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Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys on v.1969 perustettu 
itsenäinen yhdistys, joka toimii Pirkanmaalla ja 
Kanta-Hämeessä viedäkseen evankeliumia eteen-
päin ja tukeakseen lähetystyötä Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetyksen kautta. Yhdistyksen talous 
perustuu täysin vapaaehtoisten lahjoitusten sekä 
testamenttien varaan. 

Onko elämä tarkoituksetonta ja merkityksetöntä? Me uskomme, että ei ole. 
Mitä minulle tapahtuu kun kuolen? Raamattu kertoo meille ”evankeliumin” 
eli ilosanoman Jeesuksesta, jonka sadat miljoonat ihmiset ovat omistaneet 
omalla kohdallaan todeksi, elämänsä perustaksi. Sen uskoksi, rakkaudeksi ja 
iankaikkiseksi toivoksi.

Raamattu kertoo meille, että Jumala on luonut maailman sekä ihmi-
sen elämään yhteydessään. Maailmassa on paljon kaunista ja hyvää, 
kuitenkin päivittäiset uutiset kertovat meille, että kaikki ei ole kuten 
pitäisi. Ja olenko itse täydellinen, täysin epäitsekäs ja rakastanko it-
seäni sekä lähimmäisiäni niin pyyteettä kuten Raamattu kehottaa?

Raamattu on  realistinen kirja. Se kertoo meille maailman syntiin-
lankeamuksesta. Siitä, että synti on katkaissut suhteemme Luo-
jaamme.

”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saa-
vat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, 
joka on Kristuksessa Jeesuksessa…” (Rm.3:23)

Jumala tahtoo elää yhteydessä luomakuntaansa, meihin ihmisiin. 
Jeesus kuoli ristillä syntiemme sovitukseksi. Hän lunasti meidät.

    ”Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu mei-
dän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että 
meillä rauha olisi.” (Jes.53:8)

    ”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)

Suuri uutinen on se, että Jeesus julkisen kuolemansa jälkeen nousi 
ylös kuolleista. Hän osoitti, että kuolema ei ole piste vaan kak-
soispiste. Hän kutsuu ihmisiä elämään yhteydessään, Jumalan lapsi-
na. Hän odottaa, että sinä ja minä ottaisimme vastaan sen pelastuk-
sen jonka hän on maailmalle lahjoittanut.

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

    ”Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan 
lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.” (Jh.1:12)

Ihmisestä tulee kristitty, Jumalan lapsi kun hän saa vastaanottaa 
Jeesuksen ja syntien anteeksiantamuksen omaan elämäänsä. Itse 
Jumala ei vaadi meiltä mitään mitä hän ei olisi valmis antamaan. 
Muutosvoima tulee Jumalalta.

    ”Jos me tunnustamme syntimme on hän uskollinen ja vanhurskas, 
niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta 
vääryydestä.” (1.Jh.1:9)

Voit halutessasi rukoilla vaikka näin: ”Pyydän anteeksi Jumala, että 
olen kääntänyt liian usein selkäni sinulle. Tunnustan kaikki syntini 
ja pyydän, että saisin vastaanottaa anteeksiantamuksen ja voiman 
tulla Jumalan lapseksi. Tule Herra Jeesus elämääni, tule Herra Jeesus 
sydämeeni. Anna minulle voimaa seurata sinua. Amen!”

PS. Jos olet saanut lehden joltakulta lahjaksi. Lahjoittajan yhteystiedot 
löytyvät lehden takakannesta.

Tästä on kyse...



Aidosti inhimillinen, syvästi hengellinen 
ja rohkeasti Suuressa Mukana!

PÄÄKIRJOITUS 10.2.2015

Otsikon teksti ei kerro millaisia 
olemme. Ennemminkin se heijas-
telee sitä millaisiksi haluamme 
tulla. Olemme suuressa mukana. 
Haluamme kertoa sen ilosanoman 
jonka olemme saaneet omistaa ja 
kokea elämässämme todeksi kai-
kille, ei vain  kotikonnuilla, vaan 
kaikkialla maailmassa.

Jeesuksesta käytettiin pilkkanimitys-
tä “syntisten ystävä.” Jos minusta 
voitaisiin joskus sanoa samaa, pitäi-
sin sitä kunnianimityksenä. Aikanaan 
Jeesus vietti aikaansa sellaisten kans-
sa joiden seuraan ei ollut tunkua. 
Suuret kansanjoukot tulivat kuuntele-
maan hänen opetuksiaan. Miksi? He 
saivat siitä enemmän kuin fariseusten 
eli itseään muita parempina pitävien 
kirjanoppineiden tekopyhistä vaa-
timuksista. Vaikka Jeesus oli ihmiseksi 
tullut Jumala, oli hän aidosti inhimil-
linen myös kohdatessaan ihmisiä, 
puhuessaan ja opettaessaan heitä. 
Lisää syvyyttä hänen opetuksilleen 
ja puheilleen tuo se, että lopulta hän 
kuoli ristillä. Tavalla joka oli tuon ajan 
häpeällisin mahdollinen teloitustapa. 
Ihmiskunnan syntien sovitukseksi. 
Jokaisen silloin kohtaamansa ja tässä 
ajassa elävän ihmisen puolesta.  ”Hän 
on haavoitettu meidän rikkomus-
temme tähden, runneltu meidän pa-
hain tekojemme tähden. Rangaistus 
oli hänen päällänsä, että meillä rauha 
olisi.” (Jes.53:8)

Jeesus nousi ylös kuolleista, kuten 
Raamatusta voimme sen lukea. En-
simmäisenä tietoa asiasta ei toimitet-
tu kuninkaille eikä yläluokan edusta-
jille. Tieto vietiin naisille jotka olivat 
Jeesuksen ystäviä, paimenille ja en-
simmäisten joukossa oli myös Pietari, 
jolla oli jäänyt välit Jeesuksen kanssa 
selvittämättä kiellettyään tuntemasta 
hänet nuotiolla, jossa kukko kiekaisi 
kolmesti niin, että Pietarin omatunto 
ulvoi.

Raamattu on  aidosti inhimillinen 
kirja. Se kertoo elämänkohtaloista 
laidasta laitaan. Se lukee meitä. Tar-
vittaessa ojentaa ja kehottaa, meidän 
parhaaksemme. Aidosti inhimillistä 
tulisi olla myös elämän seurakun-
nassa. Luther sanoi, että seurakunta 
on syntisten sairaala ja armahdettu-
jen syntisten yhteisö. Keneltäkään ei 
löydy sädekehää pään päältä.

Syvä hengellisyys ei mielestäni ole 
sitä, että osaa ulkoa kauniita Raama-
tun psalmien lauseita tai kirkkoisien 
aforismeja. Syvä hengellisyys on 
sydämen elämää Jumalan kanssa. 
Elämää jossa on näkökykyä erot-
taa hyvä pahasta, totuus valheesta. 
Elämää jossa sanat eivät jää sanoiksi 
vaan tulevat rakkauden teoiksi. Se 
on myös osin nöyryyttä Raamatun 
äärellä ja kunnioitusta maailmaa ja 
lähimmäisiä kohtaan. Siinä ihminen 
tiedostaa oman syntisyytensä ja osaa 

turvata häneen, joka on rakastanut 
meitä niin paljon, että “antoi ainoan 
poikansa, ettei yksikään joka häneen 
uskoo hukkuisi vaan saisi iankaikkisen 
elämän.” Syvän hengellisyyden usko, 
toivo ja rakkaus on ankkuroitu taivaa-
seen. 

Löytyykö maailmasta sellaista val-
tiota, aluetta tai paikkaa jonne Jeesus 
ei olisi lähetyskäskyssään kehoittanut 
viemään evankeliumia? Löytyykö 
sellaisia ihmisiä tai kansoja jotka hän 
olisi rajannut tehtävän ulkopuolelle? 
Kehoittiko hän jättämään vaaralliset 
alueet sivuun, joissa avuntarve on 
yleensä mitä suurin? Ei. Hän sanoi: 
“Menkää ja tehkää kaikki kansat mi-
nun opetuslapsikseni.” Kansanlähe-
tyksen työssä haluamme olla niin 
Suuressa mukana, että ulkomaan 
työn pääpaino kohdistuu sinne mis-
sä Jeesusta ei juuri tunneta ja myös 
sinne, minne ei lähtijöitä muuten 
tahdo löytyä.

Rohkeutta meiltä kysyy myös olla 
reilusti kristittyjä tässä ajassa. Siksi 
haluan toivottaa sinulle Jumalan 
siunausta ja rohkeutta elää evankeliu-
mia todeksi omalla paikallasi, omassa 
elämässäsi. Ja rohkeutta ottaa se vas-
taan, joka päivä yhä uudelleen - tai 
tänään, ehkä elämäsi ensimmäisen 
kerran.

Ilkka Päiväsaari, piirijohtaja



Hämeen Kansanlähetyksen nettisivut ja sivujen 
osoite uudistuivat

Hämeen Kansanlähetyksen uudet nettisivut on avattu osoit-
teessa www.hameenkl.fi. Vanha osoite ohjaa edelleen uu-
distetulle sivustolle. Selkeältä sivustolta löytyy kalenterista 
menovinkit kootusti, Erilaisten lomakkeiden avulla voi liittyä 
tai poistua sähköpostilistoilta, tehdä osoitteenmuutoksen, 
tilata / perua Pisara -lehden tilauksen. Sivuilla on myös etsi-
jöitä varten perusevankeliumi esillä ja halutessaan voi tilata 
maksutta pienen lukupaketin, joka käsittelee kristinuskon pe-
rusasioita tai jättää esirukouspyynnön.

