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Hämeen Kansanlähetyksen

Joulunaika
Perinteiset Joulumyyjäiset la. 12.12
Hämeenlinnassa Keitaalla 11-13.00

Myymme Keitaan edustalla riisipuuroa, kahvia, pipareita 
ja torttuja. Otamme myös vastaan ennakkotilauksia 

porkkana- ja lanttulaatikoista sekä kakuista. Lisätietoja 
lähempänä osoitteesta hameenkl.fi tai Miina Makkonen 

puh. 040 8480542 (Keidas: Kaivokatu 2).

Tampereen Lähetyskodilla 11-13.00
Myymme mukaan riisipuuroa, hernekeittoa, leivonnaisia 
sekä kotimaisia käsitöitä - tervetuloa poikkemaan! Osaa 

leivonnaisista on myös mahdollista ostaa tilauksesta, 
lisätietoja lähempänä hameenkl.fi tai Paula Jääskö
puh. 040 9603690 (Lähetyskoti: Hämeenpuisto 41)

Joulujuhla 13.12
Hämeenlinnan Keitaalla 13.00

Tampereen Lähetyskodilla 16.00
Mukana piirijohtaja Ilkka Päiväsaari

ja Asta Vuorinen Japanista.

PS. Kaikki muutokset
ovat mahdollisia koronatilanteen

vuoksi. Ajantasaiset tapahtumatiedot
löytyy hameenkl.fi/kalenteri

Tervetuloa!
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Jo varhain ennen Joulua monien kotien ikkunoihin 
ilmestyy valaistu joulutähti. Usein kun näen sellaisen – 
kiitän siitä, että kerran syttyi Joulun tähti, joka johdatti 

aivan vieraiden uskontojen ja kulttuurien edustajat 
juhlimaan ja kumartamaan syntynyttä kuningasta Jeesusta!

”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren 
valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjojen 

maassa, loistaa kirkkaus… Sillä lapsi on syntynyt 
meille, poika on annettu meille. Hän kantaa 

valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen 
Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, 

Rauhan Ruhtinas.” 
(JES.9:1,5)

Jeesus on tämänkin Joulun todellinen tähti, kirkkaus 
joka loistaa meille kuoleman varjoissa asuville ihmisille. 
Hän on tähti, joka johdattaa meidät ikuiseen elämään.  

Jouluperinteisiin kuuluu, että saamme ja annamme lahjoja. 
Tämän perinteen taustalta löytyy se, että Jouluna Jumala 

antoi sinulle ja minulle, koko ihmiskunnalle lahjoista 
suurimman ja kalleimman. 

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, 
että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka 

häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, 
vaan saisi iankaikkisen elämän.” 

(JOH.3:16). 

Tänä jouluna saamme turvautua tähän, lahjaksi annettuun 
ja kerta kaikkiaan ihmeelliseen toivoon. 

Siunattua ja rauhaisaa Joulunaikaa sinulle! 

Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja

KIITOS YSTÄVÄT!

Taakse piirtyvä vuosi jää histori-
aan suurena koronakriisin vuote-
na, jonka seurauksia selvitellään 
ja niistä kärsitään vielä pitkään. 

Keväällä toimintamme jäi jo 
valmiiksi taloudellisesti haasteel-
lisessa tilanteessa tauolle voimaan 
tulleiden rajoitusten vuoksi. Tä-
män tauon aika olemme saaneet 
opetella uudelleen digitaalisen 
median mahdollisuuksia ja ottaa 
erilaisia keinoja käyttöön viedä 
evankeliumia eteenpäin mm. in-
ternetin välityksellä. Whatsappia 
on valjastettu yhteisien rukousko-
kousten käyttöön ja Teamsin avul-
la on järjestetty kokouksia ja raa-
mattupiirejä sekä kevätjuhlatkin.

Uskomme, että olemme kevään, 
kesän ja syksyn aikana saaneet 
korvaamatonta oppia muun mu-
assa edellä mainituissa asioissa. 
Lisäksi vahvan kokemuksen Ju-
malan uskollisuudesta, hyvyydes-
tä ja johdatuksesta poikkeukselli-
sina aikoina.

Kaiken tämän keskellä olem-
me saaneet taloutemme kohtuul-
lisen hyvään tasapainoon. Moni 
ystävä on ymmärtänyt tilanteen 
haastavuuden Hämeen Kansan-
lähetyksen työn sekä toiminnan 
osalta ja on antanut ylimääräisen 
lahjan työmme tukemiseen, eikä 
sopeutustoimenpiteitä ole tar-
vinnut tehdä. Olemme saaneet 
muistutuksen siitä, että meillä 
on iso ja uskollinen joukko työn 
ystäviä täällä Hämeessä. Siksi 
haluamme koko Hämeen Kan-
sanlähetyksen työntekijäjoukon 
ja piirihallituksen puolesta sa-
noa tämän haasteellisen vuoden 
päätteeksi sinulle KIITOS! Täs-
tä on hyvä jatkaa yhdessä eteen-
päin ilosanoman eteenpäin vie-
miseksi maakunnissamme ja 
aina maiden ääriin asti.

