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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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Hyvien 
 uutisten 
elokuu

Kristinuskon ydinsanoma 
ja Raamattu vastaa ihmisen 
elämän peruskysymyksiin. 
Olemmehan Jumalan luomia.

Meillä on kerrottavana, että jokainen 
ihminen on arvokas. Kukaan ei ole sat-
tuman tulos vaan jokaisen elämä on 
merkityksellinen. Kerromme, että Ju-
mala rakastaa jokaista ihmistä. Ker-
romme, että sama Jumala antaa ihmi-
selle rauhan, ilon ja toivon.

Kerromme kristillisen uskon sanomaa 
siksi, että Jeesus on Raamatussa an-
tanut sen tehtävän meille. Ja sen syy 
on koko kristillisen uskon ydin, joka 
kiteytyy pienoisevankeliumissa:  ”Sil-
lä niin on Jumala maailmaa rakas-
tanut, että hän antoi ainokaisen Poi-
kansa, 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 

vaan saa ikuisen elämän Jumalan yh-
teydessä. Me kristittyinä ymmärräm-
me syvästi minkä sisällön ja merki-
tyksen tämä tuo elämään ja minkä 
toivontäyteisen perspektiivin usko 
antaakaan. ”Jos sinä tunnustat suul-
lasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydä-
messäsi, että Jumala on hänet kuol-
leista 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 lä-
hetetä?” (Room.10:14). Evankeliumi 
Jeesuksesta on kertomisen arvoinen. 
Siksi Kansanlähetys on liikkeessä ker-
toakseen tätä ilosanomaa täällä Suo-
messa ja aina lähetyskentillä saakka.

Kiitos, että olet mukana kans-
samme kertomassa ilouutista!

Ilkka Päiväsaari, 
piirijohtaja 

Mitä kerrottavaa 
meillä on?

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?

Tervetuloa mukaan Startti-infoon 
23.2.2022 kello 18.00. 
Info pidetään Microsoft Teamsin 
välityksellä (liittymislinkki www.
hameenkl.fi/kalenteri)

Tervetuloa 
mukaan!

PS. Otetaan tuleva 

Hyvien uutisten 

elokuu esirukouksiin 

säännöllisesti 
mukaan
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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 vuon-
na 1993. Hän etsi totuutta elämäänsä 
ja päätyi lukemaan kirjahyllyssä ole-
vaa vihkiraamattua.

-Samana keväänä oli Hämeenlin-
nan kirkossa ”Kyllä elämälle” –iltoja. 
Viimeisessä illassa kehotettiin rukoi-
lemaan ”Jumala ole minulle synti-
selle 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 

Jeesuksen nimessä ja veressä.
-Tunsin sairastaessani suurta avut-

tomuutta ja kurjuutta (Ps.116:6), mut-
ta Herra auttoi minua ja sain Juma-
lan sanan elämäni turvaksi. Sydämeni 
täytti ilo ja kiitollisuus, Matti muiste-
lee.

-Myöhemmin kuuntelin toisten ih-
misten todistuksia siitä, että he olivat 
tulleet uskoon jonakin tiettynä hetke-
nä. Aloin epäillä, olenko uskossa ollen-
kaan, kun en voinut sanoa, että juuri 
tuona tai tuona hetkenä olen tullut us-
koon. Siinä tilanteessa sain kehotuk-
sen Jumalan sanasta (Kol. 1:20-23) 
pysyä vain uskossa evankeliumin lu-
paukseen.

Evankeliumin 
asialla
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Usko syntien sovitukseen ja Juma-
lan valmistamaan pelastukseen on 
Matin elämän turva tänäänkin päivä-
nä ja siihen hän haluaa olla muitakin 
kutsumassa.

MONENLAISIA 
VASTUUTEHTÄVIÄ

Vuonna 1994 Matti Ahonen löysi tien-
sä Kansanlähetyksen toimintaan ja 
sieltä oman hengellisen kodin. Mat-
ti on ollut pitkään mukana erilaisissa 
vastuuryhmissä, jotka ovat suunnitel-
leet Hämeenlinnan toimintaa. Tällä 
hetkellä vastuuryhmä on nimeltään 
Keidas-tiimi, joka viittaa vuokratilois-
sa toimivan kokoontumistilan nimeen.