Uusi lähetysrengas on avattu! 
www.pelastusrengas.net

Hämeen Kansanlähetyksen uusi nettisivusto on avattu. Oso-
itteessa: www.pelastusrengas.net voit liittyä mukaan 
uuteen lähetysrenkaaseen. Perinteisesti lähetysrenkaat ovat 
lähetystyöntekijöiden henkilökohtaisia rukousrenkaita. Pelas-
tusrengas on tarkoitettu kaikille lähetystyöstä kiinnostuneille, 
vaikkakin sen kehittämisessä on pyritty ottamaan uusi su-
kupolvi huomioon. Pelastusrenkaan jäsenet saavat 4 kertaa 
vuodessa terveisiä lähetystyöstä laajemmin. Lisäksi liittymällä 
mukaan ´pelastajaksi´saat renkaan kirjeen mukana arki sekä 
-rukoushaasteen joihin voit halutessasi tarttua! Käy tutustumas-
sa www.pelastusrengas.net ja liity mukaan pelastajien jouk-
koon! Lisäksi Hämeen Kansanlähetyksen työtä on mah-
dollista tukea taloudellisesti sivujen kautta.

AJANKOHTAISTA

Pisara -lehti on uudistunut

Luet paraikaa uudistunutta Pisaraa, Hämeen Kansanlähe-
tyksen neljä kertaa vuodessa ilmestyvää lehteä. Lehden ulko-
asu ja koko on uudistettu. Sisällön puolesta lehteä on pyritty 
kehittämään entistä enemmän evankelioivaksi ja paremmin 
soveltuvaksi messuilla ja kadulla jaettavaksi. Pisaran voi lukea 
nettisivulla www.hameenkl.fi. Lehden tilaus on mahdollista 
muuttaa paperiversion sijaan sähköiseksi. Tilauksen muu-
tos onnistuu myös nettisivujen www.hameenkl.fi kautta tai 
soittamalla toimistolle 040 960 3690 tai laittamalla pyynnön 
tilauksen muutoksesta sähköpostilla osoitteeseen: hameenkl@
sekl.fi. Jos lehteä jaetaan kaduilla lahjaksi, on jakajan hyvä kir-
joittaa yhteystietonsa lehden takakannen osoitealueelle.

Havahduttava esikoisteos ihmiskaupasta

Pia Rendicin esikoisteos Ihmiskaupan kasvot (Uusi Tie 2015) 
on havahduttava sukellus vaikeaan aiheeseen. Seksiperäinen 
ihmiskauppa ei ole vain kaukaisten maiden ongelma vaan sii-
hen törmää yhä useammin myös Suomessa.

Kyproksella seksiperäisen ihmiskaupan uhrien ja heidän las-
tensa parissa työskentelevä Rendic esittelee kirjassaan fakta-
tiedon ohella koskettavia ruohonjuuritason kertomuksia työn-
sä arjesta. Kirja raottaa ovea myös seksinostajien ja parittajien 
maailmaan.

Rendic on osallistunut eri foorumeilla myös Suomessa käy-
tyyn keskusteluun prostituutiosta. Rendicin mielestä yh-
teiskuntamme on yliseksualisoitunut.

Länsimaisissa yhteiskunnissa päättäväisesti edistetyn tasa-
arvoihanteen silmien edessä pyörii valtava orjakauppa, jossa 
miljoonien naisten ja lasten ainoa tehtävä on miellyttää seksin 
ostajaa.

Kaikki näkemäni ja kokemani on saanut minut tajuamaan, 
että ihmiskauppa on asia, jonka suuruutta, laajuutta ja hel-
vetillisyyttä moni ihminen ei halua ajatella. Kuitenkin ainoa 
keino “pakottaa” ihmiset toimimaan on kertoa totuus ih-

miskaupasta. Gary Haugen on 
todennut, että kaikissa histori-
an suurissa häpeällisissä tapah-
tumissa on taustalla kertomatta 
jätetty totuus ja nimeämättä 
jätetty paha. Suurin vihollinen 
taistelussamme sortamisen ja 
vääryyden lopettamiseksi on 
aina salakavala, hienotuntei-
nen hiljaisuus.

Kirjaa on myytävänä mm. 
Tampereen Lähetyskodilla 24 
euron hintaan. Lue, vaikutu ja 
anna eteenpäin!



RAAMATTUOPETUS

Saako Jeesusta pilkata?

Raamattu puhuu 
epäjumalanpalvelijoista ja 
pakanoista. Saako kristitty 
pilkata muita uskontoja?

Meidän on aina muistettava Ju-
malan sanat: “Minun on tuomio”. 
Minkäänlainen pilkkaaminen, her-
jaaminen tai tuomitseminen ei kuu-
lu ihmiselle, kristityllekään. 

Monien uskontojen ja ideologioiden 
teoista voimme nähdä mikä henki 
on niiden takana. Se on lupa sanoa 
ääneen. 

Mutta pilkalla ja ylimielisyydellä ei 
totuutta edistetä. Nöyryys ja arka 
mieli on välttämätöntä säilyttää 
Jumalan edessä. Tästä on ylien-
keli Mikael meille hyvänä esimerk-
kinä: “Mutta ei ylienkeli Mikaelkaan, 
kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa 
Mooseksen ruumiista, rohjennut lau-
sua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: 
“Rangaiskoon sinua Herra!” 
(Juuda  1:9)

“Älkää ottako oikeutta omiin käsiin-
ne, rakkaat ystävät, vaan antakaa 
Jumalan osoittaa vihansa. Onhan 
kirjoitettu: “Minun on tuomio, minä 
maksan tekojen mukaan” -- näin sa-
noo Herra.” (Rm.12:19)

kommentin lähetti: Lasse Jussila

Mitä on pilkkaaminen? Kai se pohjim-
milltaan on jonkin asian tai ihmisen 
vähättelyä. Ihmiseen kohdistettuna 
se satuttaa aina. Ja asiaan kohdistet-
tuna se satuttaa ihmistä, jolle asia on 
tärkeä tai jopa pyhä.

Moni pitää itseään suvaitsevaitsena, 
mutta pitää silti oikeutenaan jopa pilka-
ta tai ivata sellaista ihmistä tai asiaa, 
jota pitää “menneeseen maailman-
aikaan kuuluvana” tai “vanhoillisena” 
omista käsityksistään käsin. Se on ka-
peakatseista suvaitsevaisuutta, joka ei 
lopulta tunnusta kuin oman mielipi-
teensä ainoana oikeana.

Joskus pilkkaaminen, asian tai ih-
misen, nousee heikosta itsetunnosta. 
Pilkkamalla sanon samalla olevani itse 
parempi. Tässä lienee suurin syy mm. 
siihen miksi koulukiusaamisesta on 
niin hankala päästä eroon. Tätä toisen 
yläpuolelle asettumista me ihmisparat 
haemme niin eri tavoin ja aivan liikaa.

Onko sananvapautta se, että saa tehdä 
esimerkiksi Muhammedista piirroksen? 
Tietäen ehkä, että se tekee miljoonat 
muslimit surullisiksi ja lietsoo ääripäät 
tekemään todella surullisia ja tuomit-
tavia tekoja. On sananvapautta toki, 
että joku saa tehdä pilkkaa äidistäni. 
Mutta pilkkaajan itsensä täytyy tietää, 
että se sattuu silloin minuun todella pa-
hasti. Monelle muslimille Muhammed 
merkitsee jopa äitiä enemmän, kuten 
Jeesus monelle kristitylle, minullekin. 
Ihmisen jolle enää harva asia on “pyhä” 
tätä on valitettavan vaikea ymmärtää.

Jeesus tuomittiin Jumalanpilkasta

Jos silmäilemme jumalanpilkkakysymystä Raamatussa, tärkein havainto on 
tyrmistyttävä: Jeesus kuoli jumalanpilkkaajana. Uuden Testamentin lukija ei 
voi olla törmäämättä oikeusmurhaan ja veriseen teloitusnäytelmään, joka ta-
pahtui Golgatalla. Raamatun ilmoituksen ja kristillisen uskon järkyttävin salai-
suus on, että Jeesus kuoli jumalanpilkkaajana, vaikka hän ei omilla teoillaan tai 
sanoillaan ollut pilkannut Jumalaa... 

Kun Jeesus kuolee Jumalan pilkkajana eli kaikkien ihmisten pohjimmaisen 
jumalanpilkan kantajana, hän täyttää Jumalan lain ja kärsii kaikille pilkkaajille 
koituvan Jumalan rangaistustuomion. Mutta hän ei tee Jumalan pilkkaamista 
kohteettomaksi tai sallituksi. Päinvastoin, hän ilmoittaa Jumalan nimen py-
hyyden ja hänen kaikkivaltiutensa. Hän paljastaa maailmalle, mitä merkitsee 
Jumalan kieltäminen ja yritys ajaa hänet pois hänen valtaistuimeltaan meidän 
elämässämme ja keskuudessamme. 
(Katkelmia Simo Kivirannan artkkelista ”Osuuko ihmisten pilkka Jumalaan?” 
kirjasta “Lauri Haikola ja hänen saunaseuransa”, Kirjapaja 2003)

“He löivät häntä ruokokepillä päähän, 
sylkivät hänen päälleen ja polvistuivat ja 
kumarsivat häntä. Aikansa pilkattuaan he 
riisuivat häneltä purppuraviitan, pukivat 
hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja lähtivät 
kuljettamaan häntä pois ristiinnaulitakseen 
hänet.” (Mk.15:19-20). 

Kun Jeesus ristiinnaulittiin, pilkkaaminen 
meni äärimmäisyyksiin: pahoinpite-
lyyn, sylkemiseen, häpäisyyn ja lopulta 
teloitukseen. Tämä ei ollut kuitenkaan 
sattumaa vaan osa Jumalan suunnitel-
maa ihmiskunnan pelastamiseksi syn-
nin ja pahan vallasta.

“Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, 
kipujen mies ja sairauden tuttava, jota 
näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, 
halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. 
Mutta totisesti, meidän sairautemme hän 
kantoi, meidän kipumme hän sälytti pääl-
lensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Ju-
malan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän 
on haavoitettu meidän rikkomustemme 
tähden, runneltu meidän pahain teko-
jemme tähden. Rangaistus oli hänen pääl-
länsä, että meillä rauha olisi.” (Jes.53:7-8)

Jeesusta on pilkattu kautta aikojen, 
hänen ristinkuolemastaan lähtien. Hän 
on kuitenkin Jumala ja siksi Jeesusta ei 
saa pilkata. Pahin tapa pilkata Jeesusta 
on kääntää hänelle selkänsä ja tor-
jua hänen kutsunsa seurata häntä ja 
omistaa ristillä hankittu sovitus Jumalan 
kanssa.

Ilkka Päiväsaari



”Voimme hyvällä syyllä sanoa työskennelleemme hengel-
lisellä eturintamalla. Monesti olemme olleet kestokykymme 
äärirajoilla, mutta olemme selvinneet! Elämä ei taatusti 
ole ollut tylsää. Jumala on antanut meille valtavan rikkaan 
elämän ja osoittanut uskollisuutensa.”

Japani on maailman nopeimmin ikääntyvä kansakunta. 
Harva se päivä kuulee jonkun suusta ilmaisun ”vähän lapsia 
ja paljon vanhuksia”. Ilmiö ei koske vain koko kansakuntaa, 
jonka väestöstä jo 25% on yli 65 -vuotiaita ja syntyvyys las-
kee vuosi vuodelta, vaan myös kristillisiä kirkkoja. Lapsi- ja 
nuorisotyö on erittäin haasteellista. Toisaalta olemme iloin-
neet siitä, että juuri eläkeiän kynnyksellä olevia ja sen ylit-
täneitä ihmisiä on viime aikoina saatu kastaa Länsi-Japanin 
ev.-lut. Kirkossa. Pitkä ikä on samalla myös etsikon jatko-
aikaa. Oheisessa valokuvassa Itä-Himejin kirkossa kastettiin 
jouluna yksi lapsi, kaksi keski-ikäistä ja kaksi eläkeläistä. 
Viime päivinä olemme iloinneet tietystä uudesta avoimuu-
desta kristillistä kirkkoa kohtaan. Vuoden 2011 Pohjois-
Japanin suurmaanjäristys, tsunami ja ydinvoimalaonnet-
tomuus toisaalta ja pitkään jatkunut taloudellinen taantuma 
ovat vaikuttaneet siihen. Kristillisten kirkkojen varsin mas-
siivinen avustustyö tuhoalueilla on parantanut kristinuskon 
julkisuuskuvaa kansan silmissä. Jopa kaikkein voimakkaim-
min perinteisiin uskontoihin pitäytyneisiin kalastajakyliin 
on syntynyt seurakuntia ja kristillisiä kokouksia avustustyön 
tiimoilta. Kirkot ovat myös joutuneet ajattelemaan evan-
kelioimisen ja avustustyön suhdetta uudelleen. Tuhoalueil-
la kirkot ovat päässeet eroon eristäytyneisyydestä, jonka 
toisaalta yhteisöjen ennakkoluulot ja toisaalta seurakuntien 
omat toimintatavat ovat synnyttäneet. Seurakunnat ovat sa-
maistuneet yhteisöihinsä, jotta evankeliumi voisi tunkeutua 
ihmissydämiin.
” Vuoden 2013 ja 2014 aikana Japanin Kansallinen Radio- ja 
TV yhtiö NHK on tehnyt merkittävän palveluksen kristilliselle 
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kirkolle esittämällä kuukausia kestävissä televisiodraamasar-
joissa perätysten kolmen merkittävän japanilaisen kristityn 
elämänkertoja. Näiden sekä vanhemman että uudemman 
historian henkilöiden yhteisenä nimittäjänä on ollut kyky 
antaa anteeksi ja rakastaa, kaksi taitoa, joista hankalissa 
ihmissuhteissa painivilla japanilaisilla on eniten pulaa tänä 
päivänä. Vuoden 2014 tilaston mukaan draamasarjoja kat-
seli kokonaista 15 miljoonaa henkeä.”

”Järjestimme Alicen kanssa vielä toisen juhlan omille eng-
lannin opiskelijoillemme. Noin 25 oppilasta pääsi tulemaan. 
Jotkut eivät päässeet mukaan, sillä siinä vaiheessa koulut oli-
vat jo sulkeutuneet jouluksi ja heillä kaikilla on monia pieniä 
lapsia, joita he eivät olisi pystyneet ottamaan mukaan tai 
eivät voineet järjestää ketään hoitamaan. Olimme valmis-
taneet oppilaille kaikenlaisia leikkejä, jotka liittyivät kielen 
opiskeluun ja varmistimme, että parit ja ryhmät muodostuivat 
eri tasoisista oppilaista. Ennen tarjoilua, oli minun vuoroni 
kertoa jouluevankeliumi. Kerroin sen osittain kysellen, mitä 
oppilaat tiesivät eri asioista, esim. Mariasta ja Joosefista, tie-
täjistä, verojen maksamisesta, jonka takia Maria ja Joosef 
joutuivat lähtemään kauas kotoa, kuka Jeesus on, mitä hän 
teki maan päällä, miksi hän kuoli. Jotkut ihmettelivät sitä, 
miten Maria tuli raskaaksi, kun hän ei vielä ollut naimisissa 
Joosefin kanssa. He kertoivat, että Jeesus oli profeetta, joka 
tuli opettamaan oikean ja väärän eroa ihmisille, että hän 
oli pyhä mies. Kysymykseeni, mitä seuraa, jos tekee jotain 
väärin, he sanoivat, että seuraa rangaistus. Kerroin, että Jee-
sus on Jumalan Poika ja tuli olemaan se rangaistus meidän 
puolestamme Jumalan edessä meidän syntiemme tähden – 
tätä he eivät olleet kuulleet aikaisemmin.”  

”Päiväkeskuksemme jatkaa toimintaansa puolestaan enti-
seen tapaansa. Viisi naista lapsineen käy keskuksessa sään-
nöllisesti, ja helmikuussa olemme laajentamassa toimintaa 
kahdella päivällä, kun saamme suomalaisen psykologin 
työskentelemään kanssamme 4 kuukauden ajaksi. Tarkoi-
tus on jatkaa niin korujen kuin laukkujen tekoa, ja lisäksi 
olemme aloittamassa seurakunnan lanseeraaman naisten 
kurssin, jonka tarkoituksena on opettaa naisia löytämään 
omat vahvuuteensa ja kehittää heidän itsearvostustaan ja 
itsetuntemustaan.”

”Edellisessä kirjeessä kertomamme joulun tilaisuudet on-
nistuivat todella hyvin. Joulujumalapalveluksessa 21.12. 
vietettiin äidin ja hänen 2-vuotiaan poikansa kastetta. Äiti 
kertoi todistuksessaan koskettavasti siitä, miten hän ei ollut 
koskaan ajatellut olevansa syntinen, mutta pikku hiljaa alet-
tuaan käydä kirkossa oli alkanut ymmärtää, miten itsekäs 
hän on ja kuinka hänkin tarvitsee Jeesuksen ristintyötä oma-
lle kohdalleen.”

Lähettien terveisiä maailmalta

Itä-Himejin kirkossa kastettiin jouluna yksi lapsi, kaksi keski-
ikäistä ja kaksi eläkeläistä. 



Nyt keväällä on paljon tapahtumia 
niin Tampereella, Hämeenlinnassa 
sekä maakunnissa. Kokosin tätä lehteä 
varten yhteen nuo tapahtumat ja olen 
ihmetellen iloinnut siitä kuinka paljon 
niitä on. Kaiken tämän mahdollistavat 
vapaaehtoiset, jotka lahjoittamalla 
omaa aikaansa ja toisinaan myös varo-
jaan, ovat tekemässä erilaisia tehtäviä 
tapahtumissa ja niiden järjestelyissä. 
Ehkä sinäkin olet ollut tai olet parhail-
laan mukana – iso kiitos siitä sinulle, 
Taivaan Isä vaivannäkösi palkitkoon, 
Hän ei jää kenellekään velkaa. Iso 
kiitoksen aihe on myös viime vuoden 
joulumyyjäiset, kaikki kolme joita o-
limme tekemässä, yhteistuotto ylitti 
kaikki odotukset! Lämmin kiitos jokai-
selle joka jollain tavoin, rukouksin tai 
tekemällä, oli mukana toteuttamassa 
myyjäisiä. Vieläkin hämmästelen sitä, 
mistä kaikki eurot tulivat, myytävää 
ei ollut sen enempää kuin aikaisem-
minkaan, tosin myymättä jäi vähem-
män tavaraa eli se tarkoittaa sitä että 
käsitöitä ja askarteluja tarvitaan taas 
kevätmyyjäisiin. Myös leipojia tar-
vitaan, erilaiset leivonnaiset muo-
dostavat suurimman osan myyjäisten 
tuotosta. Olet lämpimästi tervetullut 
näpräilemään kanssamme joka toinen 
tiistai klo 13 Lähetyskodille. Uusia ide-
oita otetaan myös vastaan mieluusti. 