TORSTI TAURIAINEN, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA 
ILKKA PÄIVÄSAARI, PIIRIJOHTAJA

Joulun tähti!Joulun tähti!
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KUUSIVARAS
Matka ei olut kovin pit-

kä. Saavuimme pian 
metsäaukiolle, jonka 

keskellä kuusi kasvoi – vai pi-
täisikö sanoa oli kasvanut! Nyt 
sen paikalla oli vain pieni kan-
nontynkä. Vaimoni voihkaisi ja 
pyllähti hankeen uskomatta sil-
miään. Päässäni raksutti villisti. 
Kuva naapurin ovenpielessä nä-
kemästäni täydellisestä kuuses-
ta vyöryi tajuntaani tsunamin 
tavoin. ”Se ääliö, varas, pettu-
ri, ilkimys ja jouluilonpilaaja!”, 
manasin mielessäni.

Sinä jouluna jouduimme tyy-
tymään toiseksi parhaaseen; 
epäsymmetriseen latvakuu-
seen. Vaikka perunalaatikko oli 
erinomaista, piparkakut murei-
ta ja seura suloista, en pystynyt 
iloitsemaan. Kasvava katkeruus 
kietoi minua yhä tiukemmin ot-
teeseensa.

Joulupäivän aamuna näin 
unen. Siinä Jeesus talutti minut 
ison tien tuolle puolen. Metsä-
palstallamme ei kasvanut kuu-
sen kuusta. Tätä kummastel-

lessani näin, miten taivaasta 
kurottui suuri käsi. Sen etusor-
mi porasi routaiseen maahan 
satoja reikiä. Sitten alkoi sataa 
lunta. Ei, ei se ollutkaan lunta! 
Taivaasta leijaili alas satoja en-
keleitä. Jokainen heistä kantoi 
käsissään yhtä pientä kuusen-
tainta. He laskivat taimet hel-
lästi maassa oleviin reikiin ja 
kohosivat jälleen korkeuksiin.

Heräsin. Jossain kaukana 
soivat kirkonkellot. Ulkona sa-
toi lunta. Mietin näkemääni 
unta. Ymmärsin, että jokainen 
kuusi metsässäni oli taivaalli-
sen Isäni kasvattama, ei minun. 
Jos hän oli ne kasvattanut, hän 
pystyisi myös suojelemaan nii-
tä. Miksei hän ollut kuitenkaan 
tehnyt niin silloin kun naapuri-
ni oli tullut tontilleni ja varasta-
nut kauneimman kuuseni? Sitä 
en vieläkään ymmärtänyt. Kos-
tonhalu nosti päätään. En ha-
lunnut joutua sen valtaamaksi. 
Niinpä tartuin Raamattuuni. Se 
aukeni Sananlaskujen 20. lu-
vun kohdalta. Silmäni osuivat 

alleviivaamaani jakeeseen 22: 
”Älä sano: ”Minä maksan pa-
halla pahan”; luota Herraan, 
hän puolustaa oikeuttasi”. Mi-
nua alkoi hymyilyttää. Haluni 
kostaa suli lukemiini sanoihin. 
Ne olivat vakuuttaneet minul-
le, että Jumala oli nähnyt koke-
mani vääryyden. Se oli hänen-
kin mielestään väärin, ja hän 
tahtoi auttaa minua. Jotta hän 
saisi toimia rauhassa, en saisi 
puuttua asiaan.

Niinpä aloin päivittäin ru-
koilla naapurini puolesta. Kii-
tin hänestä ja siitä ihmeellises-
tä työstä, jota Jumala hänessä 
parhaillaan teki.

Naapurini muutti toiseen 
kaupunkiin. En kuitenkaan 
lopettanut rukoilemista hä-
nen puolestaan. Viiden vuo-
den kuluttua kotiovellem-
me ilmestyi valtava laatikko. 
Sen päällä luki: Anteeksi. Laa-
tikko sisälsi viisisataa pienen 
pientä kuusentainta. Jumala 
oli pitänyt lupauksensa. Kiitin 
häntä ja soitin naapurilleni: 

Perheemme omisti metsäpalstan ison tien toisella puolella. Vaimoni oli jo edellisen 
joulun alla nähnyt siellä kauneimman koskaan näkemänsä kuusen mutta halunnut 
sen vielä kasvavan mittaa tähän jouluun. Kuusi oli siis valittu. Nyt piti vain pakata 

kuumaa kaakaota termariin, vetäistä toppahousut jalkaan ja marssia koko perheen 
voimin kuusen luokse kirves kourassa.
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KUUSIVARAS
”Sinulla, hyvä naapurini, on 
elinikäinen kuusenhakuoike-
us minun metsääni, jos lupaat 
aina kuusta hakiessasi poiketa 
myös kahville”.

Tämän joulutarinan 
myötä tahdon toivottaa 
sinulle oikein siunattua 
ja suloista Joulua!  

Sinulle on syntynyt 
Vapahtaja; hän, jolla 
on kaikki valta taivaassa 
ja maan päällä. 
Sinunkin elämässäsi!
MARIANNA HILDÉN
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Tämän kysymyksen esitti 
joukko tähtien tarkkaili-
joita, jotka olivat tulleet 

itäisiltä mailta Betlehemiin. 
Luultavasti miehet olivat lähte-
neet liikkeelle Persiasta tai Ba-
byloniasta, jossa harrastettiin 
noihin aikoihin korkeatasois-
ta astrologiaa. Jo monta sataa 
vuotta ennen Jeesuksen syn-
tymää itämaiset tähtitieteilijät 
pystyivät laskemaan planeet-
tojen liikkeet, sekä auringon ja 
kuun pimennykset. 

