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Ensimmäinen herätysilta
houkutteli salin täyteen väkeä s. 3

Ankkuri on tehnyt tärkeää
Lähetystyössä puhaltavat uudet
auttamistyötä jo kymmenen vuotta tuulet s. 5
s. 4
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Herätys tulee,
oletko valmis?

Kolumni
J ONI H UOPANA

päätoimittajalta
on toisinaan
nähtävillä julisteita, joissa kysytään
valmiutta Jeesuksen toiseen tulemukseen. Tavallisessa ohikulkijassa ne saattavat aiheuttaa enemmän
hilpeyttä tai närää, mutta ainakin
minussa se herättää hädän muista ihmisistä. Ei niin, että julisteen
sanoma välttämättä houkuttaisi uskon etsijät kirkkoihin, vaan siten,
että emme voi mitenkään olla valmiita Messiaamme paluuseen kun
aivan liian moni tulisi jäämään joukosta pois.
Herätystä on odotettu kristittyjen keskuudessa jokaisena aikakautena. Kaikki uskosta osalliseksi
päässeet ovat aina kantaneet huolta niistä, jotka ovat tämän arvokkaan salaisuuden ulkopuolella
ja käyttäneet eri keinoja heidän
saavuttamisekseen. On käytetty
sopivia ja sopimattomia keinoja.
Se, mikä puhuttelee tämän ajan

TEIDEN VARSILLA

Mitä kissani on
minulle opettanut
Olen koko ikäni ollut kissaihminen. Haluaisin nyt kertoa,
mitä kissani on minulle opettanut elämästä ja Jumalasta.
Joku saattaa ihmetellä, että mitä
tekemistä
lemmikkieläimellä
on uskon kanssa. Vastaus tulee
Raamatusta:
Mutta kysypä eläimiltä, niin
ne opettavat sinua, ja taivaan
linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle; tai tutkistele maata, niin
se opettaa sinua, ja meren kalat
kertovat sinulle. Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että Herran
käsi on tämän tehnyt, hänen,
jonka kädessä on kaiken elävän
sielu ja kaikkien ihmisolentojen
henki? ( Job 12:7-12)
Minulla ja vaimollani on parivuotias pyhä birma -rotuinen
kissa, Arska. Se on perin kaunis
olento. Sillä on silkinpehmeä
puolipitkä turkki, safiirinsiniset
silmät ja kaunis naamioväritys
eli naama, korvat, häntä ja tassut ovat tummemmat kuin muu
osa turkista.
Birma ei ole ihmisten kehittämä rotu. Näin ollen se on
suoraan Jumalan luomistyötä –
sangen hyvää.
Arska on birmaksi vaikuttavan kookas. Sen tassut ovat
yhtä paksut kuin minun laihat
käsivarteni. Se muistuttaa iankaikkisista käsivarsista.
Mennään pintaa syvemmälle. Arska ei ole ihminen vaan
eläin, joten se ei ole langennut
syntiin. Se ei siksi myöskään
ole kapinassa Jumalaa vastaan.
Minä taas olen – Aadamin

lankeemuksesta osallinen ja
sovituksen tarpeessa. Arska ei
tarvitse sovitusta, vaan se vain
odottaa vapautuksen päivää kuten koko luomakunta.
Syvällisimmät
oppitunnit
Arskalta olen saanut ihmisarvosta ja hyväksynnästä. Johtuen masennuksesta minulla on
heikko itsetunto. Arska tietää
tämän. Kun minulla on huono
päivä, se tulee tavallista useammin luokseni, katsoo minua
syvälle silmiin ja alkaa kehrätä.
Arska ilmaisee useimpia
ihmisiä paremmin sen, että Jumala hyväksyy minut sellaisena
kuin olen, eikä minun tarvitse
suorittaa jotain ansaitakseni
rakkautta. Riittää, kun olen sellainen kuin olen.
Mietiskelin Arskan kanssa
myös rukouselämää. Olisipa se
yhtä yksinkertaista kuin Arskan
suhde minuun! Kun se haluaa
ruokaa, se tulee pyytämään sitä
minulta, ja minä ruokin sitä.
Mutta se ei menekään suin päin
ruokakupilleen ja unohda minua. Sen sijaan se tulee ennen
syömäänmenoa kiittämään minua kehräämällä ja puskemalla.
Mikä esimerkki! Tässä puhuttelee se, että Arska ei tule
luokseni häntä koipien välissä
(kuten minä saatan olla Herran
edessä) vaan iloisesti ja rohkeasti. Toinen oppimisen arvoinen
asia on kiitollisuus etukäteen.
Rakkaus kissoihin on tuonut
elämääni paljon onnea. Älä aliarvioi lemmikkejä – ne voivat
opettaa suuriakin asioita.