Myyjäisiin liittyen nostan esille idean, 
jonka eräs joulumyyjäisikävijä esitti: 
löytyisikö yksi tai kaksi innostunutta 
hierojaa, jotka voisivat lähetyksen hy-
väksi hieroa halukkaiden myyjäisissä 
kävijöiden hartioita esim. 5-10 minuut-

tia  per. henkilö?  Varmaan asiakkaita 
voisi riittää jonoksi asti. Tampereen 
kevätmyyjäiset ovat maaliskuun 28 
päivä, heti myyjäisten jälkeen on lähe-
tystilaisuus, jossa kuulemme terveisiä 
Keski-Aasiasta. Voit tulla myyjäisiin 
hernekeitolle ja ostoksille ja jäädä 
lähetyskodille kuuntelemaan miten 
työ etenee maailmalla. Tässä lehdessä 
pääset tutustumaan ja kuulemaan 
kuulumisia kahdelta lähetiltä / lähet-
tiperheeltä. Tietyllä tapaa kumpikin 
on ääripäässä työuraansa: Sadeharjun 
perhe odottamassa pääsyä ensim-
mäiselle kaudelleen ja Jorma Pihkala, 
joka on työskennellyt Japanissa jo 
neljän vuosikymmenen ajan ja yhä 
eläkkeellä ollessaankin haluaa palvella 
lähetystyössä.  On upeaa nähdä että 
työ jatkuu. Jaksathan muistaa heitä 
ja muitakin lähettejämme rukouksin, 
kiitos! Lopuksi haluaisin vielä lainata 
Martti Lutherin tekstiä, joka rohkaisee 
ja kannustaa meitä luottamaan yksin 
Jeesukseen. ”Oppikaa siksi tuntemaan 
ristiinnaulittu Kristus, oppikaa olemaan 
luottamatta omaan itseenne ja sa-
nomaan: Herra Jeesus, sinä olet minun 
vanhurskauteni ja minä olen sinun syn-
tisi. Varokaa olemasta niin puhtaita, et-
tette usko olevanne enää syntisiä. Kristus 
ei asu missään muualla kuin syntisten 
luona. Siksi hän tuli taivaasta, jossa oli 
asunut vanhurskaiden luona, jotta voisi 
asua myös syntisten luona. Katselkaa tätä 
rakkautta, niin sielunne saa nauttia kaik-
kein ihaninta lohdutusta ja rauhaa.”

Jeesuksen siunaamaa kevättä jokai-
selle toivottaa Paula Jääskö

Kevätmyyjäiset Tampereen Lähetyskodilla
ja Hämeenlinnan Keitaalla

Lauantaina 28.3. Lähetyksen kevätmyyjäiset klo 11  
alkaen ja lähetysiltapäivä klo 13 alkaen Lähetyskodilla 

(Hämeenpuisto 41, TRE)
Lähetysmyyjäisissä tarjolla perinteisesti hernekeittoa 
ja pannaria, joko paikanpäällä syötäväksi tai mukaan 
ostettavaksi. Myynnissä myös herkullisia leivonnaisia, 

kauniita käsitöitä ja kiinnostavia kirjoja sekä järjestämme 
muhkeat arpajaiset. Lähetysiltapäivässä teemana Keski-
Aasia, josta kuulemme sanoin ja kuvin terveisiä, joita  

kertomassa on alueella työskennelleitä lähettejä.

Vappuaatonmyyjäiset Keitaalla to 30.4. klo 11-18
Ja vappuaaton seurat klo 18. (Kaivokatu 2, HML)

Toimiston terveiset

044 - 303 0020

Teippitapetti.fi
Tarttuva tapa sisustaa!
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Naisten retki 11.4. Karkun 
evankeliselle opistolle 

‘Naisten pysäkki 
-tapahtumaan’

Hämeen Kansanlähetyksen nais-
työryhmä järjestää bussiretken 
Naisten pysäkki -tapahtumaan. 
Lähtö on la 11.4.  jo klo 8 Tam-
pereelta ja paluu klo 19 mennessä. 
Tapahtumassa on paljon hyvää 
ohjelmaa mm. Seppo Jokisen luen-
not rakastamisesta ja anteeksian-
tamisesta. Palaamme takaisin Tam-
pereelle klo 19 mennessä. Retken 
hinta on 60e sisältäen ruokailun 
ja kahvin sekä luennot. Tapahtu-
man ohjelma tarkemmin: www.
keokarkku.fi/kalenteri/ Sitovat 
ilmoittautumiset: hameenkl@sekl.
fi tai p. 040 9603690  1.4.2015 
mennessä. 

“Löytyisikö yksi tai kaksi 
innostunutta hierojaa, jotka 
voisivat lähetyksen hyväksi 
hieroa halukkaiden myyjäi-
sissä kävijöiden hartioita 
esim. 5-10 minuuttia  / 

henkilö?  Varmaan asiakkaita 
voisi riittää jonoksi asti.”



Lähtöä Etiopiaan odotellessa
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Terveiset Pisara-lehden lukijoille
Vuoden 2013 olimme lähetyskurssilla 
Kansanlähetysopistolla Ryttylässä ja 
nyt odotamme lähetystyöhön lähtöä. 
Suunnitelmamme on lähteä lähe-
tystyöhön Etiopiaan, mutta emme 
ole varmoja pääsemmekö sinne 
lähtemään. Vuosi sitten lähetimme 
todistuksia ja muita papereita Etio-
piaan työluvan ja viisumin saamista 
varten. Sen jälkeen olemmekin olleet 
melkoisessa kärsivällisyyskoulussa 
ja odottaneet tietoa Etiopiasta, että 
saammeko sinne työlupaa. Kuluneen 
vuoden aikana olemme odottaneet 
Etiopiassa eri komiteoiden kokoontu-
misia, toimittaneet erilaisia todistuk-
sia sekä olemme hakeneet erilaisia 
leimoja papereihin maistraatista ja 
ulkoministeriöstä. Olemme saaneet 
myös yhteistyökirkolta Etiopiasta 
työlupaan tarvittavan kutsun ja odo-
tamme nyt Etiopian valtion päätöstä 
asiaan. Toivomme, että asiamme 
ratkaistaan mahdollisimman pian. 
Alkuperäinen suunnitelmamme oli 
lähteä Etiopiaan jo viime elokuus-
sa, mutta emme saaneet työlupaa. 
Päädyimme lopulta Englantiin kie-
likouluun, opiskelemaan englantia 
ja joulukuussa palasimme takai-
sin Suomeen odottamaan Etiopian 
asioiden selviämistä. Englantia tar-

vitsemme tulevassa työssämme, jo-
ten kielitaidon vahvistaminen tuli 
tarpeeseen. Kielikoulumme sijaitsee 
etelä-Englannissa, Christchurchissa, 
noin kahden tunnin ajomatkan 
päässä Lontoosta. Asuimme per-
heemme kanssa viereisessä kau-
pungissa Bournemouthissa. Kotimme 
Englannissa oli vain parin kilometrin 
päässä meren rannasta ja nautimme 
perheenä meren läheisyydestä ja 
kävimme usein ihastelemassa merta. 
Lapset keräsivät innokkaasti myös 
kiviä ja simpukoita meren rannalta.
Arkemme Englannissa kului kielikou-
lussa ja lapsilla kotona suomalaisten 
lastenhoitajien kanssa. Saimme 
kaksi ystäväämme lastenhoitajiksi 
ja olemme heistä todella kiitollisia. 
Oli helppo lähteä aamuisin kieli-
kouluun, kun tiesimme että lapset 
ovat hyvässä hoidossa. Englannissa 
ollessa kielitaitomme vahvistui niin 
kielen tuottamisessa kuin kuullun 
ymmärtämisessä. Erityisen tärkeäksi 
koimme sen, että kieltä tuli käytet-
tyä päivittäin. Toivomme, että pää-
sisimme pian käyttämään opittuja 
taitoja ja voisimme suunnata maail-
malle.
Lisää kuulumisia ja rukousaiheita voit 
käydä lukemassa blogistamme osoit-
teesta sadeharju.net. Vaikka omat 

suunnitelmamme ovat menneet 
uusiksi, niin luotamme että Jumalalla 
on meille suunnitelma ja Hänellä on 
kaikki langat käsissä. On turvallista 
kulkea, kun tiedämme olevamme 
kaikkivaltiaan Jumalan johdatuk-
sessa. ”Katsokaa taivaan lintuja: eivät 
ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa 
varastoon, ja silti teidän taivaallinen 
Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te pal-
jon enemmän arvoisia kuin linnut! Kuka 
teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä 
pituutta kyynäränkään vertaa. […] 
Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, 
se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin 
päivälle riittävät sen omat murheet.” 
Matt.6:26-27, 34

Siunattua talven jatkoa Pisara-lehden 
lukijoille!

Toivottaa Kaisa, Jukka, Leevi, Helmi 
ja Lenni Sadeharju



HÄMEENLINNAN SEUTU

Katutason tilat ovat tuoneet toimintamme näkyville ja useat uudet ihmiset ovatkin löytäneet tiensä jo mm. Lapsiparkkiin ja 
Rukouspäivän lounaalle, toteavat Marika Huusko ja Helena Vähäkangas jotka valmistelevat kuvassa Lapsiparkkia Keitaalla 

(Kuva: Mikael Tammilehto)

Katutasossa kynnys on matalampi
Loskaiselle ja harmaalle kadulle 
paistaa kotoinen valo. On per-
jantai-iltapäivä Hämeenlinnassa 
ja alkamassa on vuoden ensim-
mäinen lapsiparkki. Paikkana on 
Hämeenlinnan Kansanlähetyksen 
Keitaaksi nimetty toimitila. Se si-
jaitsee katutasossa, aivan uutta os-
toskeskus Goodmania vastapäätä.

Sisällä Hämeen Kansanlähetyksen 
juniorityöntekijä Marika Huusko 
ja Keitaan koordinaattori Helena 
Vähäkangas valmistelevat lapsi-
parkkia. Tänään on luvassa ainakin 
askartelua. raamattuhetki ja pientä 
herkuttelua. Paikka on vilkas, joten 
se on mitä mainioin paikka tuoda 
lapsensa hoitoon vaikkapa shop-
pailun ajaksi.
- Ilmaiseen lapsiparkkiin voi tuoda yli 
4-vuotiaat lapset joka perjantai kello 
kolmesta viiteen, Huusko ja Vähäkan-
gas kertovat.
Lapsityö on kummallekin erittäin 
lähellä sydäntä, mutta samoin on 
muukin tavoittava työ. Lapsiparkissa 
molemmat yhdistyvät.