Nyt tähtien tarkkailijat olivat 
havainneet uuden ilmiön, joka 
tapahtui juutalaisten aluetta 
tarkoittavassa tähdistössä. Mu-
kana ilmiössä oli myös Jupiter 
eli kuningasplaneetta. Näin he 
osasivat lukea oikealla hetkellä 
Israelin Messiaan syntymän ja 
lähtivät kohti Betlehemiä ku-
martamaan Messiasta. 

Kautta historian on esitetty 
erilaisia arvauksia siitä, mikä il-

miö Betlehemin tähti oli. Jotkut 
uskovat, että kyseessä oli ko-
meetta eli pyrstötähti. Komeet-
ta on jääkimpale, joka kulkeu-
tuu niin lähelle aurinkoa, että 
sen pinta alkaa sulaa. Kimpa-
leesta irronnut kaasu ja pöly 
saattaa muodostaa satoja ki-
lometrejä pitkän pyrstön, joka 
näkyy maahan saakka. 

Jeesuksen syntymän tienoil-
la havaittiin tähtitaivaalla usei-
ta komeettoja, joista tunnetuin 
on Halleyn komeetta. 

On myös arveltu, että Betle-
hemin tähti olisi ollut räjähtä-
nyt tähti, eli supernova, joka 
saattaa näkyä maahan jopa 
vuosia. Kiinalaiset ja korea-
laiset tähtitieteilijät havaitsi-
vat taivaalla kirkkaan, paikal-
laan pysyvän novan muutamaa 
vuotta ennen Jeesuksen synty-
mää. 

Planeettojen konjunktiossa 
useampi tähti asettuu maasta 

katsottuna samaan linjaan ja 
näyttää yhtenäiseltä kirkkaalta 
tähdeltä. Betlehemin tähti saat-
toi olla tällainen ilmiö. Teoriaa 
tukee se, että Jeesuksen synty-
män vaiheilla tähdistöissä oli 
monta erittäin harvinaista kon-
junktiota. 

Helmikuussa vuonna 6 eKr. 
tapahtui kalan tähtikuvios-
sa Marsin, Jupiterin ja Satur-
nuksen konjunktio. Vuotta ai-
kaisemmin Jupiter ja Saturnus 
kohtasivat toisensa toukokuus-
sa, syyskuussa ja joulukuussa. 

Vuonna 3 eKr. oli leijonan 
tähtikuviossa Venuksen ja Jupi-
terin konjunktio. Tuolloin Jupi-
ter kohtasi kymmenen kuukau-
den aikana kahdesti Venuksen 
ja ohitti kolme kertaa Leijonan 
tähtikuvion kirkkaimman täh-
den, Reguluksen. Jupiter kulki 
taivaalla kohti länttä. 

Se olisi voinut näyttää suun-
taa tietäjille kohti Betlehemiä, 

"Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? 
Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja 

olemme tulleet häntä kumartamaan."
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jonka yläpuolelle sen on las-
kettu pysähtyneen kuudeksi 
päiväksi joulukuussa vuonna 
2 eKr. 

Betlehemin tähti oli odotettu 
ilmiö. Se merkitsi tähtien tut-
kijoille uuden, lopunaikaisen 
hallitsijakuninkaan syntymää. 
Vaikka emme tässä ajassa saa 
varmaa tietoa siitä, minkälai-
nen tähti oli ja miten se käyt-
täytyi, sen ilmestyminen oli Ju-
malan teko. Tuo harvinainen 
tähtitaivaan näytelmä oli muille 
kansoille merkki siitä, että To-
tuus tulee Israelista. 

Kaikkeus kertoo Luojasta 

”Mitä enemmän tiedän maail-
makaikkeudesta, sitä ihmeelli-
semmäksi Jumala minulle pal-
jastuu,” sanoo Etelä-Afrikan 
Kapkaupungissa asuva täh-
titieteen tohtori Petri Väisä-

nen. Hän on tarkkaillut maail-
mankaikkeutta ja sen galakseja 
työkseen yli 20 vuotta ja ihmet-
telee yhä, miten upeasti toimi-
va kokonaisuus universumi on. 
Rehellisesti tehdyn tieteen ja 
Raamatun ilmoituksen välillä 
hän ei näe minkäänlaista ris-
tiriitaa.

Petri Väisänen lukeutuu Luo-
jaan uskovien tiedemiesten 
joukkoon. ”Universumin kau-
neus ja järjestelmällisyys ovat 
viestejä, jotka sopivat hienosti 
yhteen raamatullisen jumala-
kuvan kanssa. Joku on tämän 
kaiken suunnitellut juuri niin 
tarkoitukselliseksi kuin se on,” 
hän sanoo. 

Tieteen havainnot ja mittauk-
set pyrkivät etsimään lainalai-
suuksia, kuvaamaan sitä, mitä 
”aina” tapahtuu. Ne eivät kui-
tenkaan selitä, miksi niin ta-
pahtuu. Väisänen uskoo, että 

lopulta vastuussa kaikesta on 
Jumala. Hän on mukana jo-
kaisessa hetkessä ja tilantees-
sa, vaikkakaan ei mitattavissa 
olevana ilmiönä. Hän loi jär-
jestelmän, joka normaaliolois-
sa näyttää toimivan itsekseen. 

