
Rukouksen Rukouksen 
aikaaika

Hämeen Ev.lut. Kansanlähetyksen Ystävä ja -jäsenlehti

1/
20

21



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

Jumala kuitenkin rakastaa luomaansa ihmistä ja tahtoo 

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

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

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

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

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



Jumala kuulee
Jumala ei luvannut meille kris-
tityille sitä, että hän tekisi meis-
tä synnittömiä. Synnit hän lu-
pasi antaa anteeksi kaikille, 
jotka turvautuvat häneen. Ju-
mala ei luvannut tehdä meistä 
täydellisiä – hän lupasi viedä 
alkamansa hyvän työn meissä 
päätökseen. Myöskään meille 
ei ole luvattu helppoa elämää – 
mutta meitä on luvattu auttaa.

 Jumala on luvannut kuulla 
kaikki rukouksemme, jopa hil-
jaiset huokauksemmekin. Hän 
on luvannut vastata rukouk-
siimme: omalla ajallaan ja tah-
tonsa mukaan. ”Huuda minua 
avuksesi, niin minä vastaan si-
nulle.” (Jer.33:3). Psalmin kir-
joittaja toteaa Herrastamme: 
”Hän, joka on luonut korvan – 
hänkö ei kuule? Hän, joka on 
tehnyt silmän – hänkö ei näe?” 
(Ps.94:9)

On rukouksen aika! 
Toivotan sinulle hyvää 
rukouksen vuotta 2021!
ILKKA PÄIVÄSAARI, 
PIIRIJOHTAJA

Takana on kaikilla meistä taatusti erilainen haastava vuosi. 
Omassa työssä kulunut koronavuosi on merkinnyt erilaista 
säätämistä ja uuden opettelua. Opettelu jatkuu edelleen. 

Tarkoitus olisi jatkossa tuottaa entistä enemmän materiaalia 
nettisivujemme kautta jakoon. Eräästä seurakunnasta on pyy-
detty kaksi raamattuopetusta videoituna jotka ovat nyt työn alla.

Omalla kohdallani näky on saanut kirkastua. Kaikki ihmi-
set kaikkialla maailmassa ovat oikeutettuja kuulemaan yksin-
kertaisen ja kirkkaan ilosanoman Jeesuksesta. Kaiken tulee 
tähdätä tavalla tai toisella tähän yhteisessä työssämme. Sitä 
varten Kansanlähetys on syntynyt: ihmisten virraksi jotka 
elävät evankeliumin sanomasta ja vievät sitä eteenpäin lä-
helle ja kauas. 

Myös rukouksen merkitys on uudella tavalla saanut ko-
rostua. Se on kaiken työn lähtöruutu. Maalissa olemme vas-
ta kun Herran päivä koittaa. ”Tämän jälkeen näin suuren 
kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä las-
kemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kan-
soista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He sei-
soivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat 
vaatteet…”   (Ilmestyskirja 7:9)

Rukoillaan, että meistä kukin läheistemme kanssa ja 
mahdollisimman moni ihminen alueeltamme saisi olla 
pelastettujen joukossa tuona päivänä.

Hä
me

en 
Kan

sanlähetyksen työntekijät
PIIRIJOHTAJA

Ilkka Päiväsaari

Liity mukaan piirijohtaja Ilkka Päiväsaaren 
rukousrenkaaseen. 

 →  www.hameenk.fi/lahjoitus tai soittamalla  
040 9603 690 tai sähköpostilla: hameenkl.@sekl.fi

Etsimme lähettäjiä työntekijöillemme
 → Esirukoukset ja taloudellinen tuki  
mahdollistavat työn.  
Tee lahjoitus Ilkan työn tukemiseksi: 
FI71 5730 0820 0457 02  
viitenumero: 94016
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Evankelistan 
sydän sykkii 
Jeesukselle
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Yksi Hämeenlinnan Keitaan uskollisista päiväpiiriläisistä on tammikuussa 
90 vuotta täyttävä Kaija Rolig. Vaikka liikkuminen on jo hidasta, on hän 

miehensä Pentin ja rollaattorin avustuksella käynyt uskollisesti Keitaalla 
myös koronasyksynä. -Minulle on tärkeää kuulla Raamatun sanaan 

pohjautuvaa opetusta. Arvostan myös yhteyttä toisten uskovien kanssa.

Karjalan tytöstä 
evankelistaksi

Käkisalmesta aikanaan per-
heensä kanssa evakkoon läh-
teneessä Kaijassa karjalaisuus 
näkyy vilkkaassa ja sosiaali-
sessa luonteessa sekä huumo-
rintajussa. Myös vieraanvarai-
suus on tärkeää. Nuorempana 
Kaija valmisti herkut vieraille 
itse, mutta nyt kotitekoiset lei-
vonnaiset löytyvät torilta.

Sain lämpimän vastaanoton 
vieraillessani Roligien kodis-
sa. Tutustuin itse heihin vasta 
muutama vuosi sitten tulles-
sani Hämeen Kansanlähetyk-
sen työntekijäksi. Sain Kaijas-
ta esirukoilijan, joka pitkän 
linjan hengellisen työn tekijä-
nä ymmärtää hyvin rukousten 
merkityksen. Oli hienoa saada 
kuulla Kaijan omasta elämän-
tehtävästä ja kutsumuksesta 
nuorisotyöntekijänä ja evanke-
listana. 

Kaija tuli uskoon 16-vuotiaa-
na ja opiskeli nuorisonohjaa-
jaksi. Työskennellessään Tam-
pereen Pyynikin seurakunnassa 
hän sai kutsun Kansanraamat-
tuseuran työhön. 

-Kieltäydyin ensin tästä kut-
susta, mutta Kansanraamat-
tuseuran toiminnanjohtajan 
Mauri Tiilikaisen kanssa käy-
dyn polvirukouksen aikana Ju-
mala muutti sydämeni ja lupau-
duin työhön. 

Työ Kansanraamattuseurassa 
jatkui aina vuoteen 1991 saakka 
ja senkin jälkeen Kaija teki pu-
hujamatkoja eläkeläisenä. Työ-
hön kuului paljon matkusta-

mista ympäri maata, koulu- ja 
työpaikkavierailuja, kokoussar-
joja ja leirien vetämistä.

