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

Pääkirjoitus

Mitä kerrottavaa
meillä on?

Meillä on kerrottavana, että jokainen
ihminen on arvokas. Kukaan ei ole sattuman tulos vaan jokaisen elämä on
merkityksellinen. Kerromme, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä. Kerromme, että sama Jumala antaa ihmiselle rauhan, ilon ja toivon.
Kerromme kristillisen uskon sanomaa
siksi, että Jeesus on Raamatussa antanut sen tehtävän meille. Ja sen syy
on koko kristillisen uskon ydin, joka
kiteytyy pienoisevankeliumissa: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä.” (Joh.3:16).
Ihminen, joka uskoo Jeesukseen: saa
syntinsä anteeksi. Se tarkoittaa sitä,
että ihminen ei joudu kadotukseen

Hyvien
uutisten
elokuu

vaan saa ikuisen elämän Jumalan yhteydessä. Me kristittyinä ymmärrämme syvästi minkä sisällön ja merkityksen tämä tuo elämään ja minkä
toivontäyteisen perspektiivin usko
antaakaan. ”Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut.”
(Room.10:9)
”Kuinka he voivat uskoa siihen, joista
eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat
kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka
kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä?” (Room.10:14). Evankeliumi
Jeesuksesta on kertomisen arvoinen.
Siksi Kansanlähetys on liikkeessä kertoakseen tätä ilosanomaa täällä Suomessa ja aina lähetyskentillä saakka.
Kiitos, että olet mukana kanssamme kertomassa ilouutista!
Ilkka Päiväsaari,
piirijohtaja

Elokuussa Kansanlähetys
Hämeessä jalkautuu
viemään evankeliumia
eteenpäin siellä missä
ihmiset ovat
Mitä voisitte tehdä omalla
paikkakunnallanne Hyvien
uutisten elokuun aikana?
Haastamme paikkakuntasi mukaan.
Miten sinä voisit osallistua?
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Tervetuloa mukaan Startti-infoon
23.2.2022 kello 18.00.
Info pidetään Microsoft Teamsin
välityksellä (liittymislinkki www.
hameenkl.fi/kalenteri)
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Kristinuskon ydinsanoma
ja Raamattu vastaa ihmisen
elämän peruskysymyksiin.
Olemmehan Jumalan luomia.

3

Haastattelu

Evankeliumin
asialla
Matti Ahonen on toiminut pitkään
vapaaehtoisena vastuunkantajana
Kansanlähetyksen toiminnassa Hämeenlinnassa.
Vahvistusta omalle kutsumukselleen hän sai
Kansanlähetyskoulussa, jossa varustettiin
Kansanlähetyspiireissä toimivia vapaaehtoisia.
TOTUUTTA ETSIMÄSSÄ
Matti Ahosella oli murrosvuosi vuonna 1993. Hän etsi totuutta elämäänsä
ja päätyi lukemaan kirjahyllyssä olevaa vihkiraamattua.
-Samana keväänä oli Hämeenlinnan kirkossa ”Kyllä elämälle” –iltoja.
Viimeisessä illassa kehotettiin rukoilemaan ”Jumala ole minulle syntiselle armollinen.” Alttarikutsuun en
rohjennut vastata, mutta jonkinlaisen
rukouksen sopersin penkissä, Matti
kertoo.
Saman vuoden syksyllä Matti joutui
sairaalaan ja siellä vieraillut naapurin
mies julisti hänelle synnit anteeksi
4

Jeesuksen nimessä ja veressä.
-Tunsin sairastaessani suurta avuttomuutta ja kurjuutta (Ps.116:6), mutta Herra auttoi minua ja sain Jumalan sanan elämäni turvaksi. Sydämeni
täytti ilo ja kiitollisuus, Matti muistelee.
-Myöhemmin kuuntelin toisten ihmisten todistuksia siitä, että he olivat
tulleet uskoon jonakin tiettynä hetkenä. Aloin epäillä, olenko uskossa ollenkaan, kun en voinut sanoa, että juuri
tuona tai tuona hetkenä olen tullut uskoon. Siinä tilanteessa sain kehotuksen Jumalan sanasta (Kol. 1:20-23)
pysyä vain uskossa evankeliumin lupaukseen.