Väisänen ei usko, että Ju-
malan olemassaoloa voidaan 
todistaa aukottomasti millään 
tavalla. Hänen sormenjälkensä 
on kuitenkin nähtävissä enem-
män kokonaisuudessa ja mer-
kityksessä kuin minään mysti-
senä voimana atomien välissä. 

”Emme pysty ymmärtämään 
äärettömyyttä, mutta uskon, 
että Jumala on siellä, ja silti 
myös hyvin lähellä. Voin tuntea 
Hänet,” Petri Väisänen sanoo.

HELI HYVÖNEN
(LYHENNELMÄ JOULUN AIKA -LEHDESSÄ VUONNA 
2014 ILMESTYNEESTÄ ARTIKKELISTA)

Mikä oli 
Betlehemin tähti? 
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 Joulun tähti 
Beetlehemissä

Vain yksi maailman kaupunki liittyy alkuperäisesti 'Joulun tähteen'. 
Sieltä muinaiset itämaan tietäjät löysivät seimen lapsen. Nyt samoilla 
kulmilla on hotelleja, matkamuistomyymälöitä tai muuta kaupallista 

toimintaa, joiden nimessä on sana 'tähti'. Kaupungissa ja sen kujilla vilkkuu 
talvella joulutorien markkinavalot ja lukemattomat sähköiset tähdet. 

Mieleenpainuvinta on kuitenkin nähdä pieniä uskon liekkejä niissä kaikkein 
vaatimattomimmissa kodeissa. Ehkä se onkin se paras valo.

Tuo kaupunki -  Beetle-
hem - on hepreaksi  'lei-
vän talo'. Mikä profeetal-

linen nimi muinaisella pienelle 
israelilaiskaupungille, sillä itse 
Elämän leipä, Jeesus, syntyi 
siellä. Tunnetaan kaupunki toki 
paljon muistakin Raamatun ta-
pahtumista. Vanha testament-
ti kertoo, miten Jaakob hauta-
si vaimonsa Raakelin sinne ja 
Daavid voideltiin kuninkaaksi 
juuri siellä. Kaupunki on kuin 
yksi iso luokkahuone Raama-
tun ja juutalaisen kansan his-
toriaan!

 Juutalainen yhteisö katosi 
kuitenkin sieltä historian soti-
en jälkeen. Nyt se on palestiina-
laishallinnon alainen kaupunki, 
jossa asuu pääosin muslimeja. 
Arabikristittyjäkin siellä on, 
mutta heitä muuttaa myös pal-
jon alueelta pois. Kaupungissa 
on paljon poliittista kuohuntaa, 
levottomuuksia ja köyhyyttä. 
Joulukorttien idylliä näkee vain 
keskustan ulkopuolella kedoil-
la, missä voi yhä nähdä lam-
maslaumoja paimenineen.

 Kuohunnasta huolimat-
ta aina joulun aikaan keskus-

taan virtaa tuhansia kristittyjä 
eri puolilta maailmaa. Jeesuk-
sen syntymäpaikkahan oli pie-
ni luola, jonka päällä on nyt 
suuri kirkko. Se rakennettiin 
jo 500-luvulla ja se on edelleen 
upea jylhä rakennus. Sisäpuo-
lelta se on täynnä kultaisia ja 
kimaltelevia koristeita. Kirkon 
perältä löytyy myös se paikka, 
missä perimätiedon mukaan 
sijaitsi muinainen paimenten 
seimi. 

Vierailin Beetlehemissä mo-
nena jouluna aivan viime jou-
luun saakka. Muistan kuiten-
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kin kaikkien vierailujeni aikaan 
nähneeni myös kiirettä ja stres-
siä. Jeesuksen seimen kohdalla 
saa ruuhkan aikaan viipyä vain 
pari sekuntia ja jättää sitten ra-
haa koriin. Sen jälkeen pappi 
tulee jo hätyyttelemään, että 
seuraava bussillinen turisteja 
pääsee paikalle. Hetken saa toki 
istuskella kirkon penkillä, mut-
ta silloinkin pitää muistaa, että 
kenkien pohjat ovat kiinni latti-
assa. Jos jalka on toisen polven 
päällä ristissä niin, että kenkäsi 
pohja vilahtaa, valvontavuoros-
sa oleva pappi tulee antamaan 
varoituksen. Pohjan näkemis-
tä pidetään loukkaavana. Mi-
nullekin tultiin sanomaan, että 
'kenkä heti lattiaan!" Mietin hu-
vittuneena mielessäni, että vi-
lahtikohan Marialta sandaalin 
pohja, kun istui aasin selässä 
2000 vuotta sitten.  En siis ta-
voittanut sitä joulun rauhaa tai 
valoa näistä saleista. Oikeas-
taan sitä pitäisi etsiä sieltä, mis-
sä stressi on vieras tunne, siellä 
missä saa olla Jumalan edessä 
sellainen kuin on, ja viipyä siinä 
niin kauan kuin haluaa. 

