan käyn-
tiin. Sain palata siihen aikaan, 
jota olin elänyt lapsuuteni.

”Tajusin, että olen entinen 
koulukiusaaja”

Rikkoa ja rakastaa -levyllä on 
kappale, joka kertoo koulukiu-
satusta ihmisestä. Laulua kirjoit-
taessaan hänelle iski välittömästi 
huono omatunto.

– Tajusin, että olen entinen 
koulukiusaaja. Päädyin tilantee-
seen, jossa lähdin Viitasaarelle 
pyytämään anteeksi 25 vuotta 
sitten tapahtunutta toilailua kou-
lussa. Vastaan tuli mies, joka oli 
paljon enemmän mies kuin minä 
olen koskaan ollut. Sovittiin, ha-
lattiin ja vaihdettiin yhteystie-
dot. Se oli elämäni parhaita reis-
suja, nykyisin Tampereella asuva 
muusikko kertoo.

Olisi varmaan tosi paljon hel-
pompaa ja halvempaa käsitellä 
omia patoutumiaan terapiassa 
kuin tehdä levy.

Kun Sami Asp alkoi soittaa 
kappaleitaan yhdessä trio-ko-

koonpanonsa kanssa, laulami-
nen oli välillä vaikeaa, kun itket-
ti koko ajan.

– Minua pelottaa, miten kei-
koilla käy. Toivon, ettei se mene 
ihan itkemiseksi. Mietin, pitäi-
sikö keksiä jokin ”turvabiisi”, 
vaikka Frendien tunnari, joka 
soitetaan väliin, jotta pääsee lii-
kutuksesta yli, Asp nauraa.

– Olisi varmaan tosi paljon 
helpompaa ja halvempaa käsi-
tellä omia patoutumiaan terapi-
assa kuin tehdä levy. Mutta ehkä 
siihen sisältyy toive, että siitä voi-
si joku jollain tavalla hyötyä tai 
rohkaistua käsittelemään omia 
asioitaan.

Ylimaallinen, 
ansaitsematon rakkaus

Mutta ei Sami Aspin elämä ole ol-
lut pelkkää rikkinäisyyttä. Levyl-
lä Asp laulaa myös siitä, mitä on 
kokea rakkautta, vieläpä sellais-
ta, jota ei ole ansainnut.

– Tuntuu todella oudolta, että 
on ihmisiä, jotka haluavat vilpit-
tömästi auttaa. Tai kun menen 
kotiin, minulla on siellä vaimo, 
kaksi lasta ja kaksi koiraa, jotka 
kaikki rakastavat minua ihan hir-
vittävän paljon ja myös ilmaise-
vat sen. Se tuntuu ihan käsittä-
mättömältä.

– Pahimman vaiheeni jälkeen 
tajusin myös, että taivaan Isä ra-
kastaa minua vilpittömästi. Se 
tuntuu aivan ylimaallisen hy-
vältä. Koko luomakunnan Her-
ra rakastaa minua. Tiedän ihan 
vääjäämättömästi, että näin on. 
Hän on osoittanut sen todella 
vahvasti Sanassaan ja käytännön 
esimerkeillä. Se tekee minut ko-
konaiseksi ihmisenä. Minun ei 
tarvitse jännittää mitään.

TEKSTI JA KUVA MATTI KORHONEN

JUTTU ON LYHENNELMÄ UUSI TIE –LEHDESSÄ 
12.2.2020 JULKAISTUSTA HAASTATTELUSTA.
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Aloitin balettiharrastuk-
sen tämän vuoden alus-
sa. Aika kova veto näin 

keski-ikäistyvältä ja keskivarta-
loa kasvattavalta suomalaiselta 
mieheltä, vai mitä? Eihän se mi-
nun balettini tosin ihan kunnon 
balettia ole balettia harrasta-
van perheeni mielestä. “Rytty-
län tanssikehonhuolto” on tuon 
kerran viikossa kokoontuvan 
balettiryhmäni nimi. Siinä 
hyödynnetään baletin tuomia 
näkökulmia ihmisen kehoon 
ja kehon eri osien hallintaan. 
Tästäkin Jumalan kuvasta olen 
löytänyt sellaisia lihaksia ja ke-
hon osien yhteistyön muotoja, 
mitä en tiennyt olevan olemas-
sakaan. Ihmeellinen on tämä 
Jumalan luomistyö.

Vaikka en ihan heti vuoden 
alussa päässytkään siis ihan 
oikeaan balettiin, korona-aika 
mahdollisti minulle senkin ko-
kemuksen. Koska tanssiopisto 
ei ole voinut järjestää kokoon-
tumisia liikuntasaliin, balet-
titunnit ovat menneet nettiin. 
Sain opettajaltani luvan osal-
listua netin kautta oman ryh-
mäni lisäksi myös naapurikun-
talaisille suunnattuun “Lopen 
mammabalettiin”. Tuo ryhmä 
on teknisesti jo omaa ryhmää-
ni pidemmällä ja siinä olen saa-
nut haastaa itseäni enemmän. 
Tuossa ryhmässä on tehty - ku-
kin osallistuja omista olohuo-
neistaan käsin - korkeita hyp-
pyjä ja loikkia. Näistä loikista 
olen tykännyt tosi paljon. Loi-
kat, kuten koko balettiharras-

tus, ovat työfysioterapeuttini 
suosittelemaa kuntoutusta vii-
me syksynä jalkapallokentällä 
katkenneen akillesjänteeni jäl-
kihoidossa.