Haastattelu

MONENLAISIA
VASTUUTEHTÄVIÄ
Vuonna 1994 Matti Ahonen löysi tiensä Kansanlähetyksen toimintaan ja
sieltä oman hengellisen kodin. Matti on ollut pitkään mukana erilaisissa
vastuuryhmissä, jotka ovat suunnitelleet Hämeenlinnan toimintaa. Tällä
hetkellä vastuuryhmä on nimeltään
Keidas-tiimi, joka viittaa vuokratiloissa toimivan kokoontumistilan nimeen.
-Vastuutehtäväni alkoivat raamattukoulun opetusten nauhoittamisesta
c-kaseteille. Vuosien varrella olen sitten toiminut muun muassa juontotehtävissä, pitänyt todistuspuheenvuoroja ja vetänyt raamattupiirejä sekä Sana
ja sähly -kerhoa, Matti muistelee.
Lähinnä Matin sydäntä on ulospäin suuntautuva työ, jossa evankeliumia viedään sinne, missä ihmiset ovat.
Kun Keitaalla järjestetään myyjäiset tai
ilmaiskahvila, Matille on luontevaa lähteä kadulle kutsumaan ihmisiä mukaan
ja samalla syntyy hyviä keskusteluja.
-Olen iloinen, kun saan kohdata kadulla ihmisiä ja kertoa Jeesuksesta.
Siinä virkistyy omakin mieli. Liikun
paljon ja lenkille lähtiessäni rukoilen
aina, että onko täällä joku, jolle voisin
kertoa Jeesuksesta.
Taskussaan Matilla on Arvokortteja,
joissa evankeliumi on kerrottu lyhyesti. Hyvänä keskustelun avauksena toimii usein kysymys: ”Haluaisitko ilmaisen henkivakuutuksen?”
-Yllättävän monet ovat valmiita
kuuntelemaan ja keskustelemaan hengellisistä asioista, mutta toki joukossa
on niitäkin, jotka pakenevat paikalta
tai torjuvat kohteliaasti, Matti kertoo.

ELÄKELÄISENÄ
”KOULUN PENKILLE”
Matti jäi pois työelämästä keväällä
2020 ja nauttii nyt eläkeläisen elämän
vapaudesta. Sopivasti uuteen elämänvaiheeseen tuli mahdollisuus lähteä
opiskelemaan Kansanlähetyskouluun.
Puolentoista vuoden opiskeluun sisältyi kirjallisuuden lukemista, etätehtäviä sekä tapaamisia, joista tosin suurin
osa jouduttiin koronan vuoksi toteuttamaan verkossa.
-Kurssin aikana sai pohtia omaa kutsumustaan erilaisista näkökulmista.
Tutustuin myös moniin uusiin ihmisiin
ja syntyi hyviä kontakteja. Loppuvaiheessa valittiin suuntautumisvaihtoehto ja minä syvennyin evankeliointiin ja
julistamiseen. Kurssin aikana jokainen
sai myös valita itselleen rippi-isän, jolle voi purkaa sydäntään tarvittaessa ja
saada synninpäästön, Matti kertoo.
Eläkkeelle siirtyminen oli Matille iso
helpotus ja nyt on entistä enemmän aikaa olla mukana erilaisissa vapaaehtoistehtävissä niin kauan kuin terveyttä riittää. Palveleminen antaa elämään
sisältöä. Kun on itse saanut elää todeksi
Jumalan sanan lupauksia, haluaa niitä
olla jakamassa muillekin. Psalmin kirjoittajan tavoin Matin rukous on: ”Opeta
meitä laskemaan päivämme oikein, että
saisimme viisaan sydämen.” (Ps. 90:12)
-Raamatun pohjalta olen ymmärtänyt, että usko evankeliumin sanaan
on ainoa, mikä voi pelastaa ihmisen ja
synnyttää elävän toivon. Tämä on ehdottomasti kertomisen arvoinen asia,
Matti Ahonen vakuuttaa.
-On aina Jumalan teko, kun ihminen saa uskoa syntinsä anteeksi Jeesuksen tähden ja tulla Jumalan omaksi. Haluan rohkaista jokaista Pisaran
lukijaa pysymään Jeesuksessa Jumalan Sanan kautta. Hän tekee työtään
meissä ja saa elämässämme aikaan
kaiken tarvittavan.
MIINA MAKKONEN
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Usko syntien sovitukseen ja Jumalan valmistamaan pelastukseen on
Matin elämän turva tänäänkin päivänä ja siihen hän haluaa olla muitakin
kutsumassa.
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äätin kerran opetukseni
sanoihin: ”Elä rohkeasti Jeesuksen Kristuksen
todistajana elämäsi arjen keskellä sillä persoonalla ja niillä
lahjoilla, joita Jumala on sinulle antanut.” Tilaisuuden jälkeen
eräs henkilö tuli sanomaan minulle: ”Kuules, Kaitsu! Ei jokainen meistä ole katuevankelista.” Olin kommentista hieman
hämmentynyt, sillä en ollut
tuossa opetuksessa viitannut
missään vaiheessa katuevankeliointiin.
Hän oli kuitenkin oikeassa
siinä, ettei jokaisella Jeesukseen uskovalla ole kutsua katuevankeliointiin tai muuhun
aktiiviseen evankelioimistyöhön, sillä jokainen meistä ei ole
evankelista. Mutta. Jokainen
meistä on Jeesuksen Kristuksen todistaja, kuten Jeesus itse
sanoi: ”Mutta te saatte voiman,
kun Pyhä Henki tulee teihin, ja
te olette minun todistajani Je-
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rusalemissa, koko Juudeassa
ja Samariassa ja maan ääriin
saakka.” (Apt. 1:8) Pyhä Henki tekee jokaisesta meistä todistajan, mutta se, millaisen muodon todistaminen sitten itse
kunkin elämässä saa, riippuu
niin persoonallisuudesta, kokemuksesta, uskossa kasvamisesta kuin Jumalan antamasta
lahjavarustuksesta. Se, mikä on
helppo nakki sulle, ei ole välttämättä sitä mulle. Ja mikä on
helppo nakki mulle, ei ole välttämättä sitä sulle.
Jokainen uudestisyntynyt
kristitty on kuitenkin todistaja, jonka Jeesus on kutsunut ja
lähettänyt työhönsä maailman
keskelle (Joh. 20:21). Jokainen
meistä voi löytää oman tapansa
elää lähetettynä päämäärätietoisesti kaikkialla siellä, missä
on tai liikkuu. Yksinkertaisim-