- Lapsen ohjaaminen taivastielle on 
tärkeintä. Usko Jeesukseen antaa 
suunnan koko elämälle, Vähäkangas 
miettii.
Joulukuun alussa avattu uusi toimi-
tila on otettu ahkeraan käyttöön. 
Toimintaa on lähes joka päivä.
- Haluaisimme kaikessa toiminnas-
samme tavoittaa uusia ihmisiä. Sitä 
vartenhan me täällä olemme, Huusko 
sanoo.
- Rukouksemme on, että ihmisiä tulee 
uskoon. Se mielessä rakennetaan 
kaikkea, Vähäkangas sanoo.
Uusien tavoittaminen oli myös pääl-
limmäisin syy muuttaa saman ker-
rostalon kattohuoneistosta katu-
tasoon. Nyt uudet ihmiset voivat 
kurkata ensin ikkunasta, ennen kuin 
astuvat sisään. Aiemmin sellainen ei 
ollut mahdollista
- Uusien tilojen myötä myös tiistaisin 
kokoontuva Hoitava päiväpiirikin on 
kasvanut entuudestaan, Vähäkangas 
iloitsee.

Kansanlähetyksellä ei ole työntekijää 
Hämeenlinnassa, joten työ tehdään 

pääasiassa vapaaehtoisten toimesta. 
Keitaan toiminnasta vastaa Keidas-
tiimi. Hyvä tila tietenkin mahdollistaa 
monipuolisen toiminnan.
- Ideoita siihen, mitä Keitaalla voisi 
tehdä, on monenlaisia. Ehkä tulevai-
suudessa on nuorisokahvila, tai vas-
taavaa. Jos innokkaita tekijöitä löy-
tyy, saa varmasti tilaa toimia, naiset 
vakuuttavat.

Juttu on muokattu Uuden tien  5/2015 
artikkelista, jonka kirjoitti Mikael Tam-
milehto

Lapsiparkki Keitaalla
Perjantaisin kello 15.-17.00 yli 
4 -vuotiaille lapsille. Kysy lisää 

Lapsiparkin toiminnasta 
Helenalta 044-3790895 tai
helena.vahakangas@sekl.fi
Keidas: kaivokatu 2, Hml



TAMPEREEN SEUTU

Armolahjat käyttöön! 
–armolahjaseminaari Lähetyskodilla 

6-7.3.15
Mistä tiedän mitä armolahjoja minulla on? Osaanko ja 
uskallanko käyttää niitä? Oletko miettinyt omaa teh-
tävääsi ja Jumalan juuri sinulle antamia lahjoja? Ha-

luaisitko tietää niistä lisää? Olet lämpimästi tervetullut 
kyselemään ja etsimään yhdessä omia armolahjojasi 
Lähetyskodilla järjestettävään Armolahjaseminaariin 
maaliskuussa 6-7.3. Seminaarin opettajani toimivat 
Kai ja Nina Niemelä. Seminaari alkaa perjantaina 
klo 18 ja jatkuu lauantaina klo 10-17.  Lisätiedot ja 

ilmoittautumiset: paula.jaasko@sekl.fi

Hämeen Kansanlähetyksen ystävien leiri 
Ryttylässä 21.-23.5.2015

Tule viettämään rentoa ja mukavaa viikonloppua tou-
kokuisessa Ryttylässä Hämeen KL:n ystävien yhteisellä 

leirillä. Kysy leiristä lisää työntekijöiltä.
Täysihoitoviikonlopun hinta on 20,- aikuiselta ja alle 

18 vuotiailta 10,- Alle 3 -vuotiaat maksutta.

Etsitkö omaa hengellistä koti-
paikkaa Tampereella? Olemme jo 
muutaman vuoden ajan rakenta-
neet Tampereen Lähetyskodin sun-
nuntai -illoista sellaista yhteisöä, 
johon kaikenikäiset voisivat osal-
listua.

Lähteellä -juhlia ja Extra -tiloja on 
rakennettu siitä lähtökohdasta käsin, 
että seurakunnan yhteinen kokoontu-
minen tulisi olla kaikenikäisten yhtei-
nen. Samalla sen tulisi olla sellainen 
juhla johon osallistutaan erilaisista pi-
en-ryhmistä tai esim. nuorten illoista. 
Raamattu sanoo, että “kun tulette yh-
teen on jokaisella jotakin annettavaa.” 
Kaikenikäisten yhteiseen kokoontumi-
seen on varattu erityinen siunaus ja se 
mahdollistaa myös elämän jakamisen 
yhdessä eri sukupolvien kesken.

Lähteellä -juhlia vietetään joka kuu-
kauden ensimmäinen sunnuntai. 
Niiden sisältönä on raamattuopetusta, 
musiikkia ja yhteislauluja Sirpa Koski-
sen johtaman kuoron / orkesterin joh-

dolla sekä ehtoollisen vietto. Lapsille 
on oma opetuskanava sekä taape-
roille leikkipaikka. Tilaisuuden päät-
teeksi vietetään herkkuhetkeä, jossa 
on mahdollisuus vaihtaa kuulumisia 
ja tutustua uusiin ihmisiin vanhoja ih-
missuhteita syventäen.

Lähteellä Extra -kertojen isäntäpa-
rina toimivat Ismo ja Susanna Hän-
ninen, jotka juonnon lisäksi vastaavat 
musiikista. Extroissa on raamattutunti 
jonka aikana lapsille oma opetus, 
jonka päätteeksi vielä toiminnallinen 
osio kahdessa eri ikäryhmässä. Las-
ten opetuksiin Laura Laine koordinoi 
pitäjät. Extra -kerrat päättyvät yhtei-
seen päivällisateriaan, joka on mak-
suton.

Toiveena on, että mahdollisimman 
moni työmme ystävä voisi näistä il-
loista löytää itselleen seurakuntayh-
teyden ja hengellisen kotipaikan 
Tampereella. Perinteisempiä sunnun-
taiseuroja vietetään kaksi kertaa kuu-
kaudessa

Tällä hetkellä olisikin kiinnostu-
neille tehtäviä näiden sunnuntaiden 
järjestämisessä. Ideana on koota tii-
mejä jottei kenenkään tarvitsisi hoitaa 
palvelutehtävää yksin - tai sairausta-
pauksissa löytyy tuuraaja eikä tehtävät 
jää tekemättä. Tarjolla olisi mm. paik-
koja tervetuloatiimissä, joka toivottaa 
tervetulleeksi ja hyvästelee, keittiöllä 
juhlien herkkuhetkien ja Extrojen ruoan 
valmistamisessa ja kattamisessa. Lisäksi 
olisi hienoa jos löytyisi muutama joka 
ottaisi hoitaakseen äänentoiston ja pro-
jisoinnin.

Jos koet kutsua joihinkin näistä teh-
tävistä tai sinulla on jokin muu idea/
ajatus liittyen iltoihin niin voit ottaa 
yhteyttä Ilkka Päiväsaareen tai Paula 
Jääsköön. Ks. yhteystiedot kannen sisä-
sivulta.

Olet tervetullut mukaan kaikenikäisten 
Lähteellä -yhteisöön joko ihan vain 
osallistumaan tai myös välillä vastuuta 
kantamaan.

Paikka hakusessa Tampereella?

Kyllä kiitos! Tilaan itselleni 4 kertaa vuodessa 
maksutta ilmestyvän pisaralehden.
Perun Pisaran tilauksen
Vaihdan tilauksen paperiversion sijaan sähkö-
postiini.
Osoitteeni on muuttunut: teen osoitteen       
-muutoksen
Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

Palvelukortti

Nimi ja vanha osoite:

Uusi osoite:

Sähköposti:

Puhelin:

Palautus työntekijöille tai postitse: 
HÄKL, Hämeenpuisto 41 b, 33200 Tampere



MAAKUNNAT JA SEURAKUNTAYHTEISTYÖ

Kansanlähetys on saanut kutsumuk-
sen evankelioida kansa, evankeli-
oimaan kansoja. Suomen kansan 
evankelioimisen olemme järjestäneet 
maakunnittain. Hämeen Kansan-
lähetyksen vastuulla ovat yli kol-
menkymmenen kunnan ja kau-
pungin  asukkaat Pirkanmaalla ja 
Kanta-Hämeessä. Lähes kaikkialla 
toimimme yhteistyössä paikallisten 
luterilaisten seurakuntien kanssa. 
Kansojen evankelioimisen olemme 
kanavoineet Suomen Kansanlähe-
tyksen lähetystyön kautta. Evankelio-
innin ja Raamatun opetuksen myötä 
muistutamme kaikkia seurakunnan 
tehtävästä viedä sanoma Jeesuksesta 
maan ääriin saakka. Näin olemme 
osaltamme toteuttamassa Jeesuk-
sen oppilailleen antamaa tehtävää: 
“Menkää kaikkialle maailmaan ja 
julistakaa evankeliumi kaikille luo-
duille”. Mk 16:15

Jumala on asettanut kunkin uskovan 
asumaan tietylle paikkakunnalla. 
Aina se ei ole Hänen alkuperäinen  

suunnitelmansa, vaan meidän omi-
en ratkaisujen seuraus. Näin kävi Is-
raelille ja Juudalle niiden joutuessa 
pakkosiirtolaisuuteen. Jokaisen on 
Herra kuitenkin saattanut  nykyiselle 
asuinsijlleen,  jotta hän harrastaisi 
sen kaupungin menestystä, johon 
Herra on hänet siirtänyt, ja rukoilisi 
sen puolesta Herraa, sillä sen me-
nestys on hänenkin menestyksensä. 
(Jer 29:7) Tässä on lähetys- ja evanke-
liomistyömme ydin. Alusta alkaen on 
näkymme ollut olla rohkaisemassa ja 
tukemassa paikkakunnittain uskovia 
oman kotipaikkansa evankelioimises-
sa. Niinpä maakunnallisen työmme 
painopiste vuosien saatossa on ollut 
aina siellä missä paikalliset työmme 
ystävät ovat olleet aktiivisia. Ne 
paikkakunnat ja seurakunnat ovat ol-
leet myös lähetystyömme vahvimpia 
tekijöitä. Niiden keskeltä ovat nous-
seet lähetystyöhön lähtijät ja heidän 
uskolliset lähettäjänsä.