Akillesjänteeni kuntoutus-
prosessi balettiharrastuksineen 
kuvaa ihmisen elämää. Kun ih-
minen ottaa kylmiltään harkit-
semattomia ja rikkovia loikkia, 
kuten minä jalkapallopelissä, 
joutuu jälkeenpäin tekemään 
monta harkittua ja korjaavaa 
loikkaa. Harkitut loikat vaativat 
rohkeutta. Vaikka olenkin kan-
sanlähetystyössä saanut teflo-
nia pintaan, silti naisvaltaiseen 
balettiharrastukseen loikkaa-
minen on vaatinut siviilirohke-
utta. Balettiloikasta selvittyäni 
olen ollut hyvin iloinen, että ky-
kenin tähän.

Jeesuksen seuraamiseen liit-
tyy uskon loikkia. Oudoksi lei-
maamisen pelko ja muut mieli-
kuvat, joita uskoviin saatetaan 
liittää, voivat ihan oikeasti estää 
loikkaa Jeesuksen pelastavaan 
syliin. Japanissa, jossa olen ol-
lut lähetystyössä, Jeesuksesta 
kiinnostunut ihminen saattaa 
kokea kristityksi kääntymisen 
todella isona loikkana. Siihen 
loikkaan liittyy perheen ja yh-
teiskunnan tuottamia paineita 
liittyen mielikuvaan kunnon ja-
panilaisen elämästä. Japanilai-
sen on vielä vaikeampi erottua 
massasta kuin meidän suoma-
laisten. Kaikesta huolimatta sy-
dämen loikka häntä kohti, joka 
on sydäntämme suurempi, on 
huikein ja paras kuviteltavissa 

oleva loikka tässä maailman-
kaikkeudessa.

Kansanlähetyspiireissä on 
tehty hienoja digiloikkia poik-
keusajan seurauksena. Olen ol-
lut erityisen iloinen siitä, että 
kansanlähetyspiireissä on vah-
vistettu yhteyttä ihmisten vä-
lillä. Yhteistä rukousta ja raa-
matunlukua ei ole unohdettu, 
vaan sitä on toteutettu digiloik-
kia hyödyntämällä. Yhteyttä on 
pidelty ja ihmisten välisiä hen-
kisiä muureja on voitu rikkoa, 
kun fyysiset muurit ovat koke-
mukseni mukaan helpottaneet 
henkistä lähentymistä. Tämä-
kin on tosi ihmeellistä Juma-
lan johdatusta!

Syrjäytymisvaarassa ole-
viin on oltu yhteyksissä. Uusi-
en toimintatapojen kokeilua ja 
löytämistä kohti on loikattu en-
nakkoluulottomasti. Sydämen 
loikka toisen ihmisen sydäntä 
kohti on ihmissuhde-elämän 
vaikein, mutta antoisin loikka. 
Kansanlähetystyössä meitä ei 
jaksa olla innostamatta missi-
omme kirkas kutsu näihin loik-
kiin.

Kristityn elämässä ei tule sel-
laista muuria vastaan, josta ei 
voisi Jeesuksen kanssa selvi-
tä. “Jumalani avulla minä hyp-
pään muurien yli” (ps.18:30), 
oli Daavidin kokemus, kun 
Herra oli pelastanut hänet Sau-
lin ja kaikkien vihollisten käsis-
tä. Vaikka kaikki maailman 7,5 
miljardia ihmistä hyökkäisi si-
nun kimppuusi, Jeesuksen ys-
tävänä sinä voit selvitä ja loi-

Loikkia 
eteenpäin
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Tämä annettuna tullut ot-
sikko sytytti minut kir-
joittamaan. Tunnustan 

nimittäin, että olen kiinnos-
tunut sijoittamisesta, seuraan 
aktiivisesti osakemarkkinoita 
ja vertailen eri sijoitusinstru-
mentteja. Olen piensijoittaja. 
Osa vuosien mittaan kertyneis-
tä säästöistä on talletettu osak-
keisiin ja rahastoihin. Ajattelen, 
että se on viisasta omaisuuden 
hoitamista.

Piensijoittajia muistute-
taan monesti pitkäjänteisyy-
den tärkeydestä. Pikavoittojen 
tavoittelun sijaan kannattaa 
ennemmin tarkastella pitkän 
aikavälin tavoitteita. Markki-
noilla koetaan aika ajoin shok-
keja – viimeisimpänä tietysti 
koronakriisi – jotka koettele-
vat piensijoittajien mielenrau-
haa. Pää täytyy pitää kylmänä, 
vaikka osakekurssit saattavat 
välistä rytistä alas, ja nopeas-
sa ajassa omaisuudesta katoaa 
ilmaan kymmeniä prosentteja. 
Mutta pitkällä aikavälillä kurs-
sit taas todennäköisesti käänty-
vät nousuun.