-Vastuutehtäväni alkoivat raamat-
tukoulun opetusten nauhoittamisesta 
c-kaseteille. Vuosien varrella olen sit-
ten toiminut muun muassa juontoteh-
tävissä, pitänyt todistuspuheenvuoro-
ja ja vetänyt raamattupiirejä sekä Sana 
ja sähly -kerhoa, Matti muistelee.

Lähinnä Matin sydäntä on ulos-
päin suuntautuva työ, jossa evankeliu-
mia viedään sinne, missä ihmiset ovat. 
Kun Keitaalla järjestetään myyjäiset tai 
ilmaiskahvila, Matille on luontevaa läh-
teä kadulle kutsumaan ihmisiä mukaan 
ja samalla syntyy hyviä keskusteluja.

-Olen iloinen, kun saan kohdata ka-
dulla 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 lyhyes-
ti. Hyvänä keskustelun avauksena toi-
mii usein kysymys: ”Haluaisitko ilmai-
sen henkivakuutuksen?”

-Yllättävän monet ovat valmiita 
kuuntelemaan ja keskustelemaan hen-
gellisistä 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 elämän-
vaiheeseen tuli mahdollisuus lähteä 
opiskelemaan Kansanlähetyskouluun. 
Puolentoista vuoden opiskeluun sisäl-
tyi kirjallisuuden lukemista, etätehtä-
viä sekä tapaamisia, joista tosin suurin 
osa jouduttiin koronan vuoksi toteut-
tamaan verkossa.

-Kurssin aikana sai pohtia omaa kut-
sumustaan erilaisista näkökulmista. 
Tutustuin myös moniin uusiin ihmisiin 
ja syntyi hyviä kontakteja. Loppuvai-
heessa valittiin suuntautumisvaihtoeh-
to ja minä syvennyin evankeliointiin ja 
julistamiseen. Kurssin aikana jokainen 
sai myös valita itselleen rippi-isän, jol-
le voi purkaa sydäntään tarvittaessa ja 
saada synninpäästön, Matti kertoo.

Eläkkeelle siirtyminen oli Matille iso 
helpotus ja nyt on entistä enemmän ai-
kaa olla mukana erilaisissa vapaaeh-
toistehtävissä niin kauan kuin terveyt-
tä riittää. Palveleminen antaa elämään 
sisältöä. Kun on itse saanut elää todeksi 
Jumalan sanan lupauksia, haluaa niitä 
olla jakamassa muillekin. Psalmin kir-
joittajan tavoin Matin rukous on: ”Opeta 
meitä laskemaan päivämme oikein, että 
saisimme viisaan sydämen.” (Ps. 90:12)

-Raamatun pohjalta olen ymmär-
tänyt, että usko evankeliumin sanaan 
on ainoa, mikä voi pelastaa ihmisen ja 
synnyttää elävän toivon. Tämä on eh-
dottomasti kertomisen arvoinen asia, 
Matti Ahonen vakuuttaa.

-On aina Jumalan teko, kun ihmi-
nen saa uskoa syntinsä anteeksi Jee-
suksen tähden ja tulla Jumalan omak-
si. Haluan rohkaista jokaista Pisaran 
lukijaa pysymään Jeesuksessa Juma-
lan Sanan kautta. Hän tekee työtään 
meissä ja saa elämässämme aikaan 
kaiken tarvittavan.
MIINA MAKKONEN
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Päätin kerran opetukseni 
sanoihin: ”Elä rohkeas-
ti Jeesuksen Kristuksen 

todistajana elämäsi arjen kes-
kellä sillä persoonalla ja niillä 
lahjoilla, joita Jumala on sinul-
le antanut.” Tilaisuuden jälkeen 
eräs henkilö tuli sanomaan mi-
nulle: ”Kuules, Kaitsu! Ei jokai-
nen meistä ole katuevankelis-
ta.” Olin kommentista hieman 
hämmentynyt, sillä en ollut 
tuossa opetuksessa viitannut 
missään vaiheessa katuevan-
keliointiin.