Maakunnallinen evankelioimistyö 
siirtyy lähivuosina kolmannen suku-

polven vastuulle. Tähän mennessä 
työtä on tehty yli 45 vuoden ajan. 
Itse olen saanut olla mukana 30 
vuotta. Seuraavan sukupolven evan-
kelioimisessa korostuu entisestään 
paikallisten uskovien oma-aloittei-
suus. Samalla yhä selvempää on, että 
paikallinen evankeliointi, Jeesuksesta 
todistaminen, on paikkakunnan 
kaikkien uskovien yhteinen tehtävä. 
Seuraavan sukupolven on kyettävä 
antamaan ihmisille yhteinen to-
distus, herätysliike ja kirkkokunta 
rajoista huolimatta. Erilaisia hengel-
lisiä koteja tarvitaan. Eikä niitä ja nii-
den omaleimaisuutta saa tuhota tai 
tärvellä. Erilaisista kodeista ja perhe-
istä syntyy omaleimaisia “heimoja”. 
Niistä puolestaan, yhteinen usko 
Jeesukseen, muodostaa kokonaisen 
Jumalan kansan, joka suuren kuoron 
tai orkesterin tavoin antaa kauniisti 
soivan rikkaan todistuksen Vapahta-
jasta Jeesuksesta Kristuksesta.

Lasse Jussila, evankelista

Kaikkeen maakuntaan - 
kaikille sukupolville

Virrenveisuuta ja Raamattupiiri Orivedellä
28.2. klo 13 Virsiseurat, Kirsti Talke, Lasse Jus-
sila, Pyykönen ja Muhonen, Oritie 8 A 6, Orivesi
28.3. klo 13 Virsiseurat, Lasse Jussila, Tuula ja 
Hannu Salminen, Voitilantie 505, Orivesi
25.4. klo 13 Virsiseurat, Lasse Jussila, Taisto 
Pulkkinen, Vedentaustantie 59, Eräjärvi
16.2., 9.3., 23.3., 13.4. ja 27.4. klo 18 
Raamattupiiri, Oriveden seurakuntatalo, 
Latokartanontie 5

Raamattuiltoja Virroilla
9.3. ja 13.4. klo 18 Raamattuilta, Taisto Pulkkinen, 

Virtain seurakuntatalo, Rantatie 9, Virrat

“Sankareiden Salaisuus” 
-kesäleiri 10-14-vuotiaille 3.-7.6.2015 Nilsiässä. 

Lisätietoja Marikalta (tai nettisivulta)



Lastenraamattuja Peshteraan –pro-
jektin tavoite on täyttynyt. 200 
lastenraamattua on jaettu lahjaksi 
Bulgarian millet-turkkilaisille lap-
sille Peshteran alueella. Projekti 
toteutettiin Kansanlähetyksen juni-
orityön ja Peshteran luterilaisen 
seurakunnan yhteistyönä. Varojen 
kerääminen kirjojen ostamiseksi ta-
pahtui pääosin Donkkis Big Night 
-illoissa, ja kirjojen jakaminen to-
teutettiin Peshteran seurakunnan 
toimesta.

Lastenraamattuja joululahjaksi
Lastenraamattujen jakamisen ajankoh-
daksi valittiin joulunalusviikot. Ennen 
sitä seurakunnan vapaaehtoisille an-
nettiin koulutusta ihmisten kohtaami-
seen ja evankeliumin kertomiseen. 
Lastenraamattujen kansien sisäsivuille 
valmisteltiin tarratulosteena lisäsivut. 
Etukannen sisäpuolella oli seurakun-
nan tervehdys ja kutsu mukaan 
toimintaan. Takakannen sisäsivulle pai-
nettiin ensi askeleet turkinkielisen teks-
tin lukemiseen bulgarian lukutaitoisil-
le, tärkeimpänä aakkosvastaavuudet.

Vapaaehtoiset lähtivät pareittain ja-
kamaan lastenraamattuja. He etenivät 
katu kadulta, ovi ovelta läpi koko      
asuinalueen. Liikkeellä oltiin pääosin 
iltaisin, jolloin asukkaat olivat varmim-
min kotona. Ylimpänä vuoren rinteillä 
sijaitsi vaikeakulkuisimmat reitit, joilla 
kierrettiin lauantaisin valoisaan aikaan.

Vastaanotto oli pääsääntöisesti erit-
täin hyvä. Perheet ilahtuivat lahjasta 
ja monessa kodissa lapset alkoivat heti 
innostuneena tutkia saamaansa kirjaa. 

Vain pieni osa perheistä kieltäytyi lah-
jasta. Lastenraamattujen jakaminen sai 
aikaan sen, että heti seuraavana sun-
nuntaina pyhäkoulu oli täynnä lapsia.

Jatkoa luvassa
Kirjojen jakamisen jälkeen kirkolle ja 
pappilaan on tullut kirjapyyntöjä. Ha-
lukkaita lukijoita olisi vielä enemmän. 
Peshteran seurakunta onkin päättänyt 
hankkia 50 lastenraamattua, Uusia tes-
tamentteja ja Raamattuja annettavaksi 
niille, jotka sitä pyytävät. Seurakunnan 
suunnitelmissa on myös lastenleirin 
järjestäminen toukokuussa. Lisäksi 
hankitaan lukutaidon edistämiseen 
sopivaa materiaalia.
- Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
jatkamme keräystä. Tavoitteenamme 
on saada kokoon 500 euroa lisäkir-
jojen hankkimiseen ja lastenleirin to-
teuttamiseen. Yhden leiriläisen osallis-
tuminen maksaa noin 20 euroa, kertoo 
projektin puuhamies Jouni Haverinen.
Hän kiittää kaikkia yhteiseen työhön 
osallistujia. Haverinen toivoo ennen 
kaikkea, että suomalaiset voisivat olla 
mukana rukouksin.
- Toivomme, että lastenraamatut       
saisivat monen Peshteran lapsen tu-
tustumaan Jeesukseen ja löytämään 
tiensä seurakuntaan. Hienoa olisi myös 
jos lasten lukutaito kehittyisi tämän 
myötä. Rukoilemme, että Raamattu ja 
sanoma Jumalan rakkaudesta jokaista 
ihmistä kohtaan tulisivat rakkaaksi niin 
Peshteran kuin Suomenkin kristityille.

Lastenraamattuja jaettiin Peshterassa
SUURESSA MUKANA MAAILMALLA

Lastenraamattuja Peshteraan 
-projekti toteutettiin Kansan-
lähetyksen juniorityön ja Peshteran 
luterilaisen seurakunnan yhteistyönä. 
Vaikeakulkuisimmilla reiteillä kierrettiin 
vain valoisaan aikaan. Kuvassa vas. Türkan 
ja Eerika.
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Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys Tehdessäsi lahjoituksen Kansanlähetyksen työn 
tukemiseen, käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita, 
säästämme kuluissa ja helpotamme kirjanpitoa. Kiitos!

Keräyslupa: 2020/2013/4884. Voimassa 3.4.2014-31.12.2015 
Hämeen ja Sisä-Suomen poliisilaitosten sekä Someron kunnan alueella

* Lasse Jussila
* Ilkka Päiväsaari

* Marianna Hildèn
* Marika Huusko

* Paula Jääskö
  

* Mihin eniten tarvitaan
* Nuoret aikuiset

* Juniorityön materiaalit
* Evankelioimistyö

* Radiotyö
* Katutyö

* Perhetyö
* Ystävälehtityö

* Mainonta
* Hämeenlinna

* Kiinteistön osto Hml
* Lähetyskoti Tampere

* Juniorityö
* Naistyö
* Miestyö

* Nuorten Aktiomatkat
* Keidasvuokrakeräys

* Keidas Hämeenlinna

* Alajoet
* Greed
* Frears

* Heinoset
* Keskiset
* Koskiset

* Lindholmit
* Hukarit
* Mäkilät

* Nummelat
* Palmut

* Sadeharjut
* Rendicit
* Pihkalat
* Savoset

* Taylor
* Tohmola

* Tuppuraiset
* Vähäkangas

* Huttunen
* Lähetys

erittelemätön

19075 
19402
19460 
19509
19570
  
14300 
16900
17006 
15901 
11400 
5500 
17750 
19004 
19017 
12629
17200 
20006
19101
19800
15600
16010
16120
12629

20051
20103
20200
20307
21306
21704
22101
20459
22486
22554
22703
23650
23388
23100
23854
24303
24507
24808
25593
20556
18500

Lahjoituksen viitenumerot

Näin ryhdyt 
kuukausilahjoittajaksi

Verkkopankkisi kautta
1. Tee omassa verkkopankissasi 
maksuohjelmalla toistuva maksu tai 
suoritus
2. Ilmoita tilinumero, jolle maksu 
suoritetaan
3. Anna haluamasi viitenumero ohei-
sista vaihtoehdoista 
4. Päätä itse summa ja eräpäivä
5. Määritä maksun toistuvuus

Pankkisi asiakaspalvelussa
Ilmoita seuraavat asiat:
1. Haluat tehdä toistuvan maksun tai 
suorituksen
2. Oma tilinumero, jolta haluat maksun 
veloitettavan
3. Tilinumero, jolle maksu suoritetaan 
(alla)
4. Viitenumero oheisista vaihtoeh-
doista.
5. Maksuväli, kuukausittain
6. Euromäärä

Taloustilanne 1.1.-31.12.2014

Vuoden 2014 budjetti oli laadittu ali-
jäämäiseksi 24440e. Lopullinen tulos 
oli positiivinen 13531e. 