Onneksi sain kokea jotain 
päinvastaistakin. Olin viime 
jouluna yhteistyökumppanini , 
eli hyväntekeväisyysjärjestö Sa-
rigimin vapaaehtoistyöntekijöi-
den kanssa vierailemassa kau-
pungissa. Vierailimme  erään 
köyhän ja sokean arabikristi-

tyn naisen pienessä mökissä 
sivukaupungilla. Veimme hä-
nelle vaatteita ja jouluherkku-
ja. Sarigimin toiminnanjohtaja 
Ruut on vienyt jo vuosia vaat-
teita tuolle yksinäiselle naisel-
le. Kun kuuntelin tuon beetle-
hemiläisnaisen elämäntarinaa 
ja kovia kokemuksia, en voinut 
olla ihmettelemättä hänen rau-
hallista hymyään. Taisin sano-
akin hänelle, että mielestäni 
hän näyttää Beetlehemin on-
nellisimmalta ihmiseltä. Kas-
vot loistivat kuin lottovoittajal-
la, vaikka vaatimaton yksiö oli 
tuskin 20 neliömetrin kokoi-
nen. Tunnelma oli täysin päin-
vastainen kuin noissa korkeissa 
kimaltelevissa, mutta kiireisis-
sä kirkkosaleissa.

Nainen myönsikin, ettei edes 
haluaisi olla rikas. Hänelle riitti 
Jeesuksen rakkaus ja Jumalan 
huolenpito. Hän vakuutti, että 
jos jostain on pulaa, Jumala lä-
hettää aina jonkun. Nyt vierai-
lumme jälkeen saimme vielä 
joukolla rukoilla hänen puoles-
taan kotinsa pihalla. Asetim-
me kätemme hänen selkäänsä 
ja siunasimme. Ympärillä asui 
muslimeja, mutta nainen ei us-
koaan hävennyt. Rukoushan on 
yhtä luonnollista kuin hengit-
täminen. Hänen uskonsa loisti 
kuin tähti.

Tänä jouluna on kuitenkin 
toisin. Israelin ja kaikkien pa-

lestiinalaisalueiden koronati-
lanne on ollut koko syksyn ja 
alkutalven hyvin huolestuttava. 
Turisteja ei näkynyt juurikaan 
kesän jälkeen, ja tunnelma on 
koko maassa täysin erilainen. 
Koko maan pyhät paikat ja ki-
maltelevat kirkkosalit odottavat 
turhaan turistivirtoja. Ensim-
mäistä kertaa vuosikymmeniin, 
ellei satoihin, paimenten keto-
jen kaupunki on hiljainen kuin 
jouluyönä. 

Moni kysyy, mitä Jumala ha-
luaa sanoa tämän kautta? Ehkä 
meitä kutsutaan näkemään ai-
don taivaallisen tähden tui-
ke, sillä jonain päivänä  joulun 
markkinavalojen loiste ei enää 
ilahduta, vaikka ne uudelleen 
sytytettäisiinkin.

Ne, joilla ei maailman silmis-
sä ole annettu paljoa, on sil-
ti usein se rauha, jos heillä on 
usko. Silloin ei pelota, vaikka 
myllerrykset maailmassa vie-
lä pahenisivatkin. Eikä mei-
dänkään tarvitse stressata, kun 
meillä on se Beetlehemissä syn-
tynyt Maailman Valo aina seu-
rassamme. Eikä hänen eteensä 
tarvitse jonottaa, niinkuin tuo-
hon kuuluisaan kirkkoon. 

Valoisaa joulua! 
Vapahtajan seurassa!

HEIDI TOHMOLA
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Mitä tietä 
tähti 
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Ensimmäisenä jouluna tähti johdatti itämään tie-
täjät Jeesuksen luo. Kun miehet saapuivat Jee-
suksen luo, he toivat myös lahjoja; kultaa, mirhaa 
ja suitsuketta. Polvistuessaan Jeesuksen eteen he 
myös tunnustivat hänet kuninkaaksi. Oletko sinä 
omassa elämässäsi polvistunut Jeesuksen eteen, 
tunnustanut hänet Herraksi ja Vapahtajaksi? 
Vain Jeesukseen uskomalla voit saada syntisi an-
teeksi ja päästä Jumalan lapseksi. 

TÄHTI JOHDATTI TIETÄJÄT 
JEESUKSEN LUO. 
Kun uskot Jeesukseen, voit olla kuin tuo joulun 
tähti, joka johdatti tietäjät Jeesuksen luo? Miten 
se on mahdollista? Voit kertoa ihmisille Jeesuk-
sesta ja kutsua heitä seurakuntaan. Rukoilemal-
la niiden puolesta, jotka eivät vielä tunne Jeesus-

ta, sinä myös samalla ohjaat heitä Jeesuksen luo. 
”Miehet näkivät tähden ja heidät valta-
si suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät 
lapsen ja hänen äitinsä Marian.” 
MATT 2:10

Kun tulet Jeesuksen luo, saat elämääsi myös suu-
ren ilon ja tarkoituksen. 

Kenen elämässä sinä voisit tänä jouluna olla kuin 
tähti, joka ohjaa ihmisen Jeesuksen luo?

Tähtirikasta joulua kaikille.