Hän oli kuitenkin oikeassa 
siinä, ettei jokaisella Jeesuk-
seen uskovalla ole kutsua ka-
tuevankeliointiin tai muuhun 
aktiiviseen evankelioimistyö-
hön, sillä jokainen meistä ei ole 
evankelista. Mutta. Jokainen 
meistä on Jeesuksen Kristuk-
sen todistaja, kuten Jeesus itse 
sanoi: ”Mutta te saatte voiman, 
kun Pyhä Henki tulee teihin, ja 
te olette minun todistajani Je-

Helppo 
nakki sulle, 

ei mulle
rusalemissa, koko Juudeassa 
ja Samariassa ja maan ääriin 
saakka.” (Apt. 1:8) Pyhä Hen-
ki tekee jokaisesta meistä todis-
tajan, mutta se, millaisen muo-
don todistaminen sitten itse 
kunkin elämässä saa, riippuu 
niin persoonallisuudesta, ko-
kemuksesta, uskossa kasvami-
sesta kuin Jumalan antamasta 
lahjavarustuksesta. Se, mikä on 
helppo nakki sulle, ei ole vält-
tämättä sitä mulle. Ja mikä on 
helppo nakki mulle, ei ole vält-
tämättä sitä sulle.  

Jokainen uudestisyntynyt 
kristitty on kuitenkin todista-
ja, jonka Jeesus on kutsunut ja 
lähettänyt työhönsä maailman 
keskelle (Joh. 20:21). Jokainen 
meistä voi löytää oman tapansa 
elää lähetettynä päämäärätie-
toisesti kaikkialla siellä, missä 
on tai liikkuu. Yksinkertaisim-

millaan se on sitä, että pyydäm-
me joka aamu Jumalaa johta-
maan ja johdattamaan päivän 
kohtaamiset ihmisten kanssa 
(Kol. 4:2-3). Ja kun näitä tilan-
teita tulee, me kohtaamme jo-
kaisen rakkaudellisesti ja pu-
humme heille ystävällisesti 
(Kol. 4:5-6). Voimme myös ky-
syä Jumalalta erilaisissa koh-
taamisissa ihmisten kanssa: 
”Oletko valmistanut tähän het-
keen jotain erityistä?” 

Itselläni on yksi paikka, jos-
sa kohtaan säännöllisesti kris-
tillisen kuplan ulkopuolella 
olevia ihmisiä. Se on kuntosa-
li, jossa käyn useampana päi-
vänä viikossa treenaamassa. 
Olen alkanut rukoilla sekä en-
nen treeniä että sen ohessa sa-
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maan aikaan kanssani salilla 
olevien puolesta. Olen myös 
alkanut tervehtimään jokais-
ta heitä ja vaihtamaan heidän 
kanssaan muutaman sanan sil-
loin tällöin, jos siihen on luon-
teva tilaisuus. Tämä käytäntö 
onkin synnyttänyt monen kans-
sa kevyttä jutustelua niin sääs-
tä, treenistä kuin päivän poli-
tiikastakin, mutta muutaman 
kanssa olen saanut puhua jo 
elämän tärkeistä ja henkilökoh-
taisista asioista. Rukouksenani 
on, että ajan myötä nämä kes-
kustelut voivat laajentua myös 
uskon asioihin.

Jumalan suunnitelma jokai-
selle meistä on se, että me eläi-
simme joka päivä hänen läsnä-
olossaan ja siitä käsin voisimme 
välittää hänen tarttuvaa rakka-

uttaan, armoaan ja toivoaan 
monella tavalla rikkinäiseen 
maailmaan. Me olemme maail-
man 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 näky-
viin, kun me astumme esiin. 

Haluan rohkaista sinua: Löy-
dä oma tapasi elää lähetettynä 
ja Jeesuksen Kristuksen todis-
tajana. Voit aloittaa pyytämällä: 
”Herra, Jeesus, hallitse minua 
armossasi ja totuudessasi niin, 
että sinun valtakuntasi voisi tul-
la näkyviin minussa ja minun 
kauttani juuri sillä tavalla kuin 
sinä olet sen suunnitellut.”
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On kerrottava, 
jotta joku voisi 

kuulla

Oletko koskaan kokenut, 
että haluaisit aloittaa 
hengellisen keskustelun 

jonkun ihmisen kanssa, mutta 
et tiedä miten. Raamatussa käy-
tettävä termi ”Shema” tarkoit-
taa kuulemista. Jotta keskuste-
lukumppanimme voisi kuulla, 
on meidän sanottava jotain. Ai-
noa tapa saada vastaus on esit-
tää kysymys tai toteamus, jon-
ka toinen voi kuulla ja johon 
hän voi reagoida. Jos haluam-
me aloittaa hengellisen keskus-
telun, on meidän sanottava jo-
tain hengellistä. 