Positiivisen tuloksen syntymiseen 
vaikutti suurelta osalta yhden työnteki-
jän irtisanominen keväällä, työnteki-
jöiden lomarahavapaat ja palkattomat 
vapaat, sekä toimintatuottojen kasvu. 

Negatiivisena puolena oli piirille tule-
van kannatuksen jääminen alle bud-
jetoidun n. 16000e. Lähetyskannatus 
yhteensä ylitti budjetoidun n. 7000e.
Varsinainen keräystulos jäi tavoitteesta 
17500e. Keräystavoite vuodelle 2015 
pysynee samansuuruisena kuin 2014 
tavoitekin, siitä lisää seuraavassa Pisa-
rassa. 

Kiitos Sinulle ystävä rukouksista, työstä-
si ja taloudellisesta kannatuksestasi 
Jumalan valtakunnan työlle Hämeen 
Kansanlähetyksen kautta!  Ilman Sinua 
toimintamme ei olisi mahdollista. Siu-
nattua kevättä sinulle ja läheisillesi. 

Muistetaan rukouksin työnteki-
jöitämme, lähettejämme, vapaaeh-
toistyöntekijöitä ja taloudellisia tar-
peitamme. Rukoillaan myös SEKL:n 
taloudellisten tarpeiden puolesta ettei 
lähettejä tarvitsisi rahan takia kentältä 
kotiin kutsua. Uskon että taivaal-
linen Isämme siunaa taloudellisetkin 
tarpeemme ja antaa sen mitä kulloinkin 
tarvitsemme. 

Paavo Rantala, rahastonhoitaja

Etsimme vapaaehtoista 
Hallintosihteeriä

Hallintosihteerin työtehtäviin kuuluu 
mm. piirihallituksen ja piirijohtajan 

työn tukeminen ja viranomaisyhtey-
det. Pääsääntöisesti tehtävät voidaan 

määrittää sopimuksen mukaan. 
Lisätietoja:  paavo.rantala@sekl.fi
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Tapahtuu Hämeenlinnan Keitaalla: 
(os. Kaivokatu 2, Hämeenlinna):
Joka toinen maanantai klo 18 
Miesten raamattupiiri (parit-
tomilla viikoilla)
Tiistaisin klo 8-9 Aamurukous
Tiistaisin klo 14 Hoitava päivä-
piiri
Keskiviikkoisin klo 18 Pointti-ilta 
nuorille
Torstaisin klo 18 3Kohtaamista 
–ilta nuorille aikuisille sekä klo 
18 Ilosanomapiiri
Perjantaisin klo 15-17 Lapsi-
parkki yli 4-vuotiaille  ja klo 18-
20.30 Tosi on! –ilta vuoroviikoin 
yli 7- ja yli 10-vuotiaille
Yhteyden Keidas klo 16 seuraavi-
na sunnuntaina 22.2., 8.3., 
29.3., 12.4., 26.4.ja 10.5.

Tapahtuu Tampereen Lähetysko-
dilla: 
(os. Hämeenpuisto 41, Tam-
pere) :
Maanantaisin klo 18 Avoin 
raamattupiiri
Tiistaisin klo 10-12 Perhekerho 
ja klo 10.30 Lähetysrukouspiiri
Joka toinen tiistai klo 13 Lähe-
tyksen näpräyspiiri (24.2., 10.3., 
24.3. ja 14.4.)
Keskiviikkoisin klo 13 Päivä-
seurat ja klo 18 Pointti-ilta 
nuorille
Torstaisin klo 18.30 3Kohtaa-
mista –ilta nuorille aikuisille
Perjantaisin klo 18 Varkki- tai 
PME-ilta (vuoroviikoin) yli 
10-vuotiaille / yläkouluikäisille
Pe-la 6-7.3. Armolahjaseminaari 
(lisätiedot erillisessä ilmoituk-
sessa tässä lehdessä)
La 28.3. klo 11 Kevätmyyjäiset ja 
klo 13 Lähetystilaisuus
Sunnuntaisin klo 16: Lähteellä 
–juhla: 1.3., 5.4. ja 3.5., Lähteellä 
–extra 15.3. ja 19.4. sekä Sun-
nuntaiseurat: 22.2., 8.3., 22.3., 
29.3., 12.4., 26.4. ja 10.5. 
Su 17.5. klo 16 Kevätjuhla

Tapahtuu Pirkanmaalla:

Akaa:
1.3. klo 10 Messu Viialan kirkos-
sa, saarna Lasse Jussila, klo 18 
Raamattutunti ’Pyhä kutsumus’ 
Tommi Jalava, klo 19 Iltatilaisu-
us “Sinun syntisi on sovitettu” 
Antero Kallio, Tommi Jalava, 
Lasse Jussila, Viialan kirkko, 
Nordintie, Viiala
2.3. klo 18 Raamattutunti ’Kun 
tellingit puretaan’ Lasse Jussila, 
klo 19 Iltatilaisuus ’Sinua kantaa 
Jumalan kädet’ Keijo Kantonen 
ja Lasse Jussila, Viialan kirkon 
srk-sali, Nordintie, Viiala
3.3. klo 18 Raamattutunti 
’Ovatko kymmenet käskyt 
vanhentuneet’ Hannu Uusmies, 
klo 19 Iltatilaisuus ’Taivas on 
tarkoitus’ Hannu Uusmies ja 
Lasse Jussila, Viialan kirkon srk-
Sali, Nordintie, Viiala

Hämeenlinna:
Maanantaisin klo 19-20.30 
Sana ja sähly, Hämeenlinnan 
keskusseurakuntatalo, Rau-
hakatu 14
15.3. ja 19.4. Kohtaamispaikka 
klo 16, Hämeenlinnan keskus-
seurakuntatalo, Rauhakatu 14 

Juupajoki:
21-22.2. Raamattupäivät:
21.2. klo 10-13 Raamattutun-
nit, Kari Mattila ja Lasse Jussila, 
Koskeakosken pikkukirkko,  
Kirkkotie 15. 
22.2. klo 10 Messu Juupajoen 
kirkossa, saarna Leo Louhi-
vaara, Mattila, Kivivirta, sekä 
messunjälkeen Kahvikon-
sertti Leo ja Sari Louhivaara, 
Seurakuntalassa.

Kalvola:
19.3. ja 7.5. klo 18-20 Donkkis 
Big Night –toimintailta 7-12 
–vuotiaille, Srk-talo, Hallintotie 
3, Iittala

Mänttä-Vilppula:
26.2. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen ilta, Reijo Kettunen, Kolhon 
kirkko, Kyläkirkontie 8, Kolho
26.3. klo 18 Sanan ja rukouksen 
ilta, Raimo Kortesoja, Kolhon 
kirkko, Kyläkirkontie 8, Kolho
23.4. klo 18 Sanan ja rukouksen 
ilta, Taisto Pulkkinen, Kolhon 
kirkko, Kyläkirkontie 8, Kolho

Orivesi:
16.2., 9.3., 23.3., 13.4. ja 27.4. 
klo 18 Raamattupiiri, Oriveden 
seurakuntatalo, Latokartanon-
tie 5
28.2. klo 13 Virsiseurat, Kirsti 
Talke, Lasse Jussila, Pyykönen ja 
Muhonen, Oritie 8 A 6, Orivesi 
28.3. klo 13 Virsiseurat, Lasse 
Jussila, Tuula ja Hannu Salmi-
nen, Voitilantie 505, Orivesi
25.4. klo 13 Virsiseurat, Lasse 
Jussila, Taisto Pulkkinen, Veden-
taustantie 59, Eräjärvi

Pirkkala:
19.2. ja 16.4. klo 18-20 Donk-
kis Big Night –toimintailta 
7-12 –vuotiaille, Toivion koulu, 
Korpitie 13

Renko:
11.3. ja 8.4. klo 18-20 Donkkis 
Big Night –toimintailta 7-12 
–vuotiaille, Rengon srk-talo, 
Hinkaloistentie 1

Ruovesi:
15.4. klo 18 Sanasta virtaa –ilta, 
’Nimeltä kutsuttu’ Lasse Jussila, 
Ruoveden Osuuspankin koko-
ustila, Ruovedentie 13

Ryttylä:
25.2., 27.3. ja 22.4. klo 18-20 
Donkkis Big Night –toimintailta 
7-12 –vuotiaille, Ryttylän koulu, 
Koulutie 14

Menovinkit: helmi-huhtikuu 2015

MENOVINKIT



Sahalahti:
23.4. klo 18-20 Donkkis Big Night 
–toimintailta 7-12 –vuotiaille, 
Sariolan koulu, Kärkkääntie, 
Sahalahti

Tammela:
24.3. ja 14.4. klo 18-20 Donkkis 
Big night –toimintailta 7-12 –vuo-
tiaille. Srk-talo, Neuvoksentie 3

Tampere:
10.3. ja 21.4. klo 18-20 Donk-
kis Big Night –toimintailta 7-12 
–vuotiaille, Kaukajärven moni-
toimitalo, Käätykatu 8