VIESTINTUOJA

ihmistä, on varmasti kysymys, jota
jokainen seurakunta miettii suunnitellessaan omaa toimintaansa.
Seurakuntamme on alkanut
järjestää selvästi ulospäin suuntautuvia tilaisuuksia ja ensimmäinen
herätyskokous houkuttelikin salin
aivan täyteen. Oliko yleisö pääasiassa uteliasta Jumalan kansaa vai
Häntä vasta etsiviä, sitä on vaikea
arvioida, mutta suosio varmasti yllätti järjestäjät myönteisesti.
Herätyskokousten funktio on
saavuttaa ei-uskovia Jumalan sanan kuuloon, ei ensisijaisesti toimia uskovien viihdykkeenä. Tulee
väistämättä mieleen, mihin mahtuvat istumaan sellaiset ihmiset,
jotka arastellen avaavat Saalemin
oven kenties ensimmäistä kertaa
elämässään, jos sali on jo täyttynyt
uskovista. Kuinka moni kääntyy
siksi pois?
Uskovien pääsylippu herätyskokouksiin pitäisi olla ei-uskova
ystävä, joka tuodaan mukana tilaisuuteen. Ystävyysevankeliointi
on tehokkain tapa aikakautena,
jolloin netti ja sanomalehdet pursuavat erilaisia mainoksia. Upeastikin tehty mainos ei välttämättä
houkuttele ihmistä paikalle, jos
hänellä ei ole aitoa kontaktia Jumalan lapseen, joka on osoittanut

tälle välittämistä ja rakkautta. Joku
saattaa saada kipinän mainoksestakin, mutta ei uskalla ottaa askelta
kohti tuntematonta, jos ei saa ketään kaveriksi.
Olisimmeko seurakuntana valmiita herätykseen? Meitä pitäisi
ensin herätellä ja ravistella pois
pinttyneistä käsityksistämme ja
tavoistamme, jotka monta kertaa
karkottavat hengellisistä asioista
kiinnostuneet kauemmaksi. Olemmeko valmiita vastaanottamaan
elämän kolhimia ja hukassa olevia
ihmisiä sisälle harmoniaa ja pyhyyttä huokuvaan joukkoomme?
Onko meillä nöyryyttä kohdata
heitä, hyväksyä heidän huonoja valintojaan, olla armollisia ja
osoittaa varauksetonta rakkautta?
Onko meissä tarpeeksi Jeesuksen
kaltaisuutta, että he uskaltavat lähestyä meitä?
Olkoon rukouksemme, ettemme ole itse herätyksen esteenä.
Janotaan rakkautta Häneltä muille
jaettavaksi ja tehdään päätös, että
jokainen meistä kutsuu edes yhden ihmisen tuleviin herätyskokouksiin. Tehdään oma osuutemme
ja annetaan Pyhän Hengen viedä
asia onnelliseen päätökseen.
T ANJA K ATAJISTO

Anna anteeksi!

E

i ole helppoa pyytää tai antaa
anteeksi. Jokainen meistä varmasti myöntää tämän. Varsinkaan kun haluaa sen tulevan
syvemmältä kuin vain huulilta.
Kuitenkin anteeksiantaminen on
koko kristinuskon ydin. Jumala
antoi meille anteeksi. Hän maksoi
synnin suuren hinnan Poikansa
kuolemalla. Nyt uusi elämä Kristuksessa on sovituksessa elämistä. Tämä merkitsee sekä anteeksi
pyytämistä lähimmäisiltämme että
anteeksiantamista
kanssakulkijoillemme. Anteeksiantamukseen
perustuu sekä Jumala-suhteemme
että suhteemme lähimmäisiimme.
Näin suuresta asiasta on kysymys.
Käytetään näitä kauniita ”Anna
anteeksi” -sanoja usein. Monissa
tilanteissa ne ovat paljon kauniimmat ja tärkeimmät sanat kuin ”Rakastan sinua”. Ne sulattavat vihan
sydämestä. Ne rakentavat rauhaa
kahden keskeneräisen ihmisen vä-

lille. Ne palauttavat keskusteluyhteyden takaisin. Ne hoitavat syviä
haavoja, joita ymmärtämättömästi
lausutut sanat ovat saaneet aikaiseksi.
Mutta kyllä ne sanojaltaan jotakin myös edellyttävät. Sydämen
nöyrtymistä ja myöntämistä, että
olin väärässä. Olin väärässä siinä
tavassa, jolla asian ilmaisin. Olin
väärässä siinä, että en