Vaikka sijoittaminen on fik-
sua taloudenhoitoa, siinä on 
omat merkittävät puutteensa. 
Pitkäkin aikaväli rahoitusmaa-
ilmassa on minimaalisen lyhyt 
henkäys iankaikkisuuden rin-
nalla, eivätkä rahoitusmarkki-
nat tarjoa yhtäkään kohdetta, 
jolla olisi iankaikkisuuden kan-
nalta mitään merkitystä. Par-
haimmillaankin tämän maail-
man rahoitusmarkkinat ovat 

vain työkalu, jolla voi ansaita 
hieman lisää pääomaa sijoitet-
tavaksi siihen, millä todella on 
merkitystä.

Niinpä parhaat sijoitusvinkit 
täytyy hakea jostakin muualta. 
Ja tässä tulee niistä maailman-
historian paras: ”Älkää kootko 
itsellenne aarteita maan pääl-
le. Täällä tekevät koi ja ruoste 
tuhojaan ja varkaat murtautu-
vat sisään ja varastavat. Koot-
kaa itsellenne aarteita taivaa-
seen. Siellä ei koi eikä ruoste tee 
tuhojaan eivätkä varkaat mur-
taudu sisään ja varasta. Missä 
on aarteesi, siellä on myös sy-
dämesi.” (Matt. 6:19–21)

Itselleni rakkain tämän vin-
kin mukainen sijoituskohde on 
lähetystyö kaikkialla siellä, mis-
sä Jeesusta ei vielä tai enää tun-
neta. Olemme etuoikeutettuja, 
kun saamme antaa omastamme 
Jumalan valtakunnan työhön. 
Saamme tukea sitä, että ihmi-
set eri puolilla maailmaa saavat 
kuulla Jeesuksesta, joka pelas-
taa. Jumala on antanut meil-
le kullekin omaisuutta hoidet-
tavaksi ja me voimme käyttää 
sitä siten, että taivaassa olisi 
kerran mahdollisimman paljon 
ihmisiä. Ajattele! Sinullakin on 
mahdollisuus sijoittaa taivas-
ten valtakuntaan! Ja sitten vie-
lä itse Jeesus Kristus takaa, että 
se sijoitus kannattaa. Eihän täl-
laista vinkkiä yksinkertaisesti 
voi jättää käyttämättä!

SAMULI VIRTANEN
KANSANLÄHETYKSEN HALLINTOJOHTAJA

Parhaat 
SIJOITUSVINKIT

kata tuon tilanteen yläpuolelle, 
koska Jeesus ja sinä muodostat-
te aina enemmistön.

Kaikkien haparoivien loik-
kiemme ja vajavaisten korpi-
vaellustemme keskelle Juma-
lan sana lupaa ihanat toivon 
näköalat:

“Miksi valitat, Jaakob, 
Israel, miksi puhut näin: – Ei 

ole Herra nähnyt elämäni 
taivalta, minun asiastani 

ei Jumala välitä. Etkö jo ole 
oppinut, etkö ole kuullut, 

että Herra on ikuinen 
Jumala, koko maanpiirin 

luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, 
tutkimaton on hänen 

viisautensa. Hän virvoittaa 
väsyneen ja antaa heikolle 
voimaa. Nuoretkin väsyvät 
ja nääntyvät, nuorukaiset 

kompastelevat ja kaatuvat, 
mutta kaikki, jotka Herraa 
odottavat, saavat uuden 

voiman, he kohoavat 
siivilleen kuin kotkat. He 

juoksevat eivätkä uuvu, he 
vaeltavat eivätkä väsy.” 

(Jes.40:27-31)

ANSSI SAVONEN, 
KOTIMAANTYÖN ALUEKOORDINAATTORI SEKL
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UNELMA UNELMA 
TODEKSITODEKSI

Miksi ihmeessä kou-
lutettu, vakituisen 
työpaikan omaava 

suomalainen haluaa luopua elä-
mästä kotimaassaan ja vaihtaa 
sen elämään vieraassa maassa, 
vieraan kielen, eri uskonnon 
sekä kaiken uuden keskellä? 
Halu kokea ja oppia uutta sekä 
nähdä maailmaa? Ihan innos-
tavia asioita. Mutta kuitenkin 
lopulta kysymys on paljon suu-
remmasta. 

Itselleni koko elämän muut-
tava hetki oli vuonna 2000 
Ryttylässä Nuorten Kesä -ta-
pahtumassa, johon olin pääty-
nyt ystäväni pyytämänä. Siel-
lä evankelista Kalevi Lehtinen 
puhui, miten valtavan paljon 
Jumala rakastaa jokaista maa-
ilman ihmistä. Ajattelin, että 
kuulostaa hienolta, mutta ei Ju-
mala varmastikaan minua ra-
kasta, koska en ole hyvä ihmi-

nen. Tuo ajatus keskeytyi, kun 
evankelista luki Raamatusta: 

”Mutta kaikille, jotka 
ottivat hänet vastaan, 
hän antoi oikeuden 

tulla Jumalan lapsiksi, 
kaikille, jotka uskovat 

häneen.” 
(Joh 1:12) 

Huomasin, että siinä sanottiin 
kaksi kertaa ”kaikille”. Juma-
lan rakkaus todella koski myös 
minua. Sain ymmärtää ja ot-
taa vastaan pelastuksen lah-
jan, jonka Jeesus kuolemallaan 
ja ylösnousemuksellaan meille 
on valmistanut. 