Tervakoski:
12.3. ja 9.4. klo 18-20 Donkkis 
Big night –toimintailta 7-12 –
vuotiaille, Tervakosken seuratalo, 
Seuranaukio 3

Virrat:
9.3. ja 13.4. klo 18 Raamattuilta, 
Taisto Pulkkinen, Virtain 
seurakuntatalo, Rantatie 9, Virrat

Ylöjärvi:
15.3. klo 18 Seurat, Hannu 
Uusmies, Karhen seurakuntatalo, 
Kyrönlahdentie 853, Karhe
19.4. klo 18 Seurat, Torsti Tau-
riainen, Leena ja Reijo Pyykönen, 
Johannes Riuttala, Karhen 
seurakuntatalo, Kyrönlahdentie 
853, Karhe
16.3. 13.4. ja 11.5. klo 18-20 
donkkis big night-toimintailta 
7-12-vuotiaille. Viljakkalan srk-
talo, Virkatie 2

Kansanlähetysopistolla Ryttylässä:
Sunnuntaisin 13.00 
jumalanpalvelus
27.2.-1.3. Naistenpäivät
13.-15.3. Idäntyön päivät
20.-22.3. Teltantekijäkoulutus
27.-29.3. Kohtaan kuunnellen 
27.-29.3. Donkin lähetysleiri
18.-19.4. Lähettien kotiväen
päivät
18.-19.4. Suuressa Mukana - 
Missioforum
24.-26.4. Kohtaan kuunnellen 

1. Miten olet tullut uskoon?
Olen onnellinen siitä, että sain tulla uskoon jo 
rippikoulukeväänä -83. Tätä kevättä aiemmin 
uskonasiat olivat olleet vieraita kotona luettua 
iltarukousta lukuun ottamatta. Seurakuntamme 
nuorisopappi ja vanhemmat seurakuntanuoret 
kertoivat iloisesti Jumalan rakkaudesta ja uskos-
taan Jeesukseen. Etsikkoaikani oli voimakas ja 
halusin kuulla lisää tästä Jeesuksesta ja iankaik-
kisesta elämästä. Jumalan rakkaus veti minua 
kuin magneetti puoleensa. Pohtiessani uskona-

sioita, löysin kotoa kirjahyllystä Raamatun ja aloin lukea sitä. Päätin ot-
taa Jeesuksen vastaan elämääni ja seurata häntä. Tein ratkaisuni eräässä 
nuortenillassa. Tuo päätös on kantanut yli 30 vuotta. Aikuisiällä olen saanut 
uudistua uskossani ja löytää yhä läheisemmän suhteen Jeesukseen.

2. Mitä usko Jeesuksen sinulle merkitsee?
Haluan sanoa erään laulun sanoin ”Tule kaikeksi mulle, Herra Jeesus”
Usko Jeesukseen tuo ilon, voiman ja turvan jokaiseen elämäni päivään. 
Saan luottaa siihen, että Jeesus on kuollut puolestani ja syntini ovat anteek-
si annetut. Usko Jeesukseen on vapauttanut minut kuoleman pelosta. Saan 
olla Hänen kanssaan iankaikkisesti. Voin elää tätä päivää täysipainoisesti ja 
luottaa siihen, että Hän auttaa minua kaikissa, vaikeimmissakin elämänti-
lanteissa.

3. Mieleenpainuvin rukousvastauksesi?
Olen saanut paljon rukousvastauksia. Opin luottamaan jo nuorena Raama-
tun lupauksiin ja rukouksen mahdollisuuksiin. Minusta on ihana tietää, 
että Jumala haluaa vastata pyyntöihimme ja ongelmiimme. Aina rukous-
vastaukset eivät ole olleet sitä, mitä minä haluan. Koen kuitenkin, että 
elämääni on johdatettu vahvasti aina kun olen rukoillut vastauksia elämäni 
kysymyksiin. Suurin rukousvastaukseni on uskova puoliso. Pyysin nuorena 
Jumalalta hieman itseäni vanhempaa uskovaa miestä. Jumalalla oli vastaus 
valmiina. Aviomieheni Juha on ”hieman”, 17 tuntia vanhempi. Olemme 
syntyneet peräkkäin samassa sairaalassa. Vietimme viime kesänä 25-vuo-
tishääpäivää. Tavatessamme Juha etsi Jumalaa ja sain vuorostani kertoa 
hänelle Jeesuksesta. On siunattua jakaa elämä uskovan puolison kanssa ja 
elää yhdessä yhteistä uskoa. 

4. Mikä raamatunkohta on puhutellut eniten? Miksi?
Minua puhutelleet raamatunkohdat ovat vaihdelleet elämäntilanteiden 
myötä. Viime aikoina Efesolaiskirjeen 6:10 on puhutellut erityisesti. Se kuu-
luu näin: “Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.” 
Erityisopettajan työssä koulussa ja erilaisissa palvelutehtävissä hengellisessä 
työssä kohtaan haasteita.  Myös raskaat ja vaikeat työtilanteet saattavat 
helposti uuvuttaa. On huojentavaa tietää, ettei tarvitse jaksaa omassa voi-
massa. Matt. 28:20 löytyy lupaus siitä, että Jeesus on kanssamme joka 
päivä maailman loppuun asti. Hän vahvistaa meitä ja antaa tarvittavan 
voiman ja viisauden työhön.   

5. Mitä haluat sanoa lehtemme lukijoille?
Jos sinä, tämän lehden lukija, mietit parhaillaan suhdettasi Jumalaan, älä 
siirrä asiaa huomiseen. Jeesus rakastaa sinua ja tahtoo olla sinunkin ystävä-
si. Hän on sovittanut ristillä syntisi ja on ainut tie Jumalan luokse.  Lähde 
rohkeasti mukaan johonkin hengelliseen tapahtumaan, jossa voit löytää 
vastauksia kysymyksiisi.  Löydät sellaisen ilmoituksen myös tästä lehdestä.  
Rukoile ja lue Raamattua. Jumala vastaa sinulle. Toivotan iloista kevättä 
teille kaikille.

Susanna Peltonen on erityisopettaja Tammelasta, joka toimii mm. Donkkis Big 
Night -iltojen järjestelyissä. 

TOIMINNASSA MUKANA



”Moi, mä oon Emmi. En oikein 
tiedä oonko mä edes uskossa, 
mutta mulle tuli vain sellainen fii-
lis, että mun täytyy tulla tänne.” 
Näin esittelin itseni noin puolitois-
ta vuotta sitten, kun olin tullut en-
simmäistä kertaa Hämeen Kansan-
lähetyksen Kolme Kohtaamista 
-nuorten aikuisten ja opiskelijoiden 
iltaan. 

Sain lämpimän vastaanoton ja tunsin 
heti, että olin hyväksytty ja tervetul-
lut porukkaan juuri sellaisena kuin 
olen. Seuraavalla viikolla olin jo var-
ma uskostani.
 
Jumalan johdatus on ihmeellistä. 
Miksi joku kuulee Herran kutsun voi-
makkaampana kuin toinen? Itse ajat-
telen, että omalla kohdallani sairas-

”Kuuleeko siellä kukaan?”
taminen ja erilaiset vastoinkäymiset 
elämässä saivat pohtimaan elämän 
tarkoitusta. Monet ihmiset varmasti 
taipuvat rukoilemaan äärimmäisissä 
tilanteissa, pelon tai surun kohda-
tessa, mutta unohtavat sen jälkeen 
taas Jumalan. Minullakin oli tällainen 
hätänumero-suhde Jumalaan ennen 
uskoontuloa.

Jumala johdatti minut tutustumaan 
opiskelupaikassani uskovaan nuoreen 
naiseen, jonka kanssa hengelliset 
asiat tulivat puheeksi ja uskon sie-
men jäi itämään. Muutama kuukausi 
myöhemmin kohtasin torilla lukio-
aikaisen tuttuni, gospelmuusikko Ida 
Boisin, joka antoi minulle levynsä. 
Idan levyä kuunnellessa minulla 
heräsi kaipaus Jumalan puoleen ja 
aloin rukoilemaan: ”Kuuleeko siellä 

kukaan?” Tunsin, että Jumala on 
olemassa – hän kuulee rukoukseni. 
Jostain syystä minulle tuli yhtäkkiä 
suuri tarve päästä uskovien yhteyteen 
ja katsoin Hämeenlinnan Kaupunki-
uutisista, missä uskovat kokoontuvat. 
Uskaltauduin menemään yksin mo-
niin tilaisuuksiin ja yllättäen minulla 
olikin liuta uskovia ystäviä.

Löysin uskosta elämälleni tarkoituk-
sen. Ennen yritin olla yksin vahva, 
mutta nyt olen ymmärtänyt, että Jee-
sus on ainut, jonka varaan voi elämää 
rakentaa. Aiemmin tuntemani viha 
on muuttunut rakkaudeksi, katkeruus 
anteeksiantamiseksi ja siunaamiseksi, 
ahdistus rauhaksi, pelko turvaksi, 
suru iloksi ja häpeä arvokkuudeksi. 
Muutos on mahdollinen, jos sen vain 
uskaltaa ottaa vastaan.

Emmi (edessä) otti Jeesuksen vastaan elämäänsä ja sai kaupanpäällisenä monta hyvää ystävää. Kuva Hämeen 
Kansanlähetyksen Kolme Kohtaamista- nuorten aikuisten ja opiskelijoiden illasta Hämeenlinnan Keitaalta

Kolme Kohtaamista -illat nuorille aikuisille
Hämeenlinnassa torstaisin 18.00 (Kaivokatu 2) ja 
Tampereella torstaisin 18.30 (Hämeenpuisto 41)

Pointti -illat nuorille 
Hämeenlinnassa keskiviikkoisin 18.00 (Kaivokatu 2) 
ja Tampereella keskiviikkoisin 18.00 (Hämeenpuisto 41)