-Olen aina kokenut tehtäväk-
seni johdattaa ihmisiä uskoon, 
mutta en tajunnut olevani evan-
kelista ennen kuin ympärilläni 
olevat ihmiset alkoivat puhua 
minulle siitä. Edelleen olen 
vahvasti evankelista ja rukoilen 
Suomeen uusia evankelistoja.

Uskokaa jo saaneenne

Kansanraamattuseuran työ-
yhteydessä rukoiltiin paljon ja 
usein polvillaan. Kaijan omas-
sa rukouselämässä tärkeää on 
pyytää joka päivä syntejään 
anteeksi. Hän myös rukoilee 
päivittäin omien läheistensä 
puolesta ja kiittää siitä, että he 
kaikki saavat kerran pelastua.

-Tahdon elää sen Jumalan 
Sanan ohjeen mukaan, että 
mitä Jeesuksen nimessä ru-
koilette, uskokaa jo saaneenne. 
Siksi kiitän, että rukousvastaus 
on tulossa.

Jumala johdatti aikanaan 
Kaijalle elämänkumppaniksi 
kansakoulunopettajana toimi-
neen Pentti Roligin. Karjalan 
tytön ja hämäläispojan aviolii-
tossa on pärjätty hyvin erilaisis-
ta perhetaustoista ja luonteista 
huolimatta. Arjessa on kanta-
nut tapa pyytää joka ilta toinen 
toisiltaan anteeksi. 

Vuonna 1962 avioituneella 
pariskunnalla on kaksi poikaa ja 
viisi lasten lasta. Kaija esittelee 
lämmöllä heidän kuviaan lipas-
ton päällä. Hämeenlinnaan Ro-
ligit muuttivat aikanaan Valkea-

koskelta pojan perheen perässä.
-Perhe on minulle todella tär-

keä ja meillä on kuin yksi sy-
dän. Lapset pitävät meistä hy-
vää huolta.

Vanhuuden viisautta

Kaija Rolig on pitkän elämänsä 
aikana tehnyt ja ehtinyt paljon. 
Nyt on tullut aika ottaa vastaan 
toisten apua. Aviopuoliso toimii 
hänen omaishoitajanaan.

-Hyväksyn sen, että jalat ei-
vät enää kanna ja liikkuminen 
on rajallista. Luen päivittäin 
useita tunteja ja onneksi pääsen 
vielä mukaan hengellisiin tilai-
suuksiin. Elän edelleen täysillä 
jokaisen päivän ja olen tyytyväi-
nen elämään.

Kaija Rolig tunnustaa ole-
vansa ylpeästi vanhus. Häntä 
puhutteli aikanaan Tansanian 
vierailulla se, miten Afrikassa 
osoitettiin kunnioitusta van-
huksille, ja hän itse oli jo var-
hain valmis ottamaan tuon ar-
vonimen vastaan.  

-Vanhuus on mielestäni kau-
nis asia, niin ulkoisesti kuin si-
säisestikin. Vanhuus on viisaut-
ta ja armoa. 

Kaija on kiitollinen kaikesta, 
mitä hän on saanut elämän var-
rella oppia ja haluaa edelleen 
oppia uutta ja olla avoin.

-Unelmoin taivaasta ja jos-
kus olen sanonut Jumalalle, 
että voisitko vähän jouduttaa 
niitä aikataulujasi, mutta luo-
tan toki hänen hyvään suunni-
telmaansa.

MIINA MAKKONEN
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Herään ja kääntelehdin 
vuoteella; on hiljaista. 
Jospa kirjoittaisin to-

dellisen ja samalla kuvitteelli-
sen jutun aiheesta aina on ru-
kouksen aika: tilanteet ovat 
tosia parilta päivältä, mutta si-
joitettu tässä yhden päivän si-
sälle. Herra, siunaa tämä päivä. 
Nousen ylös ja huomaan kellon 
olevan vähän vaille viisi. Istah-
dan ”rukouspaikalleni” Raa-
matun ja lukuopas Hetkisen 
ääreen. Päivän tekstin mukai-
sesti saan yhtyä pappi Sakari-
aan ylistykseen ja kiitokseen. 
Otan esille vihkon, mihin olen 
kirjoittanut kaikkien niiden ni-

met, joiden puolesta ru-
koilen melko sään-

nöllisesti.

Monen nimen edes sä on 
avoin sydän, mikä tarkoittaa, 
että minun tiedossani ei ole, 
asuuko Jeesus jo siellä. Ilman 
etumerkkiä olevat ovat uskon-
sisaria tai -veljiä. Rukoilen hei-
dän puolestaan joko yksitel-
len tai ryhmittäin. Joidenkin 
kohdalla viivähdän pitempään. 
Eräs lapsuuden ystävä on löyty-
nyt kuolleena. Onko hän pois-
tunut Jeesukseen uskoen vai ei, 
tiedä en. Siunaan hänen muisto-
aan ja pyydän, että hänen kuo-
lemansa voisi olla herättämässä 
kyläyhteisöä, missä hän oli hy-
vin pidetty ja monelle suureksi 
avuksi.

Puuhailen arkisia askareita. 
Soitan kauempana asuvalle jo 
iälliselle ystävälle, jonka kanssa 
olemme vuosien varrella yhdes-
sä rukoilleet; niin tälläkin ker-
taa. Toki kuulumiset vaihdet-
tiin. Kymmenen aikaan avaan 
tv:n katsoakseni ”Hakekaa 
Kätilö”ohjelman seuranani suk-
kaneule. Puolipäivää lähestyes-
sä puen ylle lenkkivaatteet, lai-
tan korvakuulokkeet ja avaan 
Radio Patmoksen ”Suomi ru-
koilee” ohjelman. Rukous-
ten välissä tulee musiikkia ja 
silloin kannan Herran eteen 

omia rukousaiheitani.
Kotiuduttuani lounastan ja 

lähden autolla toimittamaan 
erästä asiaa ystävän luo. Ta-
paamme parkkipaikalla, jut-
telemme ja rukoilemme esil-
letulleiden aiheiden puolesta. 
Piipahdan samalla viemässä 

entisen naapurin lapsenlapsel-
leen tilaamat sukat. Tapaam-
me porrasaulassa maskit kas-
voilla ja rukoilemme, kuinkas 
muuten. - Vaikka tässä kerron 
kohtaamisista ystävien kanssa, 
rukoukseni ovat hyvin usein 
huokailuja Herran puoleen 
ihan huomaamatta kirjan, ra-
dion, uutisten ym. tavallisten 
asioiden antamien ärsykkeiden 
vaikutuksesta.

Kello 18 on sovittu alkavak-
si viikon tai kahden välein ko-
koontuva Naisten rukouspiiri. 
Avaan tietokoneen, saan yhte-
yden ja siellähän jo rakkaiksi 
tulleet sisaret ovat: tällä kertaa 
meitä on paikalla kuusi. Jo etu-
käteen olemme lähettäneet ru-
kous-ja kiitosaiheita ja niitä nyt 
käymme läpi kukin vuorollaan. 
On paljon huolta ja murhetta, 
kuitenkin piirin jälkeen olem-
me virkistyneitä ja kiitollisia, 
kun asiat on saatu jättää suu-
rempiin käsiin. On myös asioi-
ta, jotka Herra on jo järjestänyt, 
kun yhdessä olemme rukoilleet: 
joku on parantunut, joku saa-
nut asunnon, joku työtä.

Vielä puoli yhdeksän aikaan 
soittaa ystävä, joka pelkää tu-
levaa yötä. Pyydetään Herraa 
Jeesusta unen tuojaksi ja yl-
läpitäjäksi. Ennen kymmentä 
olen vuoteessa ja tällä kertaa 
iltarukoukseksi nousee lapsuu-
desta tuttu:”Levolle lasken Luo-
jani...”

LIISA JOKITALO

Aina on rukouksen aika
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PISARA RUKOUSTEN MERESSÄ 
– SÄÄNNÖLLISTÄ RUKOUSTA 

LÄHETYSTYÖN PUOLESTA
"Kautta avaruuksien kaikuu laulu riemuinen, 

Jeesus tullut on"

Vanhan testamentin Messiasennustukset: Hän 
tulee kaikille kansoille siunaukseksi. Uskomaton 
sanoma uskottavaksi! ’"Tehkää kaikki kansat mi-
nun opetuslapsikseni’ ja ’Minä olen teidän kans-
sanne joka päivä".

Tiistaiaamupäivällä lähetyskodilla  
rukoillaan lähetystyön puolesta:

Olethan, Isä kanssamme tässä, johdata mei-
tä. Tapahtukoon sinun tahtosi, ole minulle syn-
tiselle armollinen.

Meillä on laaja muistettavien piiri: yksit-
täisiä lähettejä, perheitä lapsineen, seu-
rakuntia, kansakuntia ympäri maailmaa 
tuotavana meidän Vapahtajamme luo.

Karttapalloa saa pyöräyttää moneen 
suuntaan. Maailmamme avartuu, kun 
sähköpostit ja kirjeet avaavat lähettien 
elämää ja mahdollistavat ajankohtaisen 
sisällön rukouksiimme. Ajankohtaisuus 
toimii näinkin: 

Tiedät Isä tilanteen paikanpäällä tällä viikolla 
- Auta että Sana sinusta leviäisi elämäksi: toisi 
rauhattomille rauhan, murheellisille ilon ja loh-
dutuksen.

Maailman hätä on suurempi  
kuin aavistan... 

Rukoilemme Kaikkivaltias:
Rakenna eläviä seurakuntia, muista paimenia 

erityisesti. Seurakunnat kaipaavat keskinäistä 
yhteyttä ja syvää Kristuksen tuntemista.

Anna Juutalaisen kansan taipua Messiaansa 
puoleen.

Tee kirkolle kestävät perustukset ja kattora-
kenteet ja anna rakentajille siunaus.

Pyydämme uusien kielien taipumista evanke-
liumille, kun lähetti opettelee outoja sanoja ja 
Wycliffe- kielenkääntäjä tekee työtään.

Anna hyljeksityn kokea ihmisarvo ja vaino-
tun turva.

Luo sovinto.
Suo, että pakolainen leirissä voisi aloittaa uut-

ta elämää.
Näet köyhyyden, eriarvoisuuden, pelon - 

Auta, armahda meitä.

Lähetit tuovat asiat ja ihmiset lähellem-
me, meidän tehtävämme on uskoa ne Ju-
malan käsiin sekä uskoa lähetit tarpei-
neen Vapahtajan läsnäoloon.

 
Kiitämme läheteistä, siitä että Jumala tekee 

työtään näkyvästi ja näkymättämissä, kasva-
vista seurakunnista.

Kiitos jatkuvasta työstä lähetyksen saralla. Ja 
kiitos, että pidät jatkostakin huolen puhumal-
la nuorille täällä Hämeessä ja koko Suomessa.

Iloitsemme eri järjestöjen yhteisestä työstä ja 
saamme siunata toisiamme.

Meillä on kunnia olla suuressa työssä mukana, 
heikkoina. Olemme kokeneet Jumalan huolenpi-
don kohdistuvan myös meihin. Rukousyhteyttä 
olemme eläneet ja samalla jakaneet ajankohtaisia 
asioita kahvikupin ääressä.

Kiitosmielellä tässä
PIRJO METSÄHONKALA JA PAULA JÄÄSKÖ
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Rukouksen 
aika

Rukouksen aika on 
nyt, tänä päivänä ja 
aina silloin kun ruko-

us nousee sydämelle. Apostoli 
Paavali muistuttaakin meitä ru-
koilemaan aina ja lakkaamatta 
(1 Tess. 5:17). Olen oppinut lap-
suuden kodissa, että rukouksella 
ja hiljentymisellä on hyvä aloit-
taa ja lopettaa päivä. Tällä tar-
koitan rukousta hiljaisuudessa, 
omassa huoneessa poissa kai-
kesta muusta millä ympäröim-
me elämämme päivittäin. Mitä 
enemmän rukoilen sitä enem-
män huomaan tarvitsevani ru-
kousta. Rukouksen kautta saan 
olla yhteydessä Herraani ja tie-
dostaa, että hän kulkee kanssa-
ni tänäkin päivänä. Illalla ennen 
nukkumaan menoa saan tuoda 
Herrani eteen kaiken sen mitä 
päivän aikana on tapahtunut. 
Murheeni ja kiitosaiheeni tuon 
Herralleni ja tunnustan syntini 
hänelle. Päivän arvokkain hetki 
on kuitenkin se, kun saan Jee-
suksen lupaukseen turvautuen 
uskoa tänäkin päivänä syntini 
anteeksi. Saan jokaisen päivän 
päättää Jumalan armoon. 

Lähetystyössä rukouselämä 
vilkastuu, johtuen oman voi-
mattomuuden tietoisuudesta. 
Monesti lähetyskentällä koh-
taamme tilanteita yllättäen, il-
man turvaverkkoa, vieraassa 
kulttuurissa ja uskonnossa sekä 
vieraalla kielellä. Lähetysken-
tällä lähetti on useasti tilantees-
sa, missä hän ei voi kuin huutaa 
avuksi Herraa Jeesusta. Rukous 
on hyvin aktiivista myös silloin, 
kun kohtaamme vieraan uskon-
non tuottaman raskaan hen-
gellisen ilmapiirin. Siellä mis-
sä aktiivisesti palvotaan jotain 
muuta kuin Herraa Jeesusta 
ilmapiiri on hyvin painostava. 
Jotkut ovat jopa kuulleet hen-
kimaailman liikkuvan ja toisille 
henkimaailman painostus tulee 
myös uniin. Tällaisissa hetkis-
sä kasteen armo ja rukous ovat 
ainoa turvapaikka. Lähetys-
työssä voi joutua yllättäen mel-
lakan keskelle ja silloin voi olla 
henki vaarassa. Syvä tietoisuus 
siitä, että Jeesus kulkee kanssa-
ni, auttaa kääntymään rukouk-
seen hyvinkin nopeasti. Ruko-
us nousee myös silloin arvoon 

arvaamattomaan, kun tuom-
me Herran eteen kysymyksen, 
kuinka paljon annan jonkun 
ihmisen käyttää itseäni hyväk-
si ilman, että katkeruus valtaisi 
sydäntäni. Apostoli Paavali ke-
hottaakin meitä rukoilemaan 
ja kiittämään lakkaamatta Jee-
suksessa Kristuksessa. Ja syyksi 
Paavali tarjoaa varoituksen sa-
nan, jotta Henki ei sammuisi (1 
Tes. 5:16-19).

Rukous on puhetta Taivaan 
Isän ja Jeesuksen kanssa Py-
hässä Hengessä. Jos olet van-
hempi tai muuten lasten kans-
sa tekemisissä olet varmaan 
huomannut kuinka pienet lap-
set vain jutustelevat niitä näi-
tä pitkin päivää vanhemmille 
tai muulle läheiselle aikuisille. 
Mielestäni tässä on hyvä kuva 
Jeesuksen opetuksesta tulla 
lapsen kaltaiseksi. Lasten pu-
heessa ei aina ole päätä ja hän-
tää mutta sitä on mukava kuun-
nella. Taivaan Isä on antanut 
rukouksen lapsilleen lahjaksi. 
Rukous on ikään kuin venttii-
li mikä meidän on itse avatta-
va ja se voi alkaa sanoilla ”Ra-KU
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kas Jeesus” tai ”Rakas Taivaan 
Isä”. Sanalla venttiili tarkoitan 
nimenomaan sitä, että saamme 
juuri sillä hetkellä tuoda ajatuk-
semme ja sen hetkiset tunteet 
Jumalamme tietoon. Juma-
la kyllä tietää ajatuksemme ja 
tunteemme ennen kuin mitään 
sanomme. Siltikin voimme löy-
tää itsemme rukouksessa huu-
tamassa Jumalalle, ”etkö kuu-
le minua!” Kyllä vanhempikin 
tietää yleensä mitä pieni lap-
si haluaa, mutta silti me halu-
amme kuulla lapselta itseltään 
mitä hän haluaa. Jumala loi ih-
misen sosiaaliseksi ja hän tar-
vitsee yhteyttä Luojaansa. Ru-
kous on puhetta Jumalalle ja se 
on annettu juuri ihmistä varten. 
Ihmisen elämän tarkoitus on 
kulkea elämän pituinen matka 
Herransa kanssa rukoillen.  

Sanonta ”siellä missä sie-
lu lepää”, on minulle totta ru-
kouksen aikana. Rukoukses-
sa usein löydän itseni psalmin 
tuntemuksista: ”Miksi olet ma-
sentunut, sieluni, ja miksi olet 
minussa levoton? Odota Juma-
laa. Sillä vielä minä saan kiit-
tää häntä, pelastajaani, minun 
Jumalaani.” (Ps. 42:12) Sään-
nöllinen rukouselämä vahvis-
taa tietoisuutta Jumalasta psal-
min sanoin: ”Apu minulle tulee 
Herralta, Taivaan ja maan 
Luojalta.” (Ps. 121:2) Rukouk-
sen aikana ajatukseni ja tuntee-
ni kääntyvät Sydämen tutkijan 
luo ja Hän auttaa minua näke-
mään asiat oikein ja Jumalan 
näkökulmasta. 

MARKUS ALAJOKI

 → Markus ja Heidi Alajoen perhe on siirtymässä 
vuonna 2021 pakolaistyöhön - jos haluat lukea lisää 
niin voit tilata heidän rukouskirjeensä  tilaamalle ne 
sähköpostilla hameenkl@sekl.fi tai puhelimitse  
040 960 3690

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:  
Ben White/Unsplash
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 Tornberg, rahastonhoitaja, 
(vap.eht.) , 050 411 1682
Marianna Hildén, juniorityöntekijä 
(vap.eht.), 050 545 3344
sähköpostit:  
etunimi.sukunimi@sekl.fi
Piirihallitus 2021:  
Torsti Tauriainen, Pauliina Hildén, 
Antti Jääskö, Reijo Kettunen, 
Jaakko Sadeharju, Leena Peltonen, 
Tuulia Taipale, Seppo Tornberg, 
Kirsi Jokela
Pankkiyhteys: 
Tampereen seudun Osuuspankki: 
FI71 5730 0820 0457 02 
Keräyslupa: RA/2019/961
Painosmäärä ja jakelu: 
2500 kpl. Postitetaan tilaajille sekä  
Hämeen Kansanlähetys ry:n 
jäsenille. Osa lehdistä jaetaan 
ilmaisjakeluna
Osoitteenmuutokset: 
hameenkl@sekl.fi tai  
040 960 3690. Osoitteessa  
www.hameenkl.fi voit 
perua tilauksen tai tehdä 
osoitteenmuutoksen.
ISSN-L 2242-7929 
ISSN 2242-7929 
Painopaikka: Grano, Vaasa
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Jumala on sukupolvien Jumala. Nyt on aika 
taistella rukouksin, että tulevatkin sukupol-
vet oppisivat tuntemaan elävän Jumalan, 

sekä kunnioittaisivat Häntä. 
Meitä ennen olevat sukupolvet ovat rukoilleet 

meidän puolestamme ja nyt on meidän vuoro 
tehdä oma osuutemme. Psa 78:5-6 ”Hän käski 
meidän isiämme opettamaan ne lapsilleen, jot-
ta tulevakin sukupolvi ne tuntisi ja vastedes syn-
tyvätkin ne oppisivat ja kertoisivat omille lap-
silleen.”

Jeesus sanoi: ”Sallikaa lasten tulla minun luok-
seni, älkääkä estäkö heitä. Heidän kaltaistensa 
on Jumalan valtakunta.” Jeesuksen aikana oli 
monia, jotka estivät lapsia tulemasta hänen luok-
seen. Samoin tänä päivänä on niitä, jotka estävät 
lapsia tavalla tai toisella tulemasta Jeesuksen luo. 

Jopa monet lasten vanhemmistakaan eivät ym-
märrä lapsen parasta. ”Ohjaa lapsi heti oikealle 
tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea.” 
Snl 22:6 Jeesus rakastaa lapsia ja haluaa pelas-
taa jokaisen. 

Millä tavoin sitten voimme olla niitä, jotka sal-
livat lasten tulla Jeesuksen luo?

Meidän on tehtävä työtä, jotta moni lapsi sai-
si kuulla Jeesuksesta ja oppisi tuntemaan hänet 
omana Vapahtajanaan. Nyt jos koskaan tarvitaan 
rukousta lasten, sekä perheiden puolesta.  Lapset 
tarvitsevat myös Raamatun opetusta. 

Olin erään kerran vetämässä lasten toimin-
tailtaa. Raamattuopetuksen jälkeen luokseni tuli 
kaksi noin kymmenvuotista tyttöä, jotka kysyi-
vät: ”Voitko kertoa meille, mitä se rukoileminen 
oikein tarkoittaa?” 

Olin hämmästynyt. Voiko kukaan olla niin tie-
tämätön, ettei oikeasti tiedä mitä rukoileminen 

on? Siinä sitten kävimme hyvät keskustelut ai-
heesta ja tytöt kiittivät, kun saivat opastusta. 

Enää ei iltarukous ole muodissa kodeissa. Päi-
väkodeissa ja kouluissa on rukoileminen suurel-
ta osin kiellettyä, joten missäpä lapset sitten op-
pivat?

Muistan erään pienen alle kouluikäisen pojan. 
Hän oli usein vanhempiensa mukana hengellisis-
sä kokouksissa. Kun kokouksessa esitettiin kutsu, 
että kuka tahansa voi tulla eteen ja hänen puoles-
taan rukoillaan, niin usein tuo poika pomppasi 
ylös ja meni kiireesti eteen. Aina hänen puoles-
taan rukoiltiin ja siunattiin Herran siunauksel-
la. Kun häneltä kysyttiin, että miksi hän melkein 
joka kerta meni eteen? Siihen poika silmät kirk-
kaana vastasi: ”Jos kaikki tietäisivät, miten hyvä 
olo tulee, kun saa olla Jeesuksen hoidossa, niin 
kaikki muutkin menis heti sinne eteen.” Näinhän 
se varmaan on. 

Samuelin äiti Hanna antaa meille arvokkaan 
esimerkin siitä, miten tulee sitkeästi rukoilla, eikä 
väsyä. Hänen rukoukseen vastattiin ja hän sai po-
jan, Samuelin, joka eli koko elämänsä palvellen 
Jumalaa. 

Minun rukoukseni vuoden 2021 osalta on, että 
tämä vuosi saisi olla meidän elämässämme ruko-
uksen vuosi monin eri tavoin, erityisesti lasten ja 
perheiden osalta. 

Siunattua armon vuotta 2021 
HELENA VÄHÄKANGAS, 
JUNIORITYÖNTEKIJÄ, KOULUTTAJA
HÄMEENLINNA 

Nyt on aika...

Hartauksia ja opetuksia 
kaikenikäisille: hameenkl.fi/nettitv. 

UUTTA! Nyt opetuksia koko perheelle jotka tulkattu darin kielelle!
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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

RUKOUSAIHEITA LAPSITYÖHÖN 
LIITTYEN

• Donkkis illat eri puolilla Hämettä  
(Renko, Tervakoski, Hämeenkyrö, 
Viljakkala, Sahalahti, Ryttylä, 
Tammela) 

•  Mamu työ Tampereella, sekä 
Darinkieliset opettusvideot)

•  Perhekahvilat Tre ja Hml
•  Lasten toimintapäivät Hml
•  Lapsityön koulutukset Tre, Hml
•  Tavoittava lapsityö, markkinat yms.

”Auta, että ollaan 
kaikki terveenä”

”Kiitos Joulusta”

”Kiitos Jeesus, että ole
t an-

tanut minulle perheen, joka ra
-

kastaa minua ja pitää huolta 

minusta. Isän, Pojan ja Pyhän 

Hengen nimeen Aamen.”

”Isi uskoon”

”Kiitän ruoasta”

LASTEN RUKOUKSIA

LEIKATA IRTI JA OTA 
RAAMATUN VÄLIIN.

KU
VA

: P
IX

AB
AY
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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

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

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

Käytäthän 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.

Juniori- ja perhetyö .......... 94058
Juniorityönmateriaali ........94265

LÄHETIT:
Alajoet ........................................ 21513
Anu M........ ...............................22402
Greed Teija ............................. 20103
Keskinen Liliann .................... 21306
Lindholm Toni & Hanna .... 22101
Sadeharju Jukka & Kaisa ....23650
Syrjätie Markus & Kia ........ 21542
Tohmola Heidi .......................24507
Vuorinen Asta .......................38247
M Juhani  ................................32609

LAHJOITUSTEN KOHDEKOHTAISET VIITENUMEROT

"Rukouksen aika"

Jeesus varasi aikaa run-
saasti rukoukseen. Hän 
vetäytyi usein syrjäiseen 

paikkaan. Usein hän rukoi-
li yöaikaan. Samarian naiselle 
hän osoitti millainen todelli-
nen, oikea rukoilija on:”… kaik-
ki oikeat rukoilijat rukoilevat 
Isää hengessä ja totuudessa.” 
(Joh.4:23) Herra myös muis-
tutti, että Jumala on Hen-
ki! Jeesus pyysi suuria, mut-
ta nöyrtyi myös Isän Jumalan 
tahtoon.

Apostoli Paavali kehotti Tes-
salonikan seurakuntaa rukoile-
maan lakkaamatta (1. Tess.5:17) 
Rukouksen lahja on armolahja. 
On niitä Jumalan lapsia, jotka 
oikeastaan elävät rukoukses-
sa. Silloin on kysymys elävästä 
esirukouksen armolahjasta. Sa-

notaan myös, että hätä opettaa 
rukoilemaan. Jeesus opettaa 
meitä rukoilemaan toistemme 
puolesta. Onko sinun vaikea-
ta unohtaa itsesi rukoillessasi? 
Olen joskus yrittänyt viikon olla 
rukoilematta itseni puolesta. Se 
ei ole onnistunut!

Nehemian kirjan ensi luvussa 
annetaan malli kuinka rukoil-
la. Nehemia aloiti ylistäen Her-
raa, taivaan Jumalaa muistut-
taen, että Herra pitää liittonsa 
ja säilyttää armonsa niitä koh-
taan, jotka tottelevat ja kunni-
oittavat häntä. Sitten Nehemia 
tunnustaa oman kansansa syn-
nit sekä omansa että perheen-
sä synnit. Seuraavaksi hän veto-
aa Jumalan lupauksiin vastata 
niille, jotka palaavat Jumalan 
luo missä hyvänsä ovatkin. Tä-

män kaiken jälkeen Nehemia 
esittää pyyntönsä: ”Täytä nyt 
pyyntöni ja anna kuninkaan 
osoittaa minulle suopeutta.” 
Hän kohta nousee ja menee 
kuninkaan eteen esittämään 
pyynnön päästä rakentamaan 
Jerusalemin raunioina olevia 
muureja. Hän ei siis rukoillut 
itselleen mitään paitsi lupaa, 
matkustaa yli 1000 km:n pää-
hän, Jerusalemiin johtaakseen 
muurien entisöintiä.

Rukous on nöyrä ja uskolli-
nen puhe Jumalan kanssa, mut-
ta se on myös Jumalan puhetta 
meille. Missä on hengellistä elä-
mää, siellä on rukousta.

ONESIMUS
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Liity mukaan piirijohtaja Miina Makkosen 
rukousrenkaaseen. 

 →  www.hameenk.fi/lahjoitus tai soittamalla  
040 9603 690 tai sähköpostilla: hameenkl.@sekl.fi

Etsimme lähettäjiä 
työntekijöillemme

 → Esirukoukset ja taloudellinen tuki  
mahdollistavat työn.  
Tee lahjoitus Miinan työn tukemiseksi: 
FI71 5730 0820 0457 02  
viitenumero: 94045

Yleislahjoitustilimme 
numero on 

TSOP FI71 5730 0820 
0457 02 ja 

BIC OKOYFIHH  
Käytäthän viereisellä sivulla 

olevia kohdekohtaisia 
viitenumeroita – säästämme 

kuluissa ja 
helpotamme kirjanpitoa.

Uuden kalenterivuo-
den ja toimintakauden 
aloittamiseen liittyy 

aina pohdintaa siitä, mikä on 
säilyttämisen arvoista ja mitä 
tulisi muuttaa, niin työssä kuin 
omassa elämässäkin. 

Paavali ohjeisti aikanaan Ti-
moteusta: ”Säilytä se hyvä, 
mikä sinulle on uskottu, Py-
hän Hengen kautta, joka meis-
sä asuu.” (1.Tim.1:14) Herra 
auttakoon säilyttämään kaiken 
saamamme hyvän, mutta ei säi-
lömään sitä purkkiin, vaan ja-
kamaan sitä runsaasti ja avokä-
tisesti eteenpäin.

Keitaalla syksyllä alkanut 
uusi toimintamuoto Perhe-
kahvila osoitti heti tarpeelli-
suutensa, ja kevätkaudella se 
kokoontuu joka toinen viikko. 
Erityiseksi rukousaiheeksi jä-
tän Suomi-klubin, joka etsii 
koronavuoden jälkeen uomiaan 
ja uusia maahanmuuttajia, jot-
ka haluavat harjoitella suomen 
kieltä ja tutustua kristinuskoon. 
Kiitos kaikille Keitaan työn tu-
kijoille ja esirukoilijoille!

MIINA MAKKONEN
TAVOITTAVAN TYÖN KOORDINAATTORI

Talouspalsta
Näin vuoden ensimmäisessä 
lehdessä voin kiitollisena kat-
sahtaa vuoden 2020 talouslu-
kuihin ja huokaista: ’Kiitos Jee-
sus!’ Haluan kiittää myös sinua, 
lehden lukija, tuestasi Hämeen 
kansanlähetyksen työlle, kiitos 
että olet muistanut meitä ru-
kouksin, lahjoin ja lahjoituksin 
sekä vapaaehtoisena työsken-
nellen työmme hyväksi – Ju-
mala, joka kaiken näkee ja tie-
tää, on nähnyt uhrauksesi.

Vuoden 2020 alun huonolta 
näyttäneestä taloustilanteesta 
on kuin ihmeen kaupalla sel-
vitty ja tällä hetkellä tulevai-
suus näyttää taloudellisesti va-
loisammalta kuin vuosi sitten. 
Ihmeellisesti Herra on siunan-
nut saamamme lahjoitukset ja 
rahat ovat riittäneet niin ettei 
ole tarvinnut ketään lomaut-
taa tai irtisanoa ja rankemmat 
säästötoimenpiteet ollaan tois-
taiseksi voitu jättää tekemättä.

Jätän esirukouksiisi alkaneen 
vuoden talousasiat, haasteita 
riittää edelleen talouden osal-
la, pyydetään että saisimme 
kulkea Herran edeltä valmista-
missa askeleissa.

’Muista, että olen sanonut 
sinulle: ’Ole rohkea ja luja, älä 
pelkää äläkä lannistu. Herra, 
sinun Jumalasi, on sinun kans-
sasi kaikilla teilläsi.’ Joosua 1:9

PAULA JÄÄSKÖ, LÄHETYS- JA TOIMISTOSIHTEERI

Hä
me

en 
Kan

sanlähetyksen työntekijät

TAVOITTAVAN TYÖN KOORDINAATTORI

Miina Makkonen

13

Talous



Etiopian luterilaisella Mekane Yesus –kirkolla on noin 
9000 seurakuntaa, mutta vain noin 5000 pappia.

Kansanlähetyksellä ja 
Etio pian Mekane Yesus-
kirkolla on mittava yh-

teinen hanke. Sen tavoitteena 
on rakentaa Lounais-Etiopiaan 
Jimmaan keskus, jossa koulu-
tetaan seurakuntiin muun mu-
assa pappeja, lapsityöntekijöitä 
ja lähetystyöntekijöitä. Jimman 
yliopistokaupunki on Kansan-
lähetykselle hyvin tuttu, sillä se 
on tehnyt työtä alueella jo yli 50 
vuoden ajan.

Jimman koulutuskeskus tuo 
helpotusta kasvavan kirkon 
työntekijäpulaan. Kirkon hiip-
pakunta Jimman alueella on 
nimeltään Jimma-Bethel sy-
nodi, ja sen 250 seurakunnas-
ta ja saarnapaikasta yli puolet 

on vailla pappia. Hiippakunnan 
alueella elää vajaa kolme mil-
joonaa ihmistä eri kulttuurien, 
uskontojen ja etnisten ryhmien 
keskellä. Tästä huolimatta kris-
tinusko leviää seudulla nopeasti.

Rakennushankkeen projek-
tikoordinaattorina toimii Rai-
mo ”Aki” Tuppurainen, jolla on 
takanaan yli 20 vuoden moni-
puolinen työsarka Kansanlähe-
tyksen lähetystyöntekijänä Etio-
piassa. Hän valvoo hankkeen 
edistymistä ja on  säännöllisesti 
yhteydessä Jimmaan. Koulutus-
keskuksen on määrä valmistua 
vuoteen 2025 mennessä. 

- Rakennamme vaikeassa 
ympäristössä, ja koronatilanne 
on nostanut rakennustarvik-

keiden hintoja huomattavas-
ti. Muistakaa meitä rukouksin, 
Aki Tuppurainen vetoaa.

- Mekane Yesus –kirkko tar-
vitsee koulutettuja ja Raamatun 
sanaa hyvin tuntevia työnteki-
jöitä, jotka pystyvät opetta-
maan seurakuntalaisia. Näin 
seurakunta ja koko kirkko vah-
vistuu ja pääsee juurtumaan 
Jumalan sanaan. Tästä syystä 
koulutustyön merkitys on valta-
va, Aki Tuppurainen painottaa.

Hämeen Kansanlähetys on muka-
na koulutuskeskuksen rakennustal-
koissa. Piirihallitus myönsi 10.000 
euron avustuksen keskuksen raken-
tamiseen piirille tulleista testament-
tivaroista.

Kansanlähetyksen tuella 
rakennetaan Etiopian Jimmaan kirkon 

koulutuskeskus

Jimman kaupungissa on sekä kirkkorakennus 
että palkattuja työntekijöitä. Tässä juhlassa 
kastettiin kahdeksan uutta veljeä ja sisarta 
Jumalan perheväkeen. Kaikkialla ei ole yhtä 
hyvin: työntekijäpula erityisesti syrjäseudulla on 
seurakunnan laajetessa suurta. 

SEKL:n ulkomaanosaston johtaja Teijo Peltola (vas) 
ja aluekoordinaattori Pauliina Hildén vierailivat 
Jimmassa helmikuussa 2020. Teologisen jaoston 
johtaja Alemayehu Kebede (oik) kertoi tarpeesta 
rakentaa koulutuskeskus nopeasti kasvavan kirkon 
työntekijätarpeiden täyttämiseksi.
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Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys on v.1969 perustettu itsenäinen yhdistys, 
joka toimii Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä viedäkseen evankeliumia 
eteenpäin ja tukeakseen lähetystyötä Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen 
kautta. Yhdistyksen talous perustuu täysin vapaaehtoisten lahjoitusten 
sekä testamenttien varaan. 

KEIDAS 
Kaivokatu 2, 

HÄMEENLINNA
Maanantaisin klo 18 Lastesi 
elämän puolesta rukousilta 
(kerran kuussa, kts. kalenteri)
Tiistaisin klo 14  
Hoitava päiväpiiri
Tiistaisin klo 16.30-18 Suomi-
klubi maahanmuuttajille  
(parillisilla viikoilla)
Tiistaisin klo 18  
Darinkielinen raamattupiiri  
(parillisilla viikoilla)
Keskiviikkoisin klo 10-12 
Perhekahvila  
(parittomilla viikoilla)
Keskiviikkoisin klo 18  
Avoin raamattupiiri 
(parittomilla viikoilla)
Torstaisin klo 18 3Kohtaamista 
ilta nuorille aikuisille

Kevätkaudelle 
suunniteltua:
La 20.3. Raamattupäivä 
"Elämän tarkoitus" Hannu 
Uusmies ja Matti Ahonen
La 22.5. Raamattupäivä 
"Kutsu elävään toivoon" Ilkka 
Rytilahti

LÄHETYSKOTI 
Hämeenpuisto 41, 

TAMPERE
Maanantaisin klo 18 Avoin 
Raamattupiiri – HUOM. 
kokoontuu netissä TEAMS 
-sovelluksen kautta  
(linkki kalenterista)
Tiistaisin klo 13 Lähetyksen 
käsityö- ja askartelupiiri 
(parittomilla viikoilla)
Keskiviikkoisin klo 10-12 
Perhekahvila (kerran kuussa, 
kts. kalenteri!)
Keskiviikkoisin klo 13  
Avoin Raamattupiiri
Keskiviikkoisin klo 18  
Pointti-ilta nuorille
Torstaisin klo 18 Nuorten 
aikuisten raamattupiiri 
(parittomilla viikoilla)
Torstaisin klo 18  
Sanan ja rukouksen ilta 
 (kerran kuussa, kts kalenteri)
Perjantaisin klo 18 PME-ilta 
yläkoulu- amis/lukioikäisille 
(katso kokoontumiskerrat 
kalenterista!!)
Sunnuntaisin klo 16   
Lähteellä -ehtoollisjuhla  
(kuukauden 1. sunnuntai)

Sunnuntaisin klo 16 
Sunnuntaiseurat  
(kuukauden 3. sunnuntai)

Kevätkaudelle 
suunniteltua:
To 11.2. Avoin raamattuilta 
’Kutsu elävään toivoon 
– mihin kiinnität katseesi 
koronakriisin varjossa’ Ilkka 
Rytilahti
To 11.3. Avoin raamattuilta 
’Ajankohtaisesta aiheesta’ 
Lähetysjohtaja Daniel 
Nummela

MAAKUNNAT

Donkkis Big Night -illat 
ja Donkkiskerhot alkavat 
eri paikkakunnilla heti kun 
koronatilanne sen sallii, seuraa 
ilmoittelua kalenterissa.

 → Maakuntien tapahtu-
mista tietoa myös ko. 
seurakunnan sivuilla.

Toistaiseksi epäselvän korona-tilanteen vuoksi pidätämme 
oikeiden muutoksiin viikko-ohjelmissa. Ajantasaisimman tiedon 
tapahtumista saat Hämeen Kansanlähetyksen nettikalenterista, 
josta löytyy myös linkkejä netissä järjestettäviin Raamattupiireihin 
ja muihin tapahtumiin. 

Hämeen Kansanlähetyksen 
kalenteri löytyy osoitteesta: 
www.hameenkl.fi/toiminta/
kalenteri/

Käy tutustumassa Hämeen Kansanlähetyksen YouTube -kanavaan osoitteessa: www.hameenkl.fi/nettitv
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Tietoisuus, että Jumala kuu-
lee rukoukseni, merkitsee 
minulle paljon. Jumala 

näkee ja tuntee minut, sekä huo-
lehtii pienimmistäkin asioistani. 
Elämässäni on toki vielä kysy-
mysmerkkejä ja ratkeamattomia 
asioita, mutta Hän tietää nekin. 

Jumalan edessä viipyminen 
on tärkeää. Laitan rauhoitta-
vaa musiikkia ja menen hä-
märään huoneeseen le-
päämään. Jätän stressin, 
huolet ja murheet ja saan 
kokea Jumalan rauhaa 
ja iloa. Usein mieleeni 
nousee jokin raamatun-
kohta, mikä puhuttelee. 
Pyhä Henki voi puhua 
minulle myös sisäises-
ti, antaen ilmestyksen, 
tai arkisemmin sanottuna 
mielikuvan. Tärkeintä on ot-
taa aikaa Jumalan kohtaamisen 
hetkille. Heikkouteni vie minut 
yhä uudestaan etsimään Hänen 
läsnäoloaan. Jeesus sanoo: ”Tul-
kaa minun tyköni, kaikki työtä 
tekeväiset ja raskautetut, niin 
minä annan teille levon”. Matt 
11:28

Jumala voi antaa myös ruko-
uksen avuksi lahjoja. Minulla se 
on kielillä rukoileminen. Käytän 
sitä paljon, kun en löydä sanoja 

rukoukseen. Koen silloin yhteyt-
tä Jumalaan.

Rukous on myös taistelua. 
Käytän Jumalan antamaa auk-
toriteettia pahaa vastaan Jeesuk-
sen nimessä. Minulle on tärkeä 

Jeesuksen sana Luuk 10:19-
20 ”Katso, minä olen antanut 
teille vallan tallata käärmeitä 
ja skorpioneja ja kaikkea vi-
hollisen voimaa, eikä mikään 
ole teitä vahingoittava. Älkää 
kuitenkaan siitä iloitko, että 
henget ovat teille alamaiset, 
vaan iloitkaa siitä, että teidän 

nimenne ovat kirjoitettu tai-
vaissa.”

Samalla säilytän rauhan sydä-
messäni, eikä vihollinen pääse 
pelottelemaan minua. 

Rukous on myös parantavaa. 
Yhteisessä rukouksessa Pyhä 
Henki voi koskettaa ja tuoda 
avun. Rukous on tärkeä, suo-

rastaan välttämätön väline 
sielunhoidossa. Aina voi 

keventää ystävän taakkaa 
puhumalla ja kuuntele-
malla, mutta ainoastaan 
Kaikkivaltias Jumala 
antaa todellisen avun ja 
vapautuksen. 

Aviopuolisoltani olen 
saanut oppia yhden tär-
keimmistä rukoukseen 

liittyvistä neuvoista.  Se 
on ”lähde aina liikkeelle ru-

kouksesta”. Mitä teetkin, ru-
koile ensin. Minne lähdetkin. 

rukoile ensin. 
Se voi olla vaikka yksi puhelu, 

jonka soitat, mutta rukoile ensin. 
Asiat menevät aina paremmin, 
kun ne on valmisteltu rukoillen. 

Siunattua Uutta Vuotta 
HELENA RAUTALAHTI, 
HÄMEENLINNA

Lähde liikkeelle rukouksesta

Minun todistukseni