HELENA VÄHÄKANGAS
JUNIORITYÖNTEKIJÄ, KOULUTTAJA
HÄMEENLINNA

Tähti johdattaa 
Jeesuksen luo
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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 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
M Juhani  ................................32609

LAHJOITUSTEN 
KOHDEKOHTAISET  
VIITENUMEROT
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Me asetamme itsellem-
me tavoitteita elä-
mämme eri alueille. 

Määrävälein tarkastelemme, 
miten ne ovat toteutuneet ja 
mitä tulisi kehittää ja paran-
taa. Hyvä niin! Jumalan suun-
nitelmat voivat olla meidän elä-
mällemme erilaiset. Maailmaa 
ei ole ilman Jumalaa, joka loi 
meidät rakkautensa kohteeksi. 
Elämämme tarkoitus on vaeltaa 
Jumalan yhteydessä, rakastaa 
sekä Jumalaa että lähimmäis-
tä. Jo alkumetreillä Ihminen 
oli langennut syntiin ja vaelsi 
erossa Jumalasta, tästä mekin 
olemme osalliset.

Jumala on laittanut iankaik-
kisuuden sydämeemme. Kui-
tenkaan synti ja Pyhä Jumala 
eivät sovi yhteen. Tämän vuok-
si ihminen olisi tuomittu pysy-
västi eroon Hänestä. Rakkau-
dessaan kolmiyhteinen Jumala 
halusi toteuttaa ihmeellisen pe-
lastussuunnitelmansa; sovittaa 
ihmiset itsensä kanssa. Jumala 
tuli ihmisen osaan Jeesukses-
sa. Hänen tuomionsa ja vihansa 

meidän synneistämme (rakkau-
dettomuudesta, itsekkyydestä, 
ahneudesta, siveettömyydestä, 
kapinasta Jumalaa kohtaan jne.) 
kohdistui Jeesukseen. Hän kuoli 
puolestamme.Vakuudeksi sovi-
tuksen riittävyydestä Jumala he-
rätti Poikansa kuolleista.

 Ei ole kenelläkään syntien 
sovitusta ja iankaikkista elä-
mää muualla kuin Jeesukses-
sa, Jumalan Pojassa. Pelastus 
on valmistettu sinulle! Älä jää 
osattomaksi Jumalan armosta. 
Ota se vastaan!

Jeesus sanoo kerran viimei-
sellä tuomiolla: ”Minun oli näl-
kä, ja te ette antaneet minulle 
syödä. Minun oli jano, ja te ette 
antaneet minulle juoda. Minä 
olin koditon, mutta te ette ot-
taneet minua luoksenne. Minä 
olin alasti, mutta te ette vaa-
tettaneet minua. Minä olin sai-
ras ja vankilassa, mutta te ette 
käyneet minua katsomassa.” 
Matt 25:42-43. Tästä näemme, 
olemmeko kuuliaisia Jumalalle 
eli rakastammeko Häntä ja lä-
himmäistämme. Siksi on hyvä 

pysähtyä miettimään mikä 
on tilanteemme, minun ja si-
nun, ennen kuin on myöhäis-
tä. Jeesus kertoo uskonnollis-
ten syntisyydestä: ”Voi teitä, 
kirjanoppineet ja fariseukset, 
te ulkokullatut, kun te puhdis-
tatte maljan ja vadin ulkopuo-
len, mutta sisältä ne ovat täyn-
nä ryöstöä ja hillittömyyttä! ” 
Matt 23:25 

”Fariseus seisoi ja rukoili it-
sekseen näin: 'Jumala, minä 
kiitän sinua, etten minä ole 
niinkuin muut ihmiset, riistä-
jät, väärämieliset, huorinteki-
jät, enkä myöskään niinkuin 
tuo publikaani. Minä paas-
toan kahdesti viikossa; minä 
annan kymmenykset kaikista 
tuloistani.” Lk 18:10-11 Farise-
us vertasi toiseen ihmiseen eikä 
Jumalan tahtoon eikä nähnyt 
syntejään. Ihmisen oma hurs-
kaus ei riitä, ei uskovaisenkaan. 
Laodikean seurakunnalle Jee-
sus sanoi: ”Sinä sanot: Minä 
olen rikas, minä olen rikastu-
nut enkä mitään tarvitse; etkä 
tiedä, että juuri sinä olet viheli-

Missä on 
turvani elämän 
tilinpäätösessä?
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äinen ja kurja ja köyhä ja sokea 
ja alaston Minä neuvon sinua 
ostamaan minulta kultaa, tu-
lessa puhdistettua, että rikas-
tuisit, ja valkeat vaatteet, että 
niihin pukeutuisit eikä alasto-
muutesi häpeä näkyisi.” Ilm 
3:17-18

Vanha Paavalikin kirjoittaa 
vaelluksensa jälkeen, että tär-
keintä on ”minun havaittai-
siin olevan hänessä (Jeesuk-
sessa) ja omistavan, ei omaa 
vanhurskautta, sitä, joka lais-
ta tulee, vaan sen, joka tulee 
Kristuksen uskon kautta, sen 
vanhurskauden, joka tulee Ju-
malasta uskon perusteella.” Fil 
3:9  On tärkeää, että näkisimme 
tilanteemme oikein ja turvau-
tuisimme Jeesuksen valmista-
maan pelastukseen. Pyhä Hen-
ki synnyttää meissä sydämen 
uskon ja rakkauden Jumalaan 
ja lähimmäisiimme niin, että 
haluamme myös todistaa Jee-
suksesta.