Oman tiimini kanssa käy-
tämme paljon termiä ”She-
ma” siinä merkityksessä, että 
olemmeko jakaneet kohtaa-
millemme ihmisille jotakin 
sellaista hengellistä, johon he 
ovat voineet reagoida. Shemat 
voivat olla kysymyksiä tai to-
teamuksia. Ne toimivat ikään 
kuin filttereinä sille, onko kes-
kustelukumppanimme avoin 
hengellisille asioille vai ei. Jos 
hän ei reagoi sanomaasi She-
maan tai ei lähde jatkamaan 
keskustelua, hän ei ehkä vielä 
ole avoin. Jatka silloin rukous-
ta 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 Juma-
lasta, ja ottaa yhteyttä sinuun 
aloittaakseen hengellisen kes-
kustelun 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 ihmisel-
tä vaikka virastoasioissa. Kii-
tän avusta, mutta kerron myös, 
että rukoilin Jeesukselta ratkai-
sua tilanteeseen ja hän lähetti 
sinut auttamaan. Jos taas tun-
nen keskustelukumppanini pa-
remmin voin esimerkiksi kysyä 
häneltä onko hän koskaan näh-
nyt unta, jonka ajattelee olevan 
Jumalalta. Tai voin kertoa, mi-
ten Jeesus on auttanut itseäni 
vastaavissa tilanteissa, jos toi-
nen kertoo elämän haasteista.

Rukoile sinäkin tänään, että 
saisit kohdata jonkun ihmi-
sen, jolle voisit jakaa Sheman. 
Meillä on maailman paras uu-
tinen Jeesuksesta kerrottava-
na, joten avataan suumme, jot-
ta joku voisi kuulla. ”Kuinka he 
voivat uskoa siihen, josta eivät 
ole kuulleet? Kuinka he voivat 
kuulla, ellei kukaan julista?” 
(Room. 10:14)
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Tärkeä rukous- ja 
lahjoitushaaste 

sinulle!
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iseksi.
Piirihallitus on asettanut erilliskeräyksen tavoitteeksi 50.000 € ja 
kun tavoite on saavutettu, voidaan palkkausprosessi käynnistää.
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Kiitos 
mukanaolostasi!



Tervehdys 
Etu-Aasiasta!

Viime vuoden puolel-
la elokuussa lensimme 
muutaman matkalau-

kun kera aloittamaan uutta elä-
mänvaihetta Etu-Aasian mil-
joonakaupungissa. Olemme 
rapiat viisikymppinen paris-
kunta Pohjois-Savosta. Viiden 
lapsemme aikuistuttua miel-
tämme alkoi askarruttamaan 
kysymys siitä, mitä haluaisim-
me vielä elämällämme teh-
dä ennen kuin alamme odot-
tamaan eläkevuosia. Toisen 
meistä sydämelle Jumala oli 
puhunut jo vuosien ajan lähe-
tystyöstä, toiselle tämä prosessi 
aktivoitui vasta muutama vuosi 
sitten. Vuoden 2020 opiskelim-
me Ryttylässä lähetyslinjalla, 
koronatilanteen vuoksi kentäl-
le lähtemisemme viivästyi muu-
tamalla kuukaudella, mutta nyt 

olemme olleet viisi kuukautta 
uudessa ympäristössä.