Aloin lukea Raamattua ja hy-
vin pian törmäsin lähetyskäs-
kyihin. Ymmärsin, että ne to-
siaan on tarkoitettu kaikille 
kristityille toteutettavaksi, mut-

ta miten käytännössä, sitä en 
vielä tiennyt. Samoihin aikoi-
hin luin myös kirjan, joka kertoi 
lähetystyöntekijöiden elämästä, 
työstä ja marttyyrikuolemasta 
Keski-Aasiassa. Ymmärsin, että 
lähetystyö on maailman tärkein 
työ, jotta jokainen ihminen sai-
si kuulla olevansa rakastettu ja 
ottaa vastaan pelastuksen. Kir-
jan luettuani sanoin Jumalal-
le, että haluan lähteä lähetys-
työhön, jos Hän joskus haluaa 
minut lähettää. Sydämeni syttyi 
lähetystehtävälle, mutta samal-
la särkyi sen todellisuuden ää-
rellä, että maailmassa on valta-
va määrä ihmisiä, jotka eivät ole 
koskaan kuulleet evankeliumia. 

Kuusi vuotta sitten olin aloit-
telemassa opiskelua Kansan-
lähetyksen lähetyskurssilla, 
mutta ennen sitä olin kesälo-
mamatkalla ystäväni kanssa 
kiertelemässä Itä-Euroopassa 
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muutamia maita. Erään maan 
kohdalla tapahtui jotain. Koin 
olevani jollain tavalla kotona, 
vaikka olin maassa ensimmäis-
tä kertaa. Muutaman päivän 
päästä oli jatkettava matkaa, 
mutta osa sydämestäni jäi sii-
hen maahan. Tiesin, ettei Kan-
sanlähetys työskentele tuol-
la alueella, joten päätin vain 
unohtaa kokemukseni. 

Lähetyskurssin jälkeen läh-
din ensimmäiselle työkaudelle 
Etu-Aasiaan, jossa työn paino-
piste oli seurakuntatyössä. Pian 
sydämessäni alkoi kuitenkin 
kalvaa kysymys siitä, miten ne 
miljoonat muslimit, jotka eivät 
koskaan tulisi kirkkoon, saisi-
vat kuulla evankeliumin. Sisäl-
läni kasvoi yhä suurempi tarve 
tavoittaa juuri niitä ihmisiä. 

Hyvin pian Jumalan ih-
meellisen johdatuksen kautta 
avautuivat täysin uudenlaiset 

näkymät ja mahdollisuudet. 
Löysimme uuden kansainväli-
sen yhteistyökumppanin, joka 
tekee tavoittavaa työtä kaikkein 
vähiten tavoitettujen ihmis-
ryhmien parissa. Ja tämä yh-
teistyökumppani työskentelee 
myös maassa, johon pala sydä-
mestäni jäi kuusi vuotta sitten. 

Täältä sydämeni maasta nyt 
kirjoitan tätä tekstiä. Elän to-
deksi sitä unelmaa, jonka Ju-
mala on antanut. Saan olla 
mukana siinä, mitä Hän te-
kee täällä. Päätehtäväni on täl-
lä hetkellä opiskella paikallista 
kieltä. Mutta yhdessä kansain-
välisen tiimini kanssa olen mu-
kana rukoillen etsimässä niitä 
ihmisiä, joiden sydäntä Jumala 
on valmistanut. Moni etsii to-
tuutta ja tarkoitusta elämälleen. 
Jumala johdattaa meidän elä-
määmme eri tavoin juuri näi-
tä ihmisiä. Heidän kanssaan 

yhdessä luemme Raamattua ja 
alusta asti he opettelevat jaka-
maan löydöistään ystävilleen ja 
perheilleen. Näin Jumalan rak-
kaus saa levitä koko ajan eteen-
päin. Näkymme on, että tulevai-
suudessa tässä muslimimaassa 
ei olisi yhtään kaupunkia tai ky-
lää, johon evankeliumi ei olisi 
levinnyt. 

Haluaisitko Sinä olla muka-
na tavoittamassa näitä ihmi-
siä? Tilaa kirjeeni, rukoile ja 
jos mahdollista, niin tue työtä 
myös taloudellisesti. https://
kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-
kohteet/anu-ita-euroopassa/ 

ANU 
LÄHETYSTYÖNTEKIJÄ ITÄ-EUROOPAN 
MUSLIMIALUEELLA
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Kyllä kiitos! Tilaan itselleni  
4 kertaa vuodessa maksutta 
ilmestyvän Pisara -lehden
Perun Pisaran tilauksen
Vaihdan tilauksen 
paperiversion sijaan 
sähköpostiini
Osoitteeni on muuttunut: 
teen osoitteenmuutoksen
Haluan, että minuun 
otetaan yhteyttä

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

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

Muilla viitteillä tulevat 
lahjoitukset kohdistetaan 
Hämeen Kansan lähetyksen 
kotimaan työn hyväksi.