ARTO MÄKI-KERTTULA

KU
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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 11 löytyviä 
yleisiä viitenumeroita tai 

kohteesi viitenumeroa
4.  Päätä itse summa ja  

eräpäivä
5.  Määritä maksun  

toistuvuus



Olen uskovasta perhees-
tä ja kasvanut uskoon. 
Olen ollut pienestä asti 

kiinnostunut lähetystyöstä, ja 
mielenkiinnolla kuunnellut lä-
hetystyöntekijöiden kertomuk-
sia. Muistan, kun jatkoriparilla 
lähetystyöhön liittyneen kes-
kusteluhetken lopuksi isonen 
kysyi minulta: ”Aiotko sinä läh-
teä lähetystyöhön?” En ollut ai-
emmin ajatellut asiaa omalla 
kohdallani, ja siksi epäröin. 

Lukion jälkeen lähdin Ryt-
tylään Kansanlähetysopiston 
raamattulinjalle, minkä jälkeen 
päädyinkin kansainvälisyyslin-
jalle Viroon. Halusin tehdä seu-
rakunnan lapsi- ja nuorisotyö-
tä. Sain olla mukana Tallinnan 
Lasnamäellä seurakuntaa pe-
rustavassa työssä ja myöhem-
min Kuressaaren seurakunnan 
harjoittelijana. Virossa ollessa-
ni sain monipuolisesti tutustua 
ulkomaalla tehtävään työhön, 
sekä sen erilaisiin haasteisiin. 
Opin syvemmin siitä, mitä 
tarkoittaa olla lähetystyössä. 

Monesti vaikeimpien kasvun 
vaiheiden aikana kysyin Juma-
lalta, että mikä tämän kaiken 
tarkoitus on. Vaikka tiesin, että 
tänne on tultu, jotta ihmiset sai-
sivat kuulla Jeesuksesta, joskus 
kyseenalaistin että siunaako Ju-
mala todella kaikkea työtä ja 
antaako Hän työn tuottaa he-
delmää, silloinkin kun mikään 
ei tunnu sujuvan. Samalla mi-
nua puhutteli lähetystyönteki-
jöiden uskollisuus tehtävässään 
sillä paikalla, joka heille oli an-
nettu. Aloin vähitellen ymmär-
tää paremmin, että koko lähe-
tystyö nousee jumalasuhteesta. 
Silloinkin, kun työ on vaikeaa 
ja monet asiat epäilyttävät, tär-
keintä on suhteemme Juma-
laan. Jumala ei ole ainoastaan 
luonut meitä, vaan myös pelas-
tanut Jeesuksen kautta, jotta 
meillä olisi iankaikkinen elämä 
ja saisimme elää Jumalan yhte-
ydessä. Saamme olla Jumalan 
lapsia, ja tehtävämme on levit-
tää evankeliumia, jotta toiset-
kin saisivat ottaa sen vastaan. 

Tästä on kysymys lähetystyös-
sä. Sain Jumalalta voimaa vai-
keisiin hetkiin, ja Jumala joh-
datti työssä. Uskon kuitenkin, 
että vaikka emme saisikaan täs-
sä ajassa nähdä kaikkia työn he-
delmiä, vielä Taivaassa saamme 
nauttia niistä. Saamme luottaa 
siihen, että Jumala toimii tässä 
maailmassa, vaikka emme itse 
aina näkisi sitä. 

Rukouksen merkitystä ei voi 
painottaa liikaa lähetystyöstä 
puhuttaessa. Olen itse saanut 
kokea, miten rukoustuki kan-
nattaa, ja kuinka Jumala toimii 
rukouksen kautta. Olen kiitol-
linen kaikesta saamastani ru-
koustuesta. Uskon, että Juma-
la voi vaikuttaa myös Suomessa 
ja sytyttää lähetyskipinän yhä 
useampien ihmisten sydämiin. 
Ilosanoman vieminen maail-
man ääriin on suuri näky, mut-
ta voimme olla varmoja siitä, 
että tämä tehtävä on Jumalan 
käsissä.

TUULIA TAIPALE

Moikka, 
mä oon 
Tuulia. 
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La 21.11.2020, klo 10-15 
Kansanlähetyksen lähetyskodilla, 

Hämeenpuisto 41, Tampere 

 Kurssilta saat työkaluja evankeliumin 
kertomiseen ja opettamiseen lapsille. 

Jokainen osallistuja saa mukaansa materiaalipaketin. 

Tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa.  
Voit ottaa myös omat eväät mukaan. 

Emme peri kurssimaksua. Halutessasi voit antaa 
vapaaehtoisen tuen työllemme. 

Tied. Helena Vähäkangas 044-3790895 tai 
h.vahakangas@gmail.com 

Tule innostumaan Raamatun opettamisesta lapsille! 

Kurssi tarkoitettu juuri sinulle, olitpa 
pyhäkoulunopettaja, kerhonohjaaja, nuori tai vanhempi, 
öiti tai isä, isovanhempi, tai muuten vaan kiinnostunut.  

12 vuoden ikä riittää.  

Kouluttajana: Helena Vähäkangas 
 

Kurssin järjestää: Hämeen Kansanlähetys, Lastenmissio,  
sekä Agricolakeskus 

 
 

 

Hartauksia ja opetuksia kaikenikäisille: 
hameenkl.fi/nettitv. 