Miljoonakaupungin uumenis-
sa elää hyvin pieni luterilainen 
seurakunta, jonka työyhtey-
teen meidät on kutsuttu palve-
lemaan. Seurakunta on nuori 
ensimmäisen sukupolven seu-
rakunta islamilaisen maailman 
keskellä. Seurakunnassa palve-
lee apupappi, joka on opiskel-
lut teologiaa oman siviilityönsä 
ohella ja toimittaa viikottaisen 
jumalanpalveluksen. Muuta-
mia kertoja vuodessa vieraileva 
pastorin ollessa paikalla seura-
kunnalla on mahdollisuus viet-
tää ehtoollista. Me keskitymme 
tällä hetkellä kielen opiskeluun, 
mutta osallistumme sunnuntai-
sin jumalanpalvelukseen.

Tämän maan ja suurkaupun-
gin haasteet seurakunnan näkö-

kulmasta ovat paikallisten pitkät 
työpäivät ja se, että liikkuminen 
paikasta toiseen ruuhkien takia 
on aikaa vievää. Islamilaisen 
maailman keskellä ei voi myös-
kään operoida avoimesti kirkon 
seinien ulkopuolella, mutta ky-
syvälle voi kyllä kertoa oman toi-
vonsa perustasta. 

Kiitos, kun muistat rukouk-
sin tätä pientä seurakuntaa 
ja sen tilannetta sekä kielen 
opiskeluamme, jotta voisim-
me edistyä niin, että pystymme 
kommunikoimaan paikallisten 
kanssa. Iloitsemme, että te Hä-
meen Kansanlähetyksen ystä-
vät olette mukana yhteisessä 
työssämme!

OLLIT
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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 pal-
kitaan lopuksi ja yksi päivän kohokohtia onkin 
arvonta jossa pääpalkintona on lasten Raamattu.

Donkkikset on suunnattu kaikille lapsille ja 
aikuisille, perheille. Mukaan on kutsuttu myös 

maahanmuuttajaperheitä ja heitä onkin ollut run-
saasti mukana. Marraskuiseen Donkkikseen on 
tullut mukaan Lampisen perheen juniorit isän-
sä kanssa Kangasalta ja heiltä kysyin muutaman 
kysymyksen…

TEKSTI JA KUVAT: ILKKA PÄIVÄSAARI

Kirsi ja Helena johdattelevat päivän kulkua ja osallistujia Jeesuksen yhteyteen

Toimintapisteitä

Yhteen-
kokoontumisen 

arvoista
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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

Donkkis Big Day –
iltapäivät perheille 
lauantaisin kello 15-17.00
19.2., 12.3., 2.4. ja 7.5 
Tampereen Lähetyskodilla. 
Tervetuloa mukaan!

Miksi Donkkikseen 
kannattaa tulla? 
”Täällä opitaan 
Jeesuksesta ja pidetään 
hauskaa. Toimintapisteissä 
tekeminen ja arvonta ovat 
aina mukavia.” EINO 11V

Mitä jäi Raamattu-
opetuksesta mieleen? 
”Se, että Lasarus nousi haudasta 
Jeesuksen ansiosta ja että kannattaa 
kääntyä Jumalan puoleen.” LEO 13V.

Mikä Donkkiksissa on parasta? 
”Parasta ovat toimintapisteet, ruoka, 
raamattuopetus, arvonta – oikeastaan ihan 
kaikki.”  ELLA 8V.

15
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"Kyllä sekin on uskossa, mut-
ta 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 Paa-
vali kirjoittaa Korinttin seura-
kunnalle: ”Mutta, koska meil-
lä on sama uskon Henki, niin 
kuin kirjoitettu on: ”Minä us-
kon, sen tähden minä puhun.” 
(2 Kor.4:13) Samassa luvussa 
todetaan Jumalan Sanan voi-
masta: ”Tämä aarre on meillä 
saviastioissa, että tuo suunnat-

toman suuri voima olisi Juma-
lan eikä näyttäisi tulevan meis-
tä.” (4:7).

Jumala ei anna kunniaansa 
meille, mutta siunaa hänen to-
distajiaan. Todistajan tulee kä-
sittää, että ensin on Jumalan 
kunnia, sitten sielun pelastus. 
Kolmanneksi ovat hengelliset 
tarpeemme, ja viimeisenä ajal-
linen onni. Apostolit näyttivät 
omalla elämällään esimerkkiä. 
Kovin monen kohdalla se johti 
marttyyriksi. Miksi siis pelkäi-
sin. Jossain laulussa sanotaan: 
”Käyköön kaikki muutoin, Jee-

sus tekee parhaiten.” Hengelli-
nen puhe tai todistus ei ole ih-
misviisauden ylistystä, vaan 
viittausta häneen, joka voi ja 
tahtoo sinut pelastaa.

