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Tuntuuko, ettei elämälläsi
ole tarkoitusta? Pelottaako
sinua?
Oletko miettinyt, onko Jum
alaa olemassa
Tai mitä tapahtuu kuoleman
jälkeen?

Pääkirjoitus

Kiitos!
Kiitos on sana, jonka jokainen vanhempi yrittää kasvattaa lapsensa sanomaan,
vähintään syötyään ruokansa kotona, sukulaisten tai kaverin luona.
Kiitollisuus kasvaa kuitenkin, ei ainoastaan sanan ja sen sanomisen tavan opettelusta ja oppimisesta vaan sen ymmärtämisestä, ettei tässä elämässä voi mitään pitää itsestäänselvyytenä. Kiitollisuus kasvaa sen ymmärtämisestä, että
ihmisen elämän lanka on hyvin ohut.
Haluan Hämeen Kansanlähetyksen puolesta kiittää sinua, että olet ollut matkassamme mukana menneen puolentoista vuoden ajan koronarajoitusten keskellä rukouksin ja taloudellisesti tukien. Pidämme ihmeenä sitä, että kaiken
keskellä työ on mennyt eteenpäin. Tehtävä on Jumalan antama ja se pysyy
voimassa silloinkin kun olosuhteet ovat minkälaiset tahansa: ”Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille.”
Haluaisin oppia kiitollisemmaksi ihmiseksi, omassa elämässä ja yhdessä muiden kanssa. Kiitollinen elämänasenne leviää, se tuntuu ja vaikuttaa. Jumalan
kansaa Paavali rohkaisee: ”Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös
kiitollisia…” (Kol.3:!5).
On kiitoksen aika!
Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja
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Hämeen piiri käynnistää keräyksen nuorisotyöntekijän palkkaamiseksi.
Tavoitteena on kerätä 50 000 € varoja palkkaamisen mahdollistamiseksi
vuoden 2022 loppuun mennessä.
→Osallistu keräystalkoisiin rukoillen.

Otamme vastaan lahjoituksia tämän näyn toteutumista varten.
FI71 5730 0820 0457 02
viitenumero: 94197

KUVA: JONAS ALLERT/UNSPLASH

Pitkään olemme asian puolesta rukoilleet.
Työmaata riittää viedä Jumalan sanaa nuorten keskelle!
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Koronakuulumisia

Ihmisiä kohtaamassa ja tavoittamassa
Joulun alla

Korona-aikana tuotettiin
evankelioivaa ilmaismateriaalia jaettavaksi

Miina ja Liisa valmiina kotiinkuljettamaan myyjäistuotteita
Pastori Hannu Uusmies
opettaa Raamattua

Korona-ajan tutuksi tullutta näkymää

Koronapandemian alkaessa keväällä 2020 yhteiskunta sulkeutui nopeasti.
Lyhyellä varoitusajalla kaikki sovitut Kansanlähetyksen tilaisuudet peruttiin
ja työntekijät siirtyivät kokonaan etätyöhön. Edessä tuntui olevan toiminnan
ja talouden osalta ylitsepääsemätön haaste.

M

atkan varrella haasteita on ollut myös
viranomaisten mm.
kokoontumisiin liittyvien rajoitusten tulkinnassa tautitilanteen vaihdellessa.
Kaiken tämän keskellä olemme kuitenkin saaneet mennä
eteenpäin. Nopeasti rajoitusten
alettua aloimme tuottamaan
nettiin hartauksia ja opetusmateriaalia, opettelimme etäkokoustekniikkaa ja niiden ohjelmistojen käyttöä, kehitimme
piirin Pisara –lehteä ja järjestimme tavoittavia tempauksia
jne. Välillä on myös saatu kokoontua joihinkin tilaisuuksiin
rajoitusten ja turvaohjeiden
puitteissa.
Koronapandemia on ajanut
meidät opettelemaan ja oppimaan uutta. Ystävät ovat tukeneet työtämme tavalla, että se
on voinut keskeytyksettä jat4

kua. Näky ihmisten tavoittamisesta on vahvistunut. Tästä
kaikesta saamme olla tänään
kiitollisia Hämeen Kansanlähetyksen työssä. Jumala on uskollinen. Ehkä tätä aikaa osin
kuvaa Jumalan sanan ihmeelliset ja toivontäyteiset lupaukset: ”Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat”
(Ps.126:5) ja rukoushaaste:
”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis
Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” (Luuk.10:2)

RUKOUSTA

Työntekijät aloittivat Whatsappin välityksellä viikoittaiset rukoushetket. Tiistaisin on
rukoiltu lähetystyön puolesta
lähetyksen rukouspiirissä. Netin välityksellä on pidetty rukoushetki tiistaisin kello 13.00.

Monet muut ryhmät ovat järjestäneet etärukouskokouksia.
Kansanlähetyksessä on rukoiltu
etäyhteksin myös valtakunnallisesti ja keväällä järjestettiin
koko liikkeen yhteinen rukouspäivä.

YHTEYDENPITOA

Keväällä 2020 toteutimme
laajan soittokierroksen Pisara –lehden tilaajille (joiden
puhelinnumero löytyi rekisteristämme). Kierroksella kysyttiin palautetta lehdestä ja
kuulumisia. Erityisen tärkeäksi muodostui puhelin lopussa
tarjottu mahdollisuus yhteiseen
rukoukseen.

EVANKELIOIMISTA

Joulun alla työntekijät jalkautuivat Hervannan alueelle jakamaan Pisara –lehtiä postilaatikoihin sekä kohtaamaan

Koronakuulumisia

Joulun alla Kansanlähetys lahjoitti jouluisia herkkuja, lasten
Raamattuja ja hengellisiä kirjoja
vähävaraisille perheille seurakunnan diakoniatyön kautta

Helenan paistamat munkit
ovat tehneet vappumyyjäisissä hyvin kauppaansa

Riku Pesonen oli korvaamaton apu
videointilaitteiston hankinnassa ja
sen käyttöönoton koulutuksessa.
Kansanlähetysopiston opiskelijavalmiina tavoittavaan työhön. Koronan keskellä tehtävä on säilynyt: ”Raamattu
rakkaaksi – evankeliumi kaikille.”
Valon kahvila

ihmisiä tarjoillen glögiä ja pipareita. Hämeenlinnassa on
pidetty Valon kahvilaa Keitaan
edustalla. Syksyllä Kansanlähetysopiston raamattulinjan opiskelijoita jalkautui jakamaan
esitteita ja tekemään tavoittavaa työtä Hämeenlinnassa ja
Tampereella.

MYYJÄISIÄ

on pidetty viranomaisten ohjeita noudattaen niin Tampereen
Lähetyskodilla kuin Hämeenlinnassa Keitaalla. Myyjäiset
ovat olleet hyvä tapa tavoittaa
uusia ihmisiä ja jakaa hengellistä luettavaa.

LASTEN JA PERHEIDEN
PARISSA

Syksyllä 2020 Donkkis Big
Night –iltoja pidettiin lähes
normaalisti. Uusi työmuoto:
perhekahvila käynnistyi Hä-

meenlinnassa keräten mukaan
lapsia ja vanhempia runsaasti
mukaan.

VIERAILUJA

Seurakuntavierailutkaan eivät
ole jääneet tauolle. Vierailuja
on tehty korona-aikana etäyhteyksin mm. Vaasaan, Lopelle,
Orivedelle ja Virroille, Hervannan lähetysviikolle Tampereella. Orivedeltä striimattiin
kevätpäivien evankelioimistilaisuus Facebookissa jossa oli
mukana mm. Lauri ”Late” Johansson.

ETÄKOKOUKSIA

Piirihallitus on kokoontunut
pääsääntöisesti etänä, myös
yhdistyksen
vuosikokoukset on pidetty etänä tai sitten
ns.”hybridikokouksina” joissa
osa on paikalla osa etäyhteyksin
mukana. Koko Kansanlähetys-

Lähetyskoti on toiminut
studiona monille nettilähetyksille ja raamattuopetuksille kokoontumisrajoitusten aikana

liikkeen yhteiset työntekijäpäivät pidettiin myös hybridinä:
ryhmissä eri puolilla maata kokoonnuttiin Teamsin välityksellä päiville. Tampereella oli 7
hengen ryhmä koolla.

TOIMINTAA JA
OHJELMAA NETISSÄ

Netissä on kokoontunut kaksi raamattupiiriä, Päiväraamattupiiri, päivärukouspiiri.
Raamattuopetusta on välitetty
netin välityksellä. Lisäksi olemme tuottaneet hartauksia, opetusmateriaalia ja lapsille suunnattuja darin kielelle tulkattuja
ohjelmia. Nuoret ja nuoret aikuiset ovat kokoontuneet Raamatun ja opetuksen äärelle
säännöllisesti etäyhteyksin.
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Pakolaistyö

Sadonkorjuun ja
kiitoksen aika

P

öytään katetaan höyryävän kuumaa keittoa, mehevää kananpoikaa ja
makeaa luumupiirakkaa. Katto
pään päällä ei vuoda rankkasateellakaan. Kylmien talviöinä
unia ei tarvitse katkaista uunin
kylmenemisen takia. Asiat hoituvat luotettavasti sähköllä ja
elektronisesti. Liikkumiseen voi
käyttää varmatoimista autoa.
Terveydenhuolto pelaa. Luonto esittelee mielettömän määrän rikkauksiaan. On puoliso,
perhe ja ystävät, joita rakastaa
ja jotka rakastavat. Kokonaisuus on ehdottomasti kiittämisen arvoinen, vaikka pikkujutut
sitä aina härnäävätkin.
Mutta mitä teemmekään?
Hukumme tavaran ja evankeliumin kerskakulutukseen. Tuskin täysin ymmärrämme niiden
merkitystä.
Samalla maailmassa miljardeittain niitä, jotka eivät ole
saaneet kuulla ilosanomaa. He
elävät korruptoituneissa ja väkivaltaisissa olosuhteissa. Hei-
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tä pidetään pimeydessä vailla todellista toivoa. Rakkaus
on tuntematon käsite. Viha
kuohuu katkeruuden pinnalla. Leivän eteen on tehtävä lujasti töitä. Liha-ateriat ovat
harvassa. Polkupyörän pinnat
ovat katkeilleet ja ketjukin kitisee. Vieläköhän renkaat kestävät kivistä tietä? Ja tuo puolisokaan ei koskaan ymmärrä.
Kunpa penskat olisivat edes
hetken hiljaa! Vain pimeyttä ilman toivoa!
Mutta heilläkin on oikeus
elää siedettävää, jopa kiitettävää elämää ja kuulla sama vapauttava viesti, jonka itse olemme kuulleet. Ja itse

asiassa juuri heillä, ovathan he
monin tavoin raskaiden taakkojen kantajia. Jeesus tuli kutsumaan heitä: ”Tulkaa minun
luokseni!”
Moni lähtee etsimään sitä,
mitä kotimaassa ei saa. Epätoivoiset lähtevät matkalle toivon perään. Sodan, väkivallan,
levottomuuden ja korruption
keskellä elävillä ja sieltä tulevilla on toiveena elää turvallista ja
elämisen arvoista elämää. Moni
heistä on löytänyt sen, mitä ei
odottanut löytävänsä. Iankaikkinen toivo Kristuksen Jeesuksen ristissä ilmestyi heille.

Yhteystiedot

Kohtaamme
Kansanlähetyksen pakolaistyössä näitä lähimmäisiämme heidän vielä
ollessaan matkalla ja viimein
heidän määränpäässään. Matkalla olevia autetaan löytämään
toivo elämäänsä auttamalla heitä maallisten elämän tarpeiden
kanssa. Toivon löytäneille pyrimme antamaan hengellistä
ravintoa ja opettamaan, miten
Jumalan antamia rikkauksia
voi jakaa eteenpäin.

Jeesus tuli julistamaan rauhaa sekä lähellä, että kaukana
oleville. Olemme Rauhanruhtinaan asialla viemällä valon
pimeyteen. Kristillinen seurakunta syntyy ainoastaan ristin
juurelle. Millaiset muodot Keski-Aasian kirkko saa, sitä emme
vielä tiedä, mutta sen puolesta
voimme rukoilla.
JUHANI M.

→ Juhani M toimii Kansanlähetyksen pakolaistyöntekijänä. Voit tukea Juhanin työtä tilille
FI71 5730 0820 0457 käyttäen viitettä 32609 .
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Opetus

KUVA: YANNICK PULVER/UNSPLASH

O

Toivossa on
hyvä elää

letko koskaan kiittäessäsi Jumalaa huomannut miten huolesi ja
murheesi unohtuvat hetkeksi?
Ikään kuin Jumalan ylistäminen laittaisi monta muutakin
asiaa tärkeysjärjestykseen tai
uuteen perspektiiviin. Huonot
asenteet karsiutuvat ja yhtäkkiä Jumala tuntuu jotenkin todellisemmalta, ikään kuin silmäsi näkisivät ympärillä olevan
maailman enemmän totuuden
kautta.
Jumalalle kuuluu ylistys ja
kunnia ja miten meidät onkaan luotu sitä hänelle antamaan! Kiitollisuutemme nimittäin vahvistaa myös omaa
kokemustamme hänen todellisuudestaan, erityisesti silloin
kun sydämemme tunnustuksen
lisäksi sanoitamme sen hänelle suullamme tai tuomme sen
ilmi liikkeillämme. Se teroittaa meidän muistiimme jälkeä
siitä kuka Jumala on. On myös
tutkittu, että kiitollisuus saa aikaan dopamiinin ja serotoniinin vapautumista aivoissamme, joka siis vaikuttaa meissä
välittömästi hyvän olon ja ilon

8

tunteena. Kiitollinen mieli vaikuttaa esimerkiksi unenlaatuumme ja ihmissuhteisiimme
positiivisella tavalla. Voisi siis
sanoa, että meidät on luotu elämään kiitollisuudesta käsin. Se
on meille terveellistä.
On helppoa löytää kiitollinen mieli silloin, kun elämässä
on tapahtunut jotakin hyvää,
mutta miten löytää sydämen
aito kiitollisuus suuressa vastoinkäymisessä? Jotta näin tapahtuisi meidän on ensin löydettävä tiemme takaisin toivon
äärelle. Ilman toivon näkökulmaa emme voi nähdä sitä, kuka
Jumala todella on ja mielemme
pysyy pimentyneenä. ”Olkaa
toivossa iloisia, ahdistuksessa kärsivällisiä ja rukouksessa kestäviä.” Paavali muistuttaa näillä sanoin roomalaisia,
(Room. 12:12.) Toivon näkökulma tuo umpikujalta tuntuvaan tilanteeseen ulospääsyn
ja vapauden. Jos uskallamme,
voimme jopa iloita pelkän toivon perusteella, vaikka olosuhteet ympärillämme puhuisivat toista tarinaa. Jumala on
nimittäin uskollinen ja sanan-

sa mukainen eikä hän synnytä
toivoa sinne, mihin ei itse halua ilmestyä.
Vastoinkäymiset vahingoittavat kehoamme ja mieltämme,
sillä olemme psykofyysinen kokonaisuus siinä missä hengellinenkin. Esimerkiksi suru on todellinen viesti siitä, että sydän
on mustelmilla ja vaatii aikaa
parantumiselle. Emme voi vain
sivuuttaa tarpeitamme hengellisyyden nimissä. Jumalan sydämellä on, että myös meidän
mielemme ja kehomme löytävät takaisin tasapainoon. Meidän tulee vaalia näitä alueita
yhtä lailla siinä missä hengelli-

siäkin tarpeitamme, oli se sitten
liikunnan, ruokavalion, keskusteluavun tai jonkin muun kautta. Olosuhteet helposti määrittelevät tunne-elämämme.
Tunteemme eivät aina ole linjassa totuuden kanssa ja näin
ollen saattavat varastaa meiltä huomion ja kyvyn olla kii-

Opetus
tollisia. Kiitollisuus ei ole surun tai pahan olon ohittamista
eikä teennäistä positiivisuutta,
vaan se auttaa meitä vahvistumaan uskossamme Jumalaan
ja muistamaan kuka hän todella on. Siksi myös suuren surun
keskellä voimme olla kiitollisia.
Psalmi 42 kertoo kirjoittajansa vaikeasta elämäntilanteesta
ja sielunmaisemasta. Viimeinen jae tuo tekstiin erityisen
toivon ja rohkaisun näkökulman, ”Miksi olet masentunut,
sieluni, ja miksi olet minussa
levoton? Odota Jumalaa. Sillä
vielä minä saan kiittää häntä,
pelastajaani, minun Jumalaani.” Myös meidän kohdallemme
tulee masentavia elämäntilanteita. Niissä hetkissä on tärkeää muistuttaa itseään siitä,
kuka Jumala todella on. ”Odota Jumalaa.” Paras tapa painautua lähemmäs Jumalaa on
rukoilun (Jaak. 5:13), kiittämisen (Fil. 4:6-7), Sanan lukemisen (Room 15:4) ja uskovien yhteyden (Gal 6:2) kautta. Yhteys
muihin uskoviin on tärkeää,
sillä kun omat silmämme ovat
hämärtyneen, niin silloin muut

auttavat meitä näkemään tilanteemme toivon kautta. ”Toivon
Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa,
niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voimassa.”
(Room. 15:13.)
MARIANNA MÄKINIEMI

Olen Marianna Mäkiniemi, Kansanlähetyksen
mediakoordinaattori. Olet ehkä kuullut
ääntäni radiossa Raamattuavain -ohjelman
yhteydessä. Työnkuvaani kuuluu radiotyön lisäksi
Kansanlähetyksen mediatyön koordinointi ja
kehittäminen.
Tulin uutena työntekijänä näihin tehtäviin viime vuonna
muutettuani takaisin Suomeen
Australiasta, jossa työskentelin
evankelioivien elokuvien parissa. On hienoa jatkaa Jumalan
valtakunnan työtä täältä Suomesta käsin Kansanlähetyksen
puitteissa.

Jos haluat kuulla lisää työstäni Kansanlähetyksen viestintätiimissä, voit ilmoittautua uutiskirjeeni lukijalistalle
lähettämällä minulle sähköpostiosoitteesi osoitteeseen
marianna.makiniemi@sekl.fi.

→ Voit myös halutessasi lähteä tukemaan työtäni
Kansanlähetyksessä kertalahjoituksella tilinumeroon
FI83 8000 1501 5451 08 ja viitteellä 31600 tai
ryhtyä kuukausilahjoittajaksi.
Kiitos yhteistyöstäsi!
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Lapset sydämellä

Kiitollisuutta
lapsityöstä
1. Olette vuosia olleet mukana
Tervakosken Donkkis illoissa.
Mitä nämä illat ovat teille merkinneet
ja mistä olette kiitollisia?

M

eille iltojen parasta antia on se, että
saamme olla osaltamme rakentamassa
lapsille suunnattua tapahtumaa, jossa
heille kerrotaan Jeesuksesta, Raamatun henkilöistä ja tapahtumista sekä innostetaan lukemaan
Raamattua. On ollut riemastuttavaa nähdä kuinka tarkkaavaisesti lapset kuuntelevat opetusta ja
toisaalta kyselevät aktiivisesti.
Donkkis iltojen kautta olemme saaneet tuoretta tietoa siitä , missä koulumaailmassa mennään
ja mitä näille pienille kuuluu; itsellä kun nyt ei
ole lähipiirissä tämän ikäisiä. Yllättävää on ollut
lasten avoimuus toimintapisteillä. Siellä kuulee
heidän iloistaan ja ja suruistaan niin kotona kuin
koulussa. Tuntuu siltä että he ovat tyytyväisiä kun
kuuntelemme ja keskustelemme heille tärkeistä
asioista.
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Kiitollisia olemme myös kaikista muista vapaaehtoisista aikuisista, jotka ovat Donkkistyössä mukana. Meitä on listoilla kymmenkunta ja useimmat pääsevät joka ilta tulemaan. Ennen ja jälkeen
tapahtuman hiljennymme piirissä rukoukseen. Se
antaa voimaa ja intoa.
Donkkis illan "onnistumiseen" vaikuttaa tottakai
merkittävästi tilaisuuden vetäjä ja ohjelman laatija. Meillä on ollut suuri siunaus saada Helena tähän tehtävään. Kymmenien lasten intoa hän osaa
tarvittaessa sopivasti rauhoittaa ja pitää yllä järjestystä. Uskomme siihen oppimisen helpottavan
koulussa opettajienkin työtä.

2. Miten rohkaisisitte muitakin lähtemään
liikkeelle ja toimimaan, jotta lapset
Hämeessä saisivat kuulla Jeesuksta?

R

ohkaisemme lähtemään mukaan Donkkis toimintaan, sillä siinä on tosi hyvä ohjelmarunko. Sen olemme saaneet todeta.
Aluksi opetusta, jolloin jaksetaan olla tarkkaavai-

Lapset sydämellä
sia. Välillä lauletaan ja sitten tuleekin jo nyyttärien ja toimintapisteiden aika. Kolmannessa
osiossa vielä kerrataan opittua, palkitaan toimintapisteiden parhaita, mutta myös osallistumisesta
tavoitteena muistaa mahdollisimman monia. Yllättävän nopeasti
parituntinen vierähtää.
Mukana on oppilaita 1..6 luokkaan eli samaan
aikaan on eri-ikäisiä lapsia; pienemmät oppivat isommilta yhdessäoloa. Hyvin toimivalta
tämä rakenne on vaikuttanut. Vapaaehtoisilta
ei vaadita mitään erityistaitoja.
Meillä Tervakoskella olemme voineet käydä
ala-asteella kuuluttamassa Donkkis-illasta
koulun keskusradiossa ao päivänä. Hyvin positiivisesti on käynteihimme suhtauduttu ja
apua laitteiston käytössä saatu.
Meidän iltoihimme voitte muualta tulla tutustumaan, siten niistä saa parhaimman tuntuman. Ja iltoihin voivat lasten isät ja äidit tulla
myös käymään, sillä silloin vanhemmat tietävät minkälaisesta tilaisuudesta lapsi on tulossa ja osaavat suhtautua oikein hänen uutisiinsa ja kysymyksiinsä.
HANNU JA RIITTA RANTALA

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

Nimi ja vanha osoite:

Uusi osoite:

Sähköposti:

PALVELUKORTTI

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

Puhelin:
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Hartaus

"Rukouksessa kestävät"

R

ukoustapahtuma on kuin
jos polkisi pyörällä. Ylämäessä saa polkea tosissaan. Alamäessä saa lasketella
pitämättä edes jalkojaan polkimilla. Tämä tarkoittaa, että elämän ahdistuksissa ja vastoinkäymisissä Jeesus tulee lähelle.
Hän asettuu ottamaan vastaan
pyyntöjä. Uskominen on sitä,
että on yhteys elävään Kristukseen. Alustava uskonkoetus on
usein niin sanottu hätärukous.
"Avuksesi huuda minua hädän
päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua...(Psalmi 50:15).
Psalmin jakeen loppuosa on jumaluskon koetuskivi: "... ja sinun
pitää kunnioittaman minua."

Miten ihminen voisi muutoin
kunnioittaa Jumalaa, kuin että
antaa koko elämänsä Jeesuksen
käsiin. Juuri tänään Jeesus ostaa kuolinpesiä. Hän odottaa,
että herätetty ottaa vastaan Pelastajansa. Uskoon tuleminen on
kuin jos hansikas kiskaistaisiin
nurin päin. Se hanska on edelleen
sama, mutta tarkastelukulma on
eri. Entiset ykkösasiat väistyvät
Herran kutsun vastaan ottaneelta. Hänestä tulee uusi luomus:
vanha on kadonnut, uusi on tilalle tullut. Muutos voi olla hidasta,
mutta uusi kiehtoo ja tyydyttää.
Ei Jeesus ole sakottaja, joka ottaisi kaiken kivan pois.
Jumalan herättämästä tu-

lee esirukoilija. Lähimmäisten,
perheen, suvun ja työkavereiden pelastus nousee tärkeimmäksi. Todistaminen Jeesuksesta ja Jumalan valtakunnan
työ tulee rakkaaksi. Hukkuvien
sielujen elämästä taistelu rukouksissa antaa sisältöä uudelle
luomukselle Kristuksessa.
Hyvä ystävä, tämä Pisaralehti voi olla sinulle "Kallis Hunajanpisara" niin kuin erästä
vanhaa pikku kirjasta nimi-tetään. Tänään Jeesus kehottaa
sinua: "Olkaa toivossa iloiset".
Hän, joka kutsuu on uskollinen
ja hän on kaiken tekevä!
ONESIMUS

LAHJOITUSTEN
KOHDEKOHTAISET VIITENUMEROT
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
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Juniori- ja perhetyö........... 94058
Juniorityönmateriaali.........94265

LÄHETIT:

Alajoet......................................... 21513
Anu M........................................22402
Greed Teija.............................. 20103
Keskinen Liliann..................... 21306
Lindholm Toni & Hanna..... 22101
Rantamäet .....................................23391
Sadeharju Jukka & Kaisa.....23650
Syrjätie Markus & Kia......... 21542
Tohmola Heidi........................24507
Vuorinen Asta........................38247
M Juhani .................................32609
Muilla viitteillä tulevat
lahjoitukset kohdistetaan
Hämeen Kansanlähetyksen
kotimaan työn hyväksi.

LAHJOITUSNUMEROT ja
MOBILEPAY
SOITA 0600 18210
Lahjoitus 10.01 € /
puhelu + pvm
SOITA 0600 18220
Lahjoitus 20,45 € /
puhelu + pvm
MOBILEPAY 51283
Syötä haluamasi
summa ja viesti.
Kiitos!
Rahankeräyslupa – RA/2019/961
(Lupa on voimassa 1.1.2020
– 31.12.2021 Hämeen ja SisäSuomen poliisilaitosten sekä
Someron kunnan alueella.

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

Käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita – säästämme kuluissa
ja helpotamme kirjanpitoa.

Talous

Näin talousasioita silmäillenkin on aika kiittää:
Jumalaa, joka on ihmeellisesti pitänyt meistä
huolta sekä sinua, joka olet muistanut työtämme esirukouksin ja siunaten sekä taloudellisesti. Vaikka menoja on ollut tuloja enemmän kuitenkin koronavuoden tulot ovat riittäneet niin
että olemme voineet tilittää SEKLiin (Suomen
ev.lut. Kansanlähetykselle) myös Hämeen piirin lähettikannatusmaksut täysimääräisinä.
Lämmin kiitos kun olet tukenut työtämme,
vaikka emme ole juuri voineet kasvokkain kokoontua. Syksy näyttää miten tilanne muuttuu
tästä eteenpäin, mutta luotamme että Jumala
johtaa asioita ja haluamme kulkea hänen johdatuksessaan tästä eteenpäinkin.
Psalmista 108:4-6 "Herra, minä ylistän sinua kansojen keskellä, minä laulan kaikille
kansoille sinun kiitostasi. Sinun armosi ulottuu yli taivaitten, sinun uskollisuutesi ylös pilviin. Jumala, kohotkoon kunniasi yli taivaitten, kirkkautesi yli kaiken maan!"
Jumala on totisesti ollut meille uskollinen
ja pitänyt meistä huolta näinä vaikeinakin aikoina ja siitä olemme kiitollisia. Jumalan siunausta sinulle!
Toteutunut taloustilanne 1.1.-30.6.2021
Piirin työn tulot ja menot:
Aikaväli
Piirin tulot €
1.1. – 30.6.
65 952,81 €

Piirin menot €
80 270,22

Hämeen piirille lahjoitettu kannatus
lähetystyöntekijöille, josta 85 % lähetetään
SEKL:lle (=Suomen Ev.Lut. Kansanlähetykselle) ja
15 % jää piirille lähetystyön esillä pitämiseen:
Aikaväli

1.1. – 30.6.

Lähetyskannatus
piirille €
35 781,52

josta tilitetty
SEKL:lle €
31 948,42 *

*Summa on hieman korkeampi kuin 15 %
sillä Hämeen piirille on tullut kevättalvella
uusi lähettipariskunta, jolle Hämeen piiri on
ensimmäisen vuoden ajan sitoutunut maksamaan
kiinteää kannatusta 300 € / kk riippumatta siitä
minkä verran heille tulee kannatusta muuten.
Lähettikannatusmaksujen tilitys SEKLiin tapahtuu
kuukausittain.
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SIHTEERI
LÄHETYS- JA TOIMISTO

Paula Jääskö

M

istä olen kiitollinen? Minulla on syytä olla
monesta asiasta kiitollinen. Arjen pyörityksen keskellä ei aina tule huomanneeksi niitä asioita, joita on saanut pyytämättä ja jotka ovat tuoneet iloa ja hyvää mieltä elämään. Entä
pystynkö olemaan kiitollinen Jumalalle myös silloin kun elämässä asiat eivät mene kuten suunniteltu? Koen tärkeänä muistuttaa itseäni siitä, että
epätoivonkin keskellä saan olla Jeesuksen kanssa turvassa, minun ei tarvitse turvautua omiin kykyihini ja vajavaiseen osaamiseeni vaan voin pyytää
ja saan apua Kaikkivaltiaalta Jumalalta - Jaakobin
kirjeessä luvataan 1. luku jae 5 ’Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala
antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.’ Tähän
lupaukseen olen luottanut, kun olen saanut uusia
työtehtäviä tänä vuonna ja kiitos Herralle, hän on
antanut monenlaista apua ja viisautta niin että olen
selvinnyt. Lämmin kiitos sinulle esirukouksistasi ja
tuestasi – Jeesus sinua siunatkoon!
PAULA JÄÄSKÖ

Liity mukaan Paula Jääskön
rukousrenkaaseen.
→ www.hameenk.fi/lahjoitus tai soittamalla
040 9603 690 tai sähköpostilla:
hameenkl.@sekl.fi
→ Esirukoukset ja taloudellinen tuki
mahdollistavat työn.
Tee lahjoitus Paulan työn tukemiseksi:
FI71 5730 0820 0457 02
viitenumero: 94074
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Kiitoksen aika

rukoilemme
että Sinun lämpösi, valosi
ja sanan virvoittava kosketus
kasvaisivat meissä
ikuisen elämän hedelmäksi
Sinä tulisit yhä enemmäksi
rukoilemme ja kiitämme
***

kiitos hengittää minussa
elämän kirkkautta
arkipäivän aamua ja yötä
kiitos hengittää minussa
Jumalan tuntemista
tuoksua ikuisuudesta

kiitos hengittää minussa
ja näen elämäni päivän
uusin silmin ja sydän kevenee
Runot ja kuvat
Lea Pyyhtiä

Hämee
nK

Luojamme, Jumalamme
kesän lämpö, valo ja kosteus takana
alkusyksyssä näemme
kypsymisen ihmeen
kasvu synnyttää hedelmän
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Helen
KIITOLLINEN MIELI
KAUNISTAA KASVOT

O

len kiitollinen upeista ja osaavista työkavereista. Jos oma osaamiseni ei riitä, tiedän
mistä saan apuja. Rukousyhteys työkavereiden kanssa on siirtynyt uudelle tasolle. Rukousta on
enemmän ja siitä on tullut luonnollinen osa työyhteisöämme. Tästä kaikesta kiitos kuuluu Jumalalle.
Tämän erikoisen vuoden kiitosaihe on, että tänään olemme työyhteisönä vahvempi, osaavampi, armollisempi, rakastavampi ja enemmän Jeesuksessa riippuva.
"Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille
voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! Olkaa siis vahvoja, rakkaat veljeni,
ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan." 1 Kor 15:57, 58
Jatketaan rohkeasti tietäen,
että Herra siunaa työmme.
HELENA

Liity mukaan Helena Vähäkankaan
rukousrenkaaseen.
→ www.hameenk.fi/lahjoitus tai soittamalla
040 9603 690 tai sähköpostilla:
hameenkl.@sekl.fi
→ Esirukoukset ja taloudellinen tuki
mahdollistavat työn.
Tee lahjoitus Helena työn tukemiseksi:
FI71 5730 0820 0457 02
viitenumero: 94142
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Menovinkit
HUOM.
Muutokset mahdollisia, tarkistathan ajanmukaiset tiedot Hämeen Kansanlähetyksen
nettikalenterista osoitteessa: https://hameenkl.fi/toiminta/kalenteri/

HÄMEENLINNA
KEIDAS
Kaivokatu 2
Ke 25.8. klo 18 Hyvien
uutisten ilta, mukana Juhani
Mäkilä ja maahanmuuttajia
La 9.10. klo 13 Israel iltapäivä,
mukana mm. Juhani Koivisto
Keitaan viikkotoiminta:
Maanantaisin klo 18 Lastesi
elämän puolesta rukousilta
kerran kuussa 20.9., 4.10., 1.11.
ja 29.11.

TAMPERE
LÄHETYSKOTI
Hämeenpuisto 41
Ke 25.8. klo 13
Päiväraamattupiiri, mukana
Etiopian lähetti Anna
Vähäkangas
Su 29.8. klo 16 Hyvien
uutisten ilta, mukana Liliann
Keskinen, Anu M., musiikki Essi
ja Jouko Partanen
La 13.11. klo 14 Naisten
iltapäivä

Tiistaisin klo 14 Hoitava
päiväpiiri 7.9. alkaen viikottain

Su 30.10. Miesten päivä

Tiistaisin klo 16.30-18 Suomi
-klubi maahanmuuttajille 7.9.
alkaen parillisilla vkoilla

Maanantaisin Avoin
Raamattupiiri klo
18 (mahdollisesti
nettiosallistumisena)

Keskiviikkoisin klo 10-12
Perhekahvila 15.9. alkaen
parittomilla vkoilla
Keskiviikkoisin klo 18 Avoin
Raamattupiiri 15.9. parittomilla
viikoilla
Torstaisin klo 18 3K-ilta
opiskelijoille ja nuorille
aikuisille 2.9. alkaen viikottain

Lähetyskodin viikkotoiminta:

Tiistaisin klo 13 Lähetyksen
käsityöpiiri (parittomilla
viikoilla) 31.8. alkaen
Ke 22.9., 20.10., 3.11., 1.12. klo
10-12 Perhekahvila
Keskiviikkoisin klo 13
Päiväraamattupiiri
To 16.9., 21.10., 18.11. klo 18
Hyvien Uutisten ilta
To 7.10. ja 11.11. klo 18
Raamattuilta
La 21.8., 25.9., 16.10., 20.11.
klo 15-17 Donkkis Big Day –
perhetapahtuma, tulkkaus
darin kielelle

ORIVESI
Maanantaisin klo 17 Avoin
raamattupiiri parillisilla
viikoillla 6.9. alkaen
seurakuntakeskuksen
kahviossa, Latokartanontie 5

RENKO
Keskiviikkoisin 15.9.,
13.10., 17.11. ja 8.12. klo
18-20 Donkkis Big Night
-toimintailta alakouluikäisille,
Rengon seurakuntakeskus,
Hinkaloistentie 1

TERVAKOSKI
Torstaisin 16.9., 14.10., 18.11.
ja 9.12. klo 18-20 Donkkis
Big Night -toimintailta
alakouluikäisille, Tervakosken
seuratalolla, Seuranaukio 3

K
tutustuäy
massa
H
Kansanämeen
YouTub lähetyksen
eoso kanavaan
www.hitteessa:
amee
nettitv nkl.fi/

Su 5.9., 3.10., 7.11. klo 16
Lähteellä -ehtoollisjuhla,
lapsille pyhäkoulu

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.
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Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys, Hämeenpuisto 41 b, 33200 Tampere

Minun todistukseni

Paljosta kiitollinen
Niemen vetämissä ylistysilloissa
löysin uudenlaisen ulottuvuuden
suhteessani Jumalaan. Matka
kansainväliseen yhteiskristilliseen konferenssiin Englantiin
avasi sydämeni hyväksymään
karismaattisia ilmiöitä kuten
sen, että Jumalan Henki voi kaataa ihmisen koskettaessaan häntä. Konferenssissa koin myös
valtavaa kirkkokuntien välistä
rakkautta, jota osoitettiin hienolla tavalla. Siellä opin itsekin
halaamaan.
Rajoja ylittävä kristittyjen yhteys on minulle tärkeää. Sitä olen
saanut kokea muun muassa Israel-rukouspiirissä. Jumala on antanut sydämeeni rakkauden Israelia
ja juutalaisia kohtaan. Olen vieraillut Pyhällä maalla parikymmentä kertaa. Olen myös saanut
olla mukana saattamassa matkaan
Venäjältä Suomen kautta Israeliin
muuttavia juutalaisia. Siinä palvelutehtävässä koettiin monenlaisia ihmeitä. Uskon Raamatun
sanaan, että siunaamalla Israelia
tulemme itsekin siunatuiksi.

Luterilaisesta kirkosta erosin
sen liberalisoitumisen vuoksi.
Mennessäni allekirjoittamaan
eropapereita, odotin, että minulta olisi kysytty eron syytä. Minulta ei kuitenkaan kyselty mitään.
Löysin uuden kodin Vapaakirkosta, mutta edelleen muun muassa Kansanlähetyksen Keitaalla
kokoontuva päiväpiiri on minulle tärkeä.
Olen paljosta kiitollinen Jumalalle. Tällä hetkellä esimerkiksi siitä, että pystyn kävelemään.
Ikä on tuonut mukanaan fyysisiä
vaivoja, mutta niidenkin keskellä Jumala kantaa. Kun jouduin
yllättäen pallolaajennusleikkaukseen, sain konkreettisesti tuntea, miten ystävien esirukoukset
kantoivat.
Minulle on tullut elämän varrella erityisen rakkaaksi Psalmi
91. On turvallista tietää, että enkelit varjelevat askeleitani, missä
sitten kuljenkin.
AINO NUORALAN TODISTUKSEN KIRJASI
MUISTIIN MIINA MAKKONEN

KUVA: KENT PILCHER/UNSPLASH

S

ynnyin Ylivieskassa lestadiolaisperheeseen. Rauhan Sanan lestadiolaisuus oli turvallinen ja lämmin yhteisö kasvaa.
Menetin molemmat vanhempani jo 14-vuotiaana. Kansakoulun
ja kansanopiston jälkeen lähdin
Helsinkiin lastenhoitajaharjoittelijaksi Pitäjänmäen lastenkotiin.
Sen jälkeen työskentelin lastenhoitajana tai kotiapulaisena useassa perheessä sekä sairaala-apulaisena Lastenlinnan sairaalassa.
Jatkoin opintoja iltakoulussa ja
pääsin sitten opiskelemaan laboratoriohoitajaksi.
Työssäni mielenkiintoista on
ollut erityisesti näytteiden tutkiminen laboratoriossa, vaikka
osa työtä on ollut tietysti myös
näytteiden ottaminen. 70-luvulla
päätin lähteä pääkaupungin hulinasta maaseudun rauhaan, kun
Lopella avautui laboratoriohoitajan paikka. Sieltä jatkoin muutaman vuoden päästä matkaa Hämeenlinnaan.
Hämeenlinnassa lapsenuskoni sai vahvistua ja uudistua. Yrjö