UUTTA! Nyt opetuksia koko perheelle jotka tulkattu darin kielelle!
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Hartaus

Siihen aikaan antoi keisari Au-
gustus käskyn, että koko valta-
kunnassa oli toimitettava verol-
lepano. Tämä verollepano oli 
ensimmäinen ja tapahtui Quiri-
niuksen ollessa Syyrian käskyn-
haltijana. Kaikki menivät kir-
joittautumaan veroluetteloon, 
kukin omaan kaupunkiinsa.

Niin myös Joosef lähti Galileasta, 
Nasaretin kaupungista ja meni 
verollepanoa varten Juudeaan, 
Daavidin kaupunkiin Betlehe-
miin, sillä hän kuului Daavidin 
sukuun. Hän lähti sinne yhdessä 
kihlattunsa Marian kanssa, joka 
odotti lasta. Heidän siellä olles-
saan tuli Marian synnyttämisen 
aika, ja hän synnytti pojan, esi-
koisensa. Hän kapaloi lapsen ja 
pani hänet seimeen, koska heille 
ei ollut tilaa majapaikassa.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä 
ulkona vartioimassa laumaansa. 
Yhtäkkiä heidän edessään seisoi 
Herran enkeli, ja Herran kirk-
kaus ympäröi heidät. Pelko val-
tasi paimenet, mutta enkeli sa-
noi heille: “Älkää pelätkö! Minä 
ilmoitan teille ilosanoman, suu-
ren ilon koko kansalle. Tänään 
on teille Daavidin kaupungis-
sa syntynyt Vapahtaja. Hän on 
Kristus Herra. Tämä on merkki-
nä teille: te löydätte lapsen, joka 
makaa kapaloituna seimessä.” 
Ja samalla hetkellä oli enkelin 
ympärillä suuri taivaallinen so-
tajoukko, joka ylisti Jumalaa sa-
noen: Jumalan on kunnia kor-
keuksissa, maan päällä rauha 
ihmisillä, joita hän rakastaa. 

Kun enkelit olivat menneet ta-
kaisin taivaaseen, paimenet sa-

noivat toisilleen: “Nyt Betlehe-
miin! Siellä me näemme sen, 
mitä on tapahtunut, sen, minkä 
Herra meille ilmoitti.” He lähti-
vät kiireesti ja löysivät Marian 
ja Joosefin ja lapsen, joka maka-
si seimessä. Tämän nähdessään 
he kertoivat, mitä heille oli lap-
sesta sanottu. Kaikki, jotka kuu-
livat paimenten sanat, olivat ih-
meissään. Mutta Maria kätki 
sydämeensä kaiken, mitä oli ta-
pahtunut, ja tutkisteli sitä.

Paimenet palasivat kiittäen ja 
ylistäen Jumalaa siitä, mitä 
olivat kuulleet ja nähneet. 
Kaikki oli juuri niin kuin heille 
oli sanottu.

(LUUK.2:1-20)

Mauno Isolan sanoittama joulu-
laulu maalaa ulkoisesti makeaa 
jouluiloa, mutta sen vastakohta-
na tuo laulu korottaa joulun var-
sinaista sanomaa: `niin meil-
le joulu maallinen ois alku 
joulun taivaisen`. Lapsuute-
ni joulut olivat nykyiseen verrat-
tuna ulkoisesti vaatimattoman 
vaisuja. Silti niissä oli jotain sitä, 
mitä nyttemmin on jouluista jää-
nyt puuttumaan. `Suun ruoka 
juoma meno muu. Laps han-
keen hukkuu, unhoittuu.`
On tänäänkin totta laulun ker-
ronta: `Me lahjat saamme 
runsahat, Laps` - tyhjät 

kätes ihanat.` Mutta yhteistä 
meille kaikille ovat laulun sepit-
täjän ajatukset: `Me käymme 
joulun viettohon niin mai-
sin miettehin, nuo rikkaan 
täyttää aatokset, ja mielen 
köyhänkin`. Meissä kaikissa 
elää omistamisen ja hyötymisen 
halu. Kuitenkin on niin, että se 
taivaan portti on ahdas eikä tääl-
tä  voi mitään ottaa mukaansa – 
ei edes joululahjojansa. Olenko 
halukas luopumaan liiasta?
Laulu päättyy unelmaan: ̀ Oi ys-
tävät, jos myöskin me kuin 
tietäjämme nuo veisimme 
kullan, mirhamin, tuon rak-

kaan Lapsen luo, niin meil-
le joulu maallinen ois alku 
joulun taivaisen`. Tämän sa-
man kaltaisen ajatuksen Saka-
ri Topelius kiteytti erääseen kir-
joitukseensa: Armelias on rikas. 
Tarkkaan ottaen sanomansa oli, 
että Joulu ilman Jeesusta on köy-
himmistä köyhin.

Tuleeko Mestari jouluna teil-
le? Eräässä laulussa odotetaan 
Mestaria kovasti vieraaksi, mut-
ta  odottamisen tuloksena on, 
että Mestari kyllä jo vieraili, 
vaan häntä ei huomattu.

HANNU UUSMIES, PASTORI

Vaan muistammeko 
Lapsen sen…
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