millaan se on sitä, että pyydämme joka aamu Jumalaa johtamaan ja johdattamaan päivän
kohtaamiset ihmisten kanssa
(Kol. 4:2-3). Ja kun näitä tilanteita tulee, me kohtaamme jokaisen rakkaudellisesti ja puhumme heille ystävällisesti
(Kol. 4:5-6). Voimme myös kysyä Jumalalta erilaisissa kohtaamisissa ihmisten kanssa:
”Oletko valmistanut tähän hetkeen jotain erityistä?”
Itselläni on yksi paikka, jossa kohtaan säännöllisesti kristillisen kuplan ulkopuolella
olevia ihmisiä. Se on kuntosali, jossa käyn useampana päivänä viikossa treenaamassa.
Olen alkanut rukoilla sekä ennen treeniä että sen ohessa sa-
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Yhteystiedot

maan aikaan kanssani salilla
olevien puolesta. Olen myös
alkanut tervehtimään jokaista heitä ja vaihtamaan heidän
kanssaan muutaman sanan silloin tällöin, jos siihen on luonteva tilaisuus. Tämä käytäntö
onkin synnyttänyt monen kanssa kevyttä jutustelua niin säästä, treenistä kuin päivän politiikastakin, mutta muutaman
kanssa olen saanut puhua jo
elämän tärkeistä ja henkilökohtaisista asioista. Rukouksenani
on, että ajan myötä nämä keskustelut voivat laajentua myös
uskon asioihin.
Jumalan suunnitelma jokaiselle meistä on se, että me eläisimme joka päivä hänen läsnäolossaan ja siitä käsin voisimme
välittää hänen tarttuvaa rakka-

uttaan, armoaan ja toivoaan
monella tavalla rikkinäiseen
maailmaan. Me olemme maailman valo (Matt. 5:14-16). Sinä
olet. Ja ellemme me astu esiin,
ihmiset ympärillämme eivät
välttämättä koskaan näe sitä.
Jumalan valtakunta tulee, kun
me menemme ja se tulee näkyviin, kun me astumme esiin.
Haluan rohkaista sinua: Löydä oma tapasi elää lähetettynä
ja Jeesuksen Kristuksen todistajana. Voit aloittaa pyytämällä:
”Herra, Jeesus, hallitse minua
armossasi ja totuudessasi niin,
että sinun valtakuntasi voisi tulla näkyviin minussa ja minun
kauttani juuri sillä tavalla kuin
sinä olet sen suunnitellut.”
KAI NIEMELÄ
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O

letko koskaan kokenut,
että haluaisit aloittaa
hengellisen keskustelun
jonkun ihmisen kanssa, mutta
et tiedä miten. Raamatussa käytettävä termi ”Shema” tarkoittaa kuulemista. Jotta keskustelukumppanimme voisi kuulla,
on meidän sanottava jotain. Ainoa tapa saada vastaus on esittää kysymys tai toteamus, jonka toinen voi kuulla ja johon
hän voi reagoida. Jos haluamme aloittaa hengellisen keskustelun, on meidän sanottava jotain hengellistä.
8

Oman tiimini kanssa käytämme paljon termiä ”Shema” siinä merkityksessä, että
olemmeko jakaneet kohtaamillemme ihmisille jotakin
sellaista hengellistä, johon he
ovat voineet reagoida. Shemat
voivat olla kysymyksiä tai toteamuksia. Ne toimivat ikään
kuin filttereinä sille, onko keskustelukumppanimme avoin
hengellisille asioille vai ei. Jos
hän ei reagoi sanomaasi Shemaan tai ei lähde jatkamaan
keskustelua, hän ei ehkä vielä
ole avoin. Jatka silloin rukousta hänen puolestaan. Ehkä ensi
viikolla tai ensi vuonna hänen
sydämensä on avoimempi. Tai
ehkä ensi kuussa hänellä on
elämässään vaikea tilanne ja
hän muistaa sinun maininneen
jotakin rukouksesta tai Jumalasta, ja ottaa yhteyttä sinuun
aloittaakseen hengellisen keskustelun kanssasi.
Millaisia nämä Shemat sitten
voisivat olla? Esimerkiksi usein
torilla vihanneksia ja hedelmiä
ostaessa saatan todeta myyjälle,
että Jumala on siunannut hän-

tä hyvällä sadolla. Toisinaan
huomaan, että Jumala vastaa
rukoukseeni, kun saan apua
joltakin paikalliselta ihmiseltä vaikka virastoasioissa. Kiitän avusta, mutta kerron myös,
että rukoilin Jeesukselta ratkaisua tilanteeseen ja hän lähetti
sinut auttamaan. Jos taas tunnen keskustelukumppanini paremmin voin esimerkiksi kysyä
häneltä onko hän koskaan nähnyt unta, jonka ajattelee olevan
Jumalalta. Tai voin kertoa, miten Jeesus on auttanut itseäni
vastaavissa tilanteissa, jos toinen kertoo elämän haasteista.
Rukoile sinäkin tänään, että
saisit kohdata jonkun ihmisen, jolle voisit jakaa Sheman.
Meillä on maailman paras uutinen Jeesuksesta kerrottavana, joten avataan suumme, jotta joku voisi kuulla. ”Kuinka he
voivat uskoa siihen, josta eivät
ole kuulleet? Kuinka he voivat
kuulla, ellei kukaan julista?”
(Room. 10:14)
ANU, LÄHETYSTYÖNTEKIJÄ ITÄ-EUROOPAN
MUSLIMIALUEELLA

Tärkeä rukous- ja
lahjoitushaaste
sinulle!
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Keräyslupa: www.kansanlahetys.fi/maksuinfo

Jätä todellinen jälki
uuden sukupolven
evankelioimiseen!
Osallistu keräykseen!

Hämeen Ev.Lut. Kansanlähetys ry

FI71 5730 0820 0457 02

Tee lahjoitus uuden sukupolven parhaaksi!
Tilinumero FI71 5730 0820 0457 02 viitenumero 94197

Saajan
tilinumero
Saaja
Maksajan
nimi ja
osoite
Allekirjoitus
Tililtä nro

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa
Kotimaan maksuvälityksen yleisten ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman
tilinumeron perusteella

UUDEN SUKUPOLVEN
TAVOITTAMINEN
JEESUKSELLE!

Rukoile asian puolesta. Rukousaiheina pyydämme johdatusta, siunausta
ja Jumalan tahdon toteutumista tässä prosessissa. Pyydämme, että
keräystavoite voisi täyttyä. Pyydämme viisautta päätöksentekoon.

Onko uuden sukupolven juniorit, nuoret ja perheet sydämelläsi? Haluamme
laajentaa työtämme voidaksemme viedä evankeliumia eteenpäin uuden sukupolven
keskuudessa ja tavoittaa heitä Jumalan sanalla. Tarvitsemme apuasi ja
esirukouksiasi hankkeessa.

Olemme aloittaneet keräyksen uuden työntekijän palkkaamiseksi.
Piirihallitus on asettanut erilliskeräyksen tavoitteeksi 50.000 € ja
kun tavoite on saavutettu, voidaan palkkausprosessi käynnistää.

Keräys uuden työntekijän
palkkaamiseksi.
Tavoite
Onko uuden sukupolven
juniorit, nuoret ja perheet
sydämelläsi?
Rukoile asian
puolesta.

Kiitos
mukanaolostasi!

Lähetystyö

Tervehdys
!
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iime vuoden puolella elokuussa lensimme
muutaman matkalaukun kera aloittamaan uutta elämänvaihetta Etu-Aasian miljoonakaupungissa. Olemme
rapiat viisikymppinen pariskunta Pohjois-Savosta. Viiden
lapsemme aikuistuttua mieltämme alkoi askarruttamaan
kysymys siitä, mitä haluaisimme vielä elämällämme tehdä ennen kuin alamme odottamaan eläkevuosia. Toisen
meistä sydämelle Jumala oli
puhunut jo vuosien ajan lähetystyöstä, toiselle tämä prosessi
aktivoitui vasta muutama vuosi
sitten. Vuoden 2020 opiskelimme Ryttylässä lähetyslinjalla,
koronatilanteen vuoksi kentälle lähtemisemme viivästyi muutamalla kuukaudella, mutta nyt

olemme olleet viisi kuukautta
uudessa ympäristössä.
Miljoonakaupungin uumenissa elää hyvin pieni luterilainen
seurakunta, jonka työyhteyteen meidät on kutsuttu palvelemaan. Seurakunta on nuori
ensimmäisen sukupolven seurakunta islamilaisen maailman
keskellä. Seurakunnassa palvelee apupappi, joka on opiskellut teologiaa oman siviilityönsä
ohella ja toimittaa viikottaisen
jumalanpalveluksen. Muutamia kertoja vuodessa vieraileva
pastorin ollessa paikalla seurakunnalla on mahdollisuus viettää ehtoollista. Me keskitymme
tällä hetkellä kielen opiskeluun,
mutta osallistumme sunnuntaisin jumalanpalvelukseen.
Tämän maan ja suurkaupungin haasteet seurakunnan näkö-

kulmasta ovat paikallisten pitkät
työpäivät ja se, että liikkuminen
paikasta toiseen ruuhkien takia
on aikaa vievää. Islamilaisen
maailman keskellä ei voi myöskään operoida avoimesti kirkon
seinien ulkopuolella, mutta kysyvälle voi kyllä kertoa oman toivonsa perustasta.
Kiitos, kun muistat rukouksin tätä pientä seurakuntaa
ja sen tilannetta sekä kielen
opiskeluamme, jotta voisimme edistyä niin, että pystymme
kommunikoimaan paikallisten
kanssa. Iloitsemme, että te Hämeen Kansanlähetyksen ystävät olette mukana yhteisessä
työssämme!
OLLIT
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Lapset sydämellä

Yhteenn
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Jeesukse ja osallistujia
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Tampereen Lähetyskodin Donkkis –päivissä tulee ravituiksi ruumiin lisäksi
sielu. Juniorityöntekijä Helena Vähäkangas pitää raamattuopetuksen ja
Kirsi Jokela tulkkaa sen darin kielelle. Keittiön puolella häärii perinteiseen
tapaan joukko Keski-Aasiasta kotoisin olevia naisia, jotka valmistavat
päivällisaterian joka syödään lopuksi yhdessä.
Yhteistä tekemistä riittää toimintapisteillä joita
vapaaehtoiset vastuunkantajat ovat pystyttäneet
pitkin Lähetyskotia. Leikkimieliset kilpailut palkitaan lopuksi ja yksi päivän kohokohtia onkin
arvonta jossa pääpalkintona on lasten Raamattu.
Donkkikset on suunnattu kaikille lapsille ja
aikuisille, perheille. Mukaan on kutsuttu myös
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Toimintapisteitä

maahanmuuttajaperheitä ja heitä onkin ollut runsaasti mukana. Marraskuiseen Donkkikseen on
tullut mukaan Lampisen perheen juniorit isänsä kanssa Kangasalta ja heiltä kysyin muutaman
kysymyksen…
TEKSTI JA KUVAT: ILKKA PÄIVÄSAARI

Lapset sydämellä

Mikä Donkkiksissa on parasta?

”Parasta ovat toimintapisteet, ruoka,
raamattuopetus, arvonta – oikeastaan ihan
kaikki.” ELLA 8V.

Mitä jäi Raamattu
opetuksesta mieleen?

”Se, että Lasarus nousi haudasta
Jeesuksen ansiosta ja että kannattaa
kääntyä Jumalan puoleen.” LEO 13V.

Miksi Donkkikseen
kannattaa tulla?

”Täällä opitaan
Jeesuksesta ja pidetään
hauskaa. Toimintapisteissä
tekeminen ja arvonta ovat
aina mukavia.” EINO 11V

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

lauantaisin kello 15-17.00
19.2., 12.3., 2.4. ja 7.5
Tampereen Lähetyskodilla.

Tervetuloa mukaan!

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

Donkkis Big Day –
iltapäivät perheille

Puhelin:
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Hartaus

Kertomisen arvoista
"Kyllä sekin on uskossa, mutta ei se siitä mitään numeroa
tee…" Näin sanoi aikoinaan eräs
työtoverini. Vastineeksi sanoin
tälle, että kuule, kyllä ihmisen
pelastuminen on aina yhden
messun väärtti. Apostoli Paavali kirjoittaa Korinttin seurakunnalle: ”Mutta, koska meillä on sama uskon Henki, niin
kuin kirjoitettu on: ”Minä uskon, sen tähden minä puhun.”
(2 Kor.4:13) Samassa luvussa
todetaan Jumalan Sanan voimasta: ”Tämä aarre on meillä
saviastioissa, että tuo suunnat-

toman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.” (4:7).
Jumala ei anna kunniaansa
meille, mutta siunaa hänen todistajiaan. Todistajan tulee käsittää, että ensin on Jumalan
kunnia, sitten sielun pelastus.
Kolmanneksi ovat hengelliset
tarpeemme, ja viimeisenä ajallinen onni. Apostolit näyttivät
omalla elämällään esimerkkiä.
Kovin monen kohdalla se johti
marttyyriksi. Miksi siis pelkäisin. Jossain laulussa sanotaan:
”Käyköön kaikki muutoin, Jee-

sus tekee parhaiten.” Hengellinen puhe tai todistus ei ole ihmisviisauden ylistystä, vaan
viittausta häneen, joka voi ja
tahtoo sinut pelastaa.
On hyvä muistaa, että puhuttaessa Jeesuksesta, on myös
aina valveilla toinen valta, jonka ainoa halu on kadottaa sellaisen ihmisen, joka katsoo puhutun kertomisen arvoiseksi.
ONESIMUS

LAHJOITUSTEN
KOHDEKOHTAISET VIITENUMEROT
TYÖNTEKIJÄT:

Ilkka Päiväsaari...................... 94016
Miina Makkonen.................. 94045
Paula Jääskö......................... 94074
Helena Vähäkangas............ 94142

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
UUSI työntekijäkeräys ......94197
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LÄHETIT:

Alajoet......................................... 21513
Anu M........................................22402
Greed Teija.............................. 20103
Keskinen Liliann..................... 21306
Ollit..............................................32968
Rantamäet .....................................23391
Sadeharju Jukka & Kaisa.....23650
Syrjätie Markus & Kia......... 21542
Tohmola Heidi........................24507
Vuorinen Asta........................38247
Vähäkangas Anna............... 25593
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/2021/1201

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

Käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita – säästämme kuluissa
ja helpotamme kirjanpitoa.

Talous

Ja kiitos siitä, että olette muistaneet Hämeen
Kansanlähetystä niin esirukouksin kuin taloudellisesti! Näin toisen koronavuoden jälkeen on pakko todeta, että vaikka 2021 tilikauden tulos näyttää lohdutonta miinusta, on
silti meistä pidetty huolta ja kaikki tarpeemme on täytetty – kiitos Herralle, joka on rikas
antaja ja kiitos sinulle kun olet halunnut jakaa omastasi.
Hämeen Kansanlähetyksen talouden perusta on alusta lähtien, nyt jo yli 50 vuoden ajan,
perustunut yksityisten lahjoittajien tekemiin
lahjoituksiin. Olemme äärimmäisen kiitollisia
jokaisesta lahjoittajasta – lämmin kiitos teille
jokaiselle! Tosiasia on, että tähän työhön lahjoittavat vain kristityt eli te, joiden sydämelle
Jeesus on laittanut Hämeen Kansanlähetyksen työn.
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Miina Makkonen

"Jeesus Kristus on sama eilen,
tänään ja ikuisesti."

ALLA ALUSTAVIA TIETOJA
VUODEN 2021 KIRJANPIDOSTA.

M

Yksityistä kannatusta sekä tilaisuuksissa kerättynä lahjoituksina olemme saaneet vuoden
aikana n. 185 000 €, tästä summasta lähetyskannatusta tilitetty Suomen Ev.Lut. Kansanlähetykselle (tammi-joulukuu) n. 64 300 €
(=85 % Hämeen piirille tulleesta lähetystyöntekijöiden viitteillä tehdyistä lahjoituksista)
Loput tulot on käytetty palkkoihin, palkkioihin, toimitilavuokriin, sähkö- puhelinyms. laskuihin ja kun nämä kulut on vähennetty niin vuoden 2021 tulos jää miinukselle
n. 20000 €.
Jätän asian rukouksiinne, Jumalalla on
kaikki langat käsissään ja voimme luottaa siihen että Hän tietää tilanteen, tapahtukoon
Hänen hyvä tahtonsa kaikessa myös Hämeen
Kansanlähetyksen taloudessa.

MIINA MAKKONEN

PAULA JÄÄSKÖ
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(HEBR. 13:8)

iten lohduttava tämä Jumalan lupaus onkaan muuttuvan ja epävarman maailman
keskellä. Tämänkin vuoden olemme saaneet aloittaa siinä tietoisuudessa, että Jumalan Sanan totuuksia ei ole peruttu eikä rajoitettu, vaan ne
koskevat kaikkia Häneen turvaavia täysipainoisesti.
Kunpa tämän vuoden suurimmaksi uutiseksi ei
jäisi koronatartuntojen kasvu, vaan saisimme iloita
siitä, evankeliumi leviää ja ilo anteeksiantamuksen
omistamisesta tarttuisi ihmiseltä toiselle! Jumala
on voimallinen muuttamaan maailmaa ja yksittäisten ihmisten elämän.
Jos olet saanut uskoa syntisi anteeksiannetuiksi ja
tiedät olevasi matkalla Taivaan kotiin, se on todellakin kertomisen arvoinen asia. Pyydetään Jumalalta
rohkeutta pitää esillä tätä kaikille tarjolla olevaa armoa ja toivoa niin Hämeen Kansanlähetyksen tiloissa kuin siellä missä elämme ja liikummekin ihmisten keskellä. Ja heittäydytään itse täysipainoisesti
Jumalan muuttumattoman armon varaan.

Liity mukaan Miina Makkosen
rukousrenkaaseen.
→ www.hameenk.fi/lahjoitus tai soittamalla
040 9603 690 tai sähköpostilla:
hameenkl.@sekl.fi
→ Tee lahjoitus Miinan työn tukemiseksi:
FI71 5730 0820 0457 02
viitenumero: 94045
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Kiitoksen aika

siksi kumarramme nöyrästi
ja ohitamme sen,
mitä emme nyt käsitä
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salattu Jumala
olet niin paljon enemmän
kuin me ihmiset ymmärrämme
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PIIRIJOHTAJA
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samalla hyväksymme sen, että
viisaudessasi pidät itselläsi sen
mikä kuuluu Sinulle, ei ihmiselle

J

anna Henkesi viisautta siihen,
mikä meidän tulisi ymmärtää

umalan valtakunnan työssä ei ole pikavoittoja. Työn varsinaisia tuloksia ei ole aina näköpiirissä. Joskus kuulee vasta vuosia jälkikäteen, että tietty tilaisuus tai kirjoitus/puhe
oli jollekin merkittävä ja jopa elämässä käänteen
tekevä.
Olen viime viikkoina tehnyt remonttia. Muutamme muutaman sadan metrin päähän nykyisestä asunnostamme. Vaiva palkitaan sillä, että näkee
heti tehdyn työn tuloksen. Ja myös sillä, että lapset
käyvät silmät suurina välillä ihmettelemässä työn
edistymistä.
Molemmille työmaille sopii tämä Raamatun jae
”Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat
turhaan vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia
varjele, niin turhaan vartija valvoo.” (Psalmi 127:1)
Olen kiitollinen esirukoilijoista, lahjoittajista ja
työtovereista jotka tekevät työn mahdolliseksi ja samalla mielekkääsi. Kiitos, että olet mukana Jumalan valtakunnan rakennustalkoissa, viemässä yksinkertaista ja kirkasta evankeliumia Jeesuksesta
eteenpäin meillä ja maailmalla!

Sinä, salattu
***

rohkaisun sanojen leipää
myötäelämisen lämmintä leipää
rauhan tyynnyttävää leipää
toivon jatkuvaa leipää
ikuisesti säilyvää leipää
lohdun pehmeätä leipää
sinnikkyyden rukiista leipää
jakamisen runsasta leipää
kiitollisuuden iloista leipää
Jeesus, Sinä
jokapäivän Elämän Leipä

ILKKA PÄIVÄSAARI

Runot
Lea Pyyhtiä

Liity mukaan Ilkka Päiväsaaren
rukousrenkaaseen.
→ www.hameenk.fi/lahjoitus tai soittamalla
040 9603 690 tai sähköpostilla:
hameenkl.@sekl.fi

18

KUVA: PIXABAY

→ Esirukoukset ja taloudellinen tuki
mahdollistavat työn.
Tee lahjoitus Ilkan työn tukemiseksi:
FI71 5730 0820 0457 02
viitenumero: 94016

Menovinkit
HUOM.
Muutokset mahdollisia, tarkistathan ajanmukaiset tiedot Hämeen Kansanlähetyksen
nettikalenterista osoitteessa: https://hameenkl.fi/toiminta/kalenteri/

HÄMEENLINNA
KEIDAS
Kaivokatu 2
Maanantaisin klo 18
Rukousilta kerran kuussa
28.2., 28.3., 25.4. ja 30.5.

NETIN
VÄLITYKSELLÄ
Liittymislinkit
nettikalenterissa:
https://hameenkl.fi/
toiminta/kalenteri/

Tiistaisin klo 14
Hoitava päiväpiiri (viikottain)

Maanantaisin klo 18-19.30
Avoin raamattupiiri

Tiistaisin klo 16.30
Suomi-klubi (parillisilla
viikoilla)

Tiistaisin klo 13-14
Nettirukouspiiri

Keskiviikkoisin klo 10-12
Perhekahvila (parittomilla
viikoilla)
Keskiviikkoisin klo 13-14
Hyvän uutisten kahvila
(viikottain)
Keskiviikkosin klo 18 Avoin
Raamattupiiri (parittomilla
viikoilla)

ORIVESI
Maanantaisin klo 17
Avoin raamattupiiri
(parittomilla viikoilla),
Keskusseurakuntatalon kahvio,
Latokartanontie 5
Ma-ti 21-22.2. Eräjärven
talvipäivät, Eräjärven kirkko,
lisätiedot nettikalenterissa

Torstaisin klo 18
3Kohtaamista -ilta nuorille
aikuisille ja opiskelijoille
Perjantaisin klo 18 Sinkkuilta
kerran kuussa 4.2., 4.3., 1.4. ja
6.5.
Lauantaina 26.3. klo 14-17
Naisten iltapäivä

TAMPERE
LÄHETYSKOTI
Hämeenpuisto 41
Tiistaisin klo 10-12
Lähetysrukouspiiri
Tiistaisin klo 13
Lähetyksen käsityöpiiri
(parillisilla viikoilla)
Tiistaisin klo 18 Nuorten
aikuisten raamis seuraavasti
1.2., 15.2., 1.3., 22.3., 5.4., 19.4.,
3.5.
Keskiviikkoisin klo 13
Päiväraamattupiiri
Keskiviikkoisin klo 18
Pointti-ilta nuorille
Torstaisin klo 18
Rukousilta (parillisilla viikoilla)
Pe 11.2. Elokuvailta
Lähetyskodilla, lisätiedot
nettikalenterista
La 5.2. klo 10-15 Lapsityön
koulutus, lisätiedot
nettikalenterista

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

Lauantaisin klo 15-17 Donkkis
Big Day -iltapäivä perheille
19.2., 12.3., 2.4. ja 7.5.
Sunnuntaisin klo 16
Lähteellä-juhla
(kuukauden 1. sunnuntai)
Sunnuntaisin klo 16
Sunnuntaiseurat
(kuukauden 3. sunnuntai)

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

utsumuksen
ajatellaan
monesti tarkoittavan esimerkiksi hakeutumista johonkin kutsumusammattiin tai
-tehtävään, johon henkilöllä on
erityinen palo tai kutsu. Teologisesta näkökulmasta ammatteja ei
kuitenkaan jaotella kutsumusammatteihin ja muihin ammatteihin,
joihin henkilö on päätynyt esimerkiksi sattumalta tai ilman kutsumuksen kokemusta, lähetysjohtaja Daniel Nummela toteaa.
”Jumala kutsuu meitä jokaista
tulemaan Kristuksen luokse ja olemaan hänen kanssaan, varustaakseen meidät elämään tässä maailmassa ja lähettääkseen meidät
eteenpäin. Me olemme kaikki kutsuttuja Jumalan palvelukseen juuri

sillä paikalla, missä olemme. Olimmepa missä tehtävässä tahansa,
voimme tehdä sen kuin Jumalalle.
Lähetysjohtaja korostaa, että
on tärkeätä arvostaa erilaisia
tehtäviä. Kaikenlaiset tehtävät
ovat tärkeitä ja ne voidaan tehdä
Jumalan kunniaksi. Kutsumustehtävät vaihtelevat eri elämäntilanteissa, ja kutsumus ulottuu
lähipiiriä laajemmalle. Ei pidä
myöskään unohtaa, että meidät
kaikki on kutsuttu ennen kaikkea
Jumalan lapsiksi ja elämään todeksi kristillistä uskoa.
”Meidät on kutsuttu osoittamaan Kristuksen rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.”
Kristityllä voi myös olla erityinen kutsumus johonkin hänen

kokemuksensa mukaan ainutlaatuiseen tehtävään. Raamatussa
on kertomuksia tällaisista henkilöistä ja heidän tiestään. Jumala
kutsuu ja asettaa, eikä tehtävällä
ole merkitystä sen arvon ja kutsumuksen kannalta.
”Jos sinulla on jokin erityinen
kutsumus, sitä ei pidä väheksyä,
mutta ei tarvitse olla masentunut,
jos sellaista ei ole. On keskeistä
ymmärtää, että mitä tahansa teemme, saamme toimia siinä Jumalalle
uskollisina ja iloita siitä, että voimme tehdä siinä parhaamme.
LÄHETYSJOHTAJA DANIEL NUMMELA PUHUI
KUTSUMUKSESTA UUSIEN TYÖNTEKIJÖIDEN
KOULUTUSAAMUPÄIVÄSSÄ LOKAKUUSSA 2021.
TOIM. ANNE LEPIKKO

KUVA: DANIEL NUMMELA

K

Mikä on sinun
kutsumuksesi?