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

Käytäthän viereisellä sivulla olevia kohdekohtaisia 
viitenumeroita –säästämme kuluissa ja helpotamme 

kirjanpitoa.

LAHJOITUS-
NUMEROT 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.

LÄHETIT:
Alajoet ........................................ 21513
Anu M........ ...............................22402
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

LAHJOITUSTEN 
KOHDEKOHTAISET  
VIITENUMEROT
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Kiireistä arkea, aikatau-
lupaineita, kiukuttele-
via lapsia, nalkuttavia 

vanhempia. Kuulostaako tutul-
ta? Meidän perheessämme kyl-
lä, erityisesti ajalta ennen kuin 
korona vapautti illat perheen 
kanssa vietettäväksi. Sitä olisi 
luullut, että oman ajan vähene-
minen kiristäisi välejä, mutta 
kävikin niin, että läheisimmät 
tulivat tutummiksi ja mielen-
kiintoa riitti aivan eri tavalla 
lasten ja puolison asioihin (no, 
kyllä etäkoulun tukemisessa vä-
lillä myös hiukset harmaantui-
vat).

Eihän tämän toisaalta olisi 
pitänyt mikään yllätys olla. Ve-
dän osana perheneuvolapsyko-
login työtäni Ihmeelliset vuodet 
-vanhempainryhmiä. Ryhmis-
sä rakennetaan vanhemman ja 
lapsen vuorovaikutusta pyrami-
diksi, jonka leveässä alaosassa 
on yhteistä leikki- ja peliaikaa, 
hyvän huomaamista ja sen ää-
neen sanomista, sinnikkyyden, 
sosiaalisten taitojen ja tuntei-
den tunnistamisen ja ilmai-
sun tukemista mallittamalla 
ja ohjaamalla. Vahva ja tukeva 
myönteinen perusta vähentää 
jo itsessään tarvetta puuttua 
kielteiseen käytökseen, mutta 
myös huonon käytöksen rajoit-
tamiseen tarjotaan tehokkai-
ta keinoja: aina kuin mahdol-
lista, ärsyttävä käytös jätetään 
huomiotta (koska kielteinenkin 
huomio palkitsee huonoa käy-
töstä) ja sellaiseen huonoon 
käytökseen, johon on välttä-

Sijoita 
suhteisiin

huomata hyvän ja sanoa sen ää-
neen, ja painaa jarrua nalkutuk-
sen ja joka asiaan puuttumisen 
pyrkiessä pintaan.

Olen ajatellut, että vuorovai-
kutuksen pyramidi ei rajoitu 
pelkästään vanhemmuuteen. 
Myös parisuhdetta rakentaa 
se, että järjestää yhteistä aikaa 
puolison kanssa ja huomaa hy-
vän toisessa ja sanoo sen ää-
neen. Aivan liian helposti sitä 

mätöntä puuttua, reagoidaan 
rakentavasti ja rauhallisesti, 
seurausten kautta opettamalla. 

Kiireisessä arjessa vain py-
ramidi kääntyy herkästi kär-
kikolmioksi, jossa aikaa hyvän 
rakentamiseen ei ole, ja huono 
käytös, kieltäminen ja komen-
taminen lisääntyvät. Tällöin 
perheen vuorovaikutus käy to-
della raskaaksi. Siksi on tärke-
ää tietoisesti satsata vanhem-
muuteen, raivata lapsille aikaa 
ja itselle voimia niin, että jaksaa 
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ottaa hyvän itsestäänselvyytenä 
ja avaa sanaisen arkkunsa vas-
ta, kun on jotain huomautetta-
vaa. Sekä itsetuntemusta että 
puolisoiden mahdollisuutta 
toimia toisilleen rakentavana 
peilinä auttaa se, että kertoo 
tunteistaan ja kuulumisistaan 
toisille. Ja ettei keskustelu pel-
kästään syvissä vesissä kulkisi, 
myös yhteinen jaettu huumori 
ja ilo rakentaa vahvaa perustaa 
yhteydelle. Kun yhteys, kiin-
tymys ja varmuus toisen hy-
väksynnästä on vahva, on hel-
pompi ottaa myös rakentavasti 
ilmaistuja muutostoiveita vas-
taan. Paino sanalla rakentavasti 
-ei ”aina sinä” tai ”sinä et kos-
kaan”, vaan ”Kun teet niin ja 
niin, minusta tuntuu…”.

Suhteisiin sijoittaminen ei ra-
joitu vain perheenjäseniin. It-
selleen on hyvä järjestää aikaa 
ja antaa rohkaisua, eikä siinä 
ole kyse itsekkyydestä ja vää-
ränlaisesta itserakkaudesta. Ys-
tävien ja sukulaisten kanssa on 
tärkeä viettää aikaa, ja työkave-
reille annettu rohkaiseva palau-
te on erittäin merkityksellistä. 
Läheltämme löytyy varmas-
ti ihmisiä, niin yksinäisiä kuin 
perhearjen kuorman alle nään-
tyviä, joille ajan ja rohkaisun 
antaminen voi olla suorastaan 
selviytymisen ehto.

Viimeisimpänä, mutta ei vä-
häisimpänä ajattelen, että Jee-
sus haluaa johdattaa meidät 
takaisin sinne Isän syliin, jossa 
saa viipyä ja kokea, että Isä on 
minusta kiinnostunut ja huo-
maa hyvän minussa. Hän jos 
kuka haluaa rohkaista minua 
näkemään ne lahjat, jotka Hän 
on minuun istuttanut läheiste-
ni iloksi ja seurakunnan raken-
nukseksi. Hän tahtoo opettaa 
minua tuntemaan Isän sydän-
tään, jolla on meitä kohtaan 
hyvä tahto. Isän sylissä on tur-
vallista lähteä kohtaamaan it-
sessä asuvaa syntiä ja häpeää, ja 
antaa Pyhän Hengen myös nuh-
della ja kehottaa. En usko, että 
Isän ajatus on, että tässäkään 
kohtaa pyramidin tulisi olla 
kärkikolmio. Laki ja oma yritys 
ei saa aikaan muutosta, kohda-
tuksi tulo ja rakkaus kyllä.

Suokoon Isä meille voimia ja 
viisautta suhteisiin sijoittami-
seen syksyn ja ajankäytön ar-
vovalintojen tullen, ja erityises-
ti hetkiä Hänen sylihoidossaan!

SUSANNA HÄNNINEN
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Kuukausilahjoittana 
olet kanssamme 

SUURESSA 
MUKANA!
Kuukausilahjoittajaksi?

Hämeen Kansanlähetyksen 
talous perustuu täysin 

vapaaehtoisten lahjoitusten 
varaan. Haluamme olla 
viemässä evankeliumia 
ja kertoa Jeesuksesta 
niin monelle kuin ikinä 
mahdollista lähellä ja 

kaukana. Säännöllisesti 
annettu lahja luo toiminnalle 

kasvun mahdollisuuksia 
sekä luo pohjaa vakaalle 

tulevaisuudelle. 

SÄÄNNÖLLINEN 
LAHJOITUS  

VERKKOPANKKISI 
KAUTTA:

1. Tee omassa 
verkkopankissasi 

maksuohjelmalla toistuva 
maksu tai suoritus 

2.  Ilmoita tilinumero, 
jolle maksu suoritetaan 

3.  Käytä sivulta löytyviä 
yleisiä viitenumeroita tai 

kohteesi viitenumeroa
4.  Päätä itse summa ja  

eräpäivä
5.  Määritä maksun  

toistuvuus



Olen Vesa Vähäkangas 
Hämeenlinnasta. Olen 
naimisissa ja meillä on 

neljä aikuista lasta sekä kuusi 
lastenlasta. Kotoisin olen Yli-
vieskasta. Vanhempani olivat 
Rauhan Sanalaisista kodeista, 
äidin isä jopa saarnamies. Usko 
ei kuitenkaan periydy, vaan jo-
kaisen on henkilökohtaisesti 
otettava pelastus vastaan. Lap-
suuden kodissani kunnioitettiin 
kristillisiä arvoja. Sunnuntaisin 
ei tehty töitä, ei saanut kiroilla, 
alkoholia ei käytetty. En kyllä 
muista, että edes iltarukousta 
olisi opetettu. 

Vuoden 1989 keväällä kaikki 
muuttui. Kolmas lapsemme oli 
juuri syntynyt ja elämä oli kai-
kin puolin mallillaan, kunnes 
vaimo tuli uskoon. En vastusta-
nut, mutta mietin, miten tämä 
tulee vaikuttamaan perheemme 
elämään ja avioliittoomme. Oli-
siko kuinka ahdas elämä tiedos-
sa? Halusin selvittää, mitä tämä 
usko oikein tarkoittaa? Kirjalli-
suutta oli tarjolla isot pinot, joita 
oli saatu uskon ystäviltä.  Salaa 
koitin tutkia, ettei vaimo vaan 
innostu ja ala tuputtamaan. 

Tapio Nousiaisen kirja ”Yksi 
ainoa elämä” oli selkeää teks-

tiä. Ei ole kultaista keskitietä, 
vaan joko tai. Usko ei ole har-
rastus, vaan koko elämä Jee-
suksen yhteydessä. Oma syn-
tisyys tuli selväksi. Parannus 
olisi tehtävä ja synnit saatava 
anteeksi. Jeesuksen merkitys 
kirkastui. 

Ennen joulua sain vaimolta 
lahjaksi Raamatun. Aloin luke-
maan ja Sana teki työtään. Suu-
rin este oli, mitä ihmiset sanoi-
sivat, jos lähtisin seuraamaan 
Jeesusta. Sain Jumalan sanas-
ta rohkaisua. ”Jos ihmiset ovat 
vainonneet minua, he vainoa-
vat teitäkin.” Joh 15:20 

Uuden vuoden aattona vai-
moni lähti rukouskokoukseen 
ja kysyi: ”Vieläkö sun puolesta 
rukoillaan, vaan olisitko jo val-
mis antamaan elämäsi Jeesuk-
selle?” Vähän aikaa mietittyä-
ni päätin, että lähden Jeesusta 
seuraamaan, kävi miten kävi. 
”Siitä lähti uskon vaellukseni. 
Usko on Jumalan lahja, eikä 
sitä omin voimin voi uskoa. 

Silloin oli Ylivieskassa he-
rätystä ja seuraavalla viikolla 
minäkin lähdin mukaan pai-
kalliseen Kansanlähetyksen 
vastuuryhmään. Toiminta oli 
aktiivista ja monenlaisessa sai 

olla mukana. Vaimoni oli in-
nolla mukana lapsityössä ja 
minäkin tempauduin mukaan. 
Hankimme 9-hengen bussin, 
jolla kuljetimme lapsia ja nuo-
ria kristillisiin tapahtumiin. 
Olin sellainen monitoimimies, 
saunan lämmittäjä leireillä, ui-
mavalvoja, yövahti ja missä tar-
vittiin.

Olemme vaimoni kanssa mu-
kana myös yhteiskristillisessä 
Gospel Riders moottoripyörä-
kerhossa. Iloitsemme uskonyh-
teydestä yli seurakuntarajojen. 
Rukous ja evankeliumin viemi-
nen eteenpäin on jokaisen us-
kovan etuoikeus. 

”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. ” 
Joh 14:27  

Tämän minäkin voin allekir-
joittaa. Sain myös pelastusvar-
muuden. 

Ei tullut pyhimystä, mutta 
joka päivä saan turvata Jeesuk-
sen Golgatan työhön.

HYVÄNÄ PÄIVÄNÄKIN

VOI TULLA 
USKOON
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Hei,
Olen Anja Yletyinen, 73-vuoti-
as mummi Hausjärven Rytty-
lästä. Synnyin suuren perheen 
nuorimmaisena. Mummoni 
kuulemma rukoili sekä lasten-
sa että tulevien lastenlasten 
puolesta, siis minunkin puo-
lestani, vaikkei ehtinyt minua 
näkemään, kun kuoli ennen 
syntymääni. Äiti opetti mei-
tä lapsia rukoilemaan. Kävim-
me myös pyhäkoulua. Isällä oli 
sellainen tapa, että kun äiti pesi 
meidät pienimmät saunassa, 
niin isä otti aina jokaisen pes-
tyn lapsen vuorollaan pyyhkee-
seen ja kantoi saunalta tupaan 
ja luki kantaessaan Isä meidän 
-rukouksen. 

     Kun kotona oli seurat, jot-
kut ihmiset käyttivät pieniä pu-
heenvuoroja ja kertoivat, miten 
Jumala oli johdattanut heitä 
elämässä. Nuo asiat mietitytti-
vät minua. Mutta koulussa mi-
nua hävetti, kun jotkut kiusoit-
telivat meitä, kun tiesivät, että 
äiti oli uskova. Vetosin Juma-
laan, että haluaisin kyllä tulla 
uskoon ja päästä taivaaseen, 
mutta voisinko tulla uskoon 
vanhempana. 

     Sisarukseni kävivät seura-
kunnan nuorten illoissa ja mi-
näkin aloin käydä niissä. Olin 
kuitenkin kuin kahden tulen 
välissä. Sisintäni poltteli pääs-
tä nauttimaan huvituksista ja 
toisaalta Jumala veti puoleensa. 
Lauloin kuorossa mutta tunsin, 
että valehtelin. Pari vuotta kes-

ti tuota sisäistä kamp-
pailua. Kerran kuulin 
nuorten illassa sanat 
Johanneksen evanke-
liumista: "Kaikille, jot-
ka ottivat hänet (Jee-
suksen) vastaan, hän 
antoi voiman tulla Ju-
malan lapsiksi, niille, 
jotka uskoivat hänen 
nimeensä." (Joh. 1:12) 
Yhtäkkiä tuo sana tuli 
minulle eläväksi ja to-
teutui kohdallani! Ta-
jusin, ettei minulla 
itsellä ole voimaa tun-
nustaa Jeesusta Her-
rakseni, mutta että 
Jeesus antaa minulle 
sen voiman. Sydän va-
pautui syytöksistä, kun sain an-
teeksiantamuksen kaikista syn-
neistä. Sain myös rohkeuden 
pitää aamuhartauksia koulus-
sa ja näin tunnustaa toisillekin 
uskoni.

     Suurin vaikeus uskon tiel-
lä on ollut se, että unohdan niin 
usein, että Jeesus on oikeasti 
tehnyt kaiken puolestani. Tur-
hanpäiten etsin itsestäni kel-
vollisuutta ja yritän omin voi-
min toteuttaa Jumalan tahtoa. 
Sehän on vain ylpeyttä, haluan 
olla parempi kuin olen. Raa-
matussa kerrotaan kuitenkin, 
ettei ole ketään Jumalan edes-
sä kelvollista. Mutta: "Jos me 
tunnustamme syntimme, niin 
Jumala, joka on uskollinen ja 
vanhurskas, antaa meille syn-

nit anteeksi ja puhdistaa mei-
dät kaikesta vääryydestä." (1 
Joh 1:9) Onneksi Jumala aina 
palauttaa minut ruotuun an-
tamalla minun kompastua ja 
huomata, että tarvitsen Jeesuk-
sen apua ja anteeksiantamus-
ta. Minulle oli hyvin kasvatta-
vaa mennä naimisiin ja saada 
puolisosta "peili". Erinomaises-
ta kiltistä ihmisestä tulikin ei-
niin-erinomainen. 

    Ihmeellisimpiä ja suuren-
moisimpia juttuja elämässä on 
tutustua Raamattuun ja päivit-
täin turvautua Häneen, joka on 
meidät luonut. Luonnon katse-
leminen saa myös mielen iloi-
seksi ja kiitolliseksi. Odotan 
sitä päivää, kun Jeesus tulee 
takaisin hakemaan omiaan Tai-
vaan ilojuhlaan.
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Todistus



Saanko kysyä sinulta 
muutaman kysymyksen?

  

NIIN, JUURI SINULTA. 
Tuntuuko, ettei elämälläsi ole tarkoitusta? Pelottaako sinua?

Oletko miettinyt, onko Jumalaa olemassa
Tai mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?
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Mistä on kyse?

Raamattu kertoo meille ilosa-
noman Jeesuksesta. Usko 
Jeesukseen antaa elämään  

toivoa etenkin silloin, kun elämää 
varjostavat vaikeat asiat. Se kan-
taa läpi elämän iloissa, suruissa ja 
ihan tavallisen arjen keskellä. 

Raamatun alussa kerrotaan, 
että Jumala on luonut maailman 
hyväksi ja ihmisen elämään hä-
nen yhteydessään. Maailmassa on 
paljon kaunista ja hyvää, kuitenkin 
päivittäiset uutiset kertovat meil-
le, että kaikki ei ole niin kuin pi-
täisi. Myös oma elämämme näyt-
tää kuinka toimimme väärin niin 
itseämme, toisia ja Jumalaa koh-
taan. Olemme itsekkäitä ja rak-
kaudettomia. 

Raamattu on hyvin realistinen 
kirja. Se kertoo meille siitä, että 
synti on katkaissut suhteemme 
Luojaamme: ”Sillä kaikki ovat 
syntiä tehneet ja ovat Jumalan 
kirkkautta vailla ja saavat lah-
jaksi vanhurskauden hänen ar-
mostaan sen lunastuksen kautta, 
joka on Kristuksessa Jeesukses-
sa…” Room. 3:23

Jumala kuitenkin rakastaa luo-
maansa ihmistä ja tahtoo elää yh-
teydessä meihin. Jeesus kuoli ris-

tillä syntiemme sovitukseksi. Hän 
kärsi meille kuuluvan rangaistuk-
sen.

”Hän on haavoitettu meidän 
rikkomustemme tähden, run-
neltu meidän pahain tekojem-
me tähden. Rangaistus oli hänen 
päällänsä, että meillä rauha oli-
si.” Jes. 53:8

”Sillä niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, että hän antoi aino-
kaisen Poikansa, ettei yksikään, 
joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan 
hänellä olisi iankaikkinen elämä.” 
Joh. 3:16

Suuri uutinen on se, että Jeesus 
julkisen kuolemansa jälkeen nou-
si ylös kuolleista. Hän osoitti, että 
elämä ei pääty kuolemaan vaan 
jatkuu iankaikkisesti. Hän avasi 
myös meille syntisille tien Juma-
lan luokse. Ilman häntä emme sin-
ne pääse, koska pahuutemme es-
tää sen.

Jeesus kutsuu ihmisiä elämään 
yhteydessään, Jumalan lapsina. 
Hän odottaa, että sinä ja minä ot-
taisimme vastaan sen pelastuksen 
jonka hän on maailmalle lahjoit-
tanut.

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

”Kaikille, jotka ottivat hänet 
vastaan, hän antoi voiman tulla 
Jumalan lapsiksi, niille, jotka us-
kovat hänen nimeensä.” Joh. 1:12

Ihmisestä tulee Jumalan lapsi 
kun hän saa vastaanottaa Jeesuk-
sen ja syntien anteeksiantamuk-
sen omaan elämäänsä. Itse Juma-
la ei vaadi meiltä mitään mitä hän 
ei olisi valmis antamaan. Muutos-
voima tulee Jumalalta.

”Jos me tunnustamme syntim-
me on hän uskollinen ja vanhurs-
kas, niin että hän antaa meil-
le synnit anteeksi ja puhdistaa 
meidät kaikesta vääryydestä.”  
1. Joh. 1:9

Voit halutessasi rukoilla vaik-
ka näin: ”Pyydän anteeksi Juma-
la, että olen kääntänyt liian usein 
selkäni sinulle. Tunnustan kaik-
ki syntini ja pyydän, että saisin 
vastaanottaa anteeksiantamuk-
sen ja voiman tulla Jumalan lap-
seksi. Tule Herra Jeesus elämää-
ni, tule Herra Jeesus sydämeeni. 
Anna minulle voimaa seurata si-
nua. Amen!”