On hyvä muistaa, että puhut-
taessa Jeesuksesta, on myös 
aina valveilla toinen valta, jon-
ka ainoa halu on kadottaa sel-
laisen ihmisen, joka katsoo pu-
hutun kertomisen arvoiseksi.

ONESIMUS

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.

LAHJOITUSTEN 
KOHDEKOHTAISET VIITENUMEROT

Kertomisen arvoista

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/2021/1201

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

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

Liity mukaan Miina Makkosen 
rukousrenkaaseen.

 → Tee lahjoitus Miinan työn tukemiseksi: 
FI71 5730 0820 0457 02  
viitenumero: 94045

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

 (HEBR. 13:8)

Miten lohduttava tämä Jumalan lupaus on-
kaan muuttuvan ja epävarman maailman 
keskellä. Tämänkin vuoden olemme saa-

neet aloittaa siinä tietoisuudessa, että Jumalan Sa-
nan 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 yksittäis-
ten ihmisten elämän.

Jos olet saanut uskoa syntisi anteeksiannetuiksi ja 
tiedät olevasi matkalla Taivaan kotiin, se on todella-
kin kertomisen arvoinen asia. Pyydetään Jumalalta 
rohkeutta pitää esillä tätä kaikille tarjolla olevaa ar-
moa ja toivoa niin Hämeen Kansanlähetyksen tilois-
sa kuin siellä missä elämme ja liikummekin ihmis-
ten keskellä. Ja heittäydytään itse täysipainoisesti 
Jumalan muuttumattoman armon varaan.

MIINA MAKKONEN

Ja kiitos siitä, että olette muistaneet Hämeen 
Kansanlähetystä niin esirukouksin kuin ta-
loudellisesti! Näin toisen koronavuoden jäl-
keen on pakko todeta, että vaikka 2021 tili-
kauden tulos näyttää lohdutonta miinusta, on 
silti meistä pidetty huolta ja kaikki tarpeem-
me on täytetty – kiitos Herralle, joka on rikas 
antaja ja kiitos sinulle kun olet halunnut ja-
kaa omastasi.

Hämeen Kansanlähetyksen talouden perus-
ta 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 lah-
joittavat vain kristityt eli te, joiden sydämelle 
Jeesus on laittanut Hämeen Kansanlähetyk-
sen työn.

ALLA ALUSTAVIA TIETOJA 
VUODEN 2021 KIRJANPIDOSTA.

Yksityistä kannatusta sekä tilaisuuksissa ke-
rättynä lahjoituksina olemme saaneet vuoden 
aikana n. 185 000 €, tästä summasta lähetys-
kannatusta tilitetty Suomen Ev.Lut. Kansan-
lähetykselle (tammi-joulukuu) n.  64 300 € 
(=85 % Hämeen piirille tulleesta lähetystyön-
tekijöiden viitteillä tehdyistä lahjoituksista)

Loput tulot on käytetty palkkoihin, palk-
kioihin, toimitilavuokriin, sähkö- puhelin- 
yms. laskuihin ja kun nämä  kulut on vähen-
netty niin vuoden 2021 tulos jää miinukselle 
n. 20000 €.

Jätän asian rukouksiinne, Jumalalla on 
kaikki langat käsissään ja voimme luottaa sii-
hen että Hän tietää tilanteen, tapahtukoon 
Hänen hyvä tahtonsa kaikessa myös Hämeen 
Kansanlähetyksen taloudessa.

PAULA JÄÄSKÖ

Hä
me

en 
Kan

sanlähetyksen työntekijät

TAVOITTAVAN TYÖN KOORDINAATTORI

Miina Makkonen

Talouspalsta 1/22
HEI YSTÄVÄT!
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Liity mukaan Ilkka Päiväsaaren 
rukousrenkaaseen. 

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

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

Jumalan valtakunnan työssä ei ole pikavoit-
toja. Työn varsinaisia tuloksia ei ole aina nä-
köpiirissä.  Joskus kuulee vasta vuosia jäl-

kikäteen, että tietty tilaisuus tai kirjoitus/puhe 
oli jollekin merkittävä ja jopa elämässä käänteen 
tekevä.

Olen viime viikkoina tehnyt remonttia. Muu-
tamme muutaman sadan metrin päähän nykyises-
tä 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 sa-
malla mielekkääsi. Kiitos, että olet mukana Juma-
lan valtakunnan rakennustalkoissa, viemässä yk-
sinkertaista ja kirkasta evankeliumia Jeesuksesta 
eteenpäin meillä ja maailmalla!

ILKKA PÄIVÄSAARI

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

Runot 
Lea Pyyhtiä

Hä
me

en 
Kan

sanlähetyksen työntekijät

PIIRIJOHTAJA

Ilkka Päiväsaari
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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. 

HÄMEENLINNA 
KEIDAS  

Kaivokatu 2
Maanantaisin klo 18 
Rukousilta kerran kuussa 
28.2., 28.3., 25.4. ja 30.5.
Tiistaisin klo 14  
Hoitava päiväpiiri (viikottain)
Tiistaisin klo 16.30  
Suomi-klubi (parillisilla 
viikoilla)
Keskiviikkoisin klo 10-12 
Perhekahvila (parittomilla 
viikoilla) 
Keskiviikkoisin klo 13-14 
Hyvän uutisten kahvila 
(viikottain)
Keskiviikkosin klo 18 Avoin 
Raamattupiiri (parittomilla 
viikoilla)
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

NETIN  
VÄLITYKSELLÄ 

Liittymislinkit 
nettikalenterissa: 

https://hameenkl.fi/
toiminta/kalenteri/

Maanantaisin klo 18-19.30 
Avoin raamattupiiri
Tiistaisin klo 13-14 
Nettirukouspiiri

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

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
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)

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

Hä
me

en 
Kan

sanlähetyksen työntekijät

PIIRIJOHTAJA

Ilkka Päiväsaari

Käy tutustumassa Hämeen Kansanlähetyksen YouTube -kanavaan osoitteessa: www.hameenkl.fi/nettitv
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Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys, Hämeenpuisto 41 b, 33200 Tampere

Kutsumuksen ajatellaan 
monesti tarkoittavan esi-
merkiksi hakeutumista jo-

honkin kutsumusammattiin tai 
-tehtävään, johon henkilöllä on 
erityinen palo tai kutsu. Teologi-
sesta näkökulmasta ammatteja ei 
kuitenkaan jaotella kutsumusam-
matteihin ja muihin ammatteihin, 
joihin henkilö on päätynyt esimer-
kiksi sattumalta tai ilman kutsu-
muksen kokemusta, lähetysjohta-
ja Daniel Nummela toteaa.

”Jumala kutsuu meitä jokaista 
tulemaan Kristuksen luokse ja ole-
maan hänen kanssaan, varustaak-
seen meidät elämään tässä maa-
ilmassa ja lähettääkseen meidät 
eteenpäin. Me olemme kaikki kut-
suttuja Jumalan palvelukseen juuri 

sillä paikalla, missä olemme. Olim-
mepa 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. Kutsumus-
tehtävät vaihtelevat eri elämän-
tilanteissa, ja  kutsumus ulottuu 
lähipiiriä laajemmalle. Ei pidä 
myöskään unohtaa, että meidät 
kaikki on kutsuttu ennen kaikkea 
Jumalan lapsiksi ja elämään to-
deksi kristillistä uskoa.

”Meidät on kutsuttu osoitta-
maan Kristuksen rakkautta kaik-
kia ihmisiä kohtaan.”

Kristityllä voi myös olla erityi-
nen kutsumus johonkin hänen 
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Mikä on sinun kutsumuksesi?
kokemuksensa mukaan ainutlaa-
tuiseen tehtävään. Raamatussa 
on kertomuksia tällaisista henki-
löistä ja heidän tiestään. Jumala 
kutsuu ja asettaa, eikä tehtävällä 
ole merkitystä sen arvon ja kut-
sumuksen 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 teem-
me, saamme toimia siinä Jumalalle 
uskollisina ja iloita siitä, että voim-
me tehdä siinä parhaamme.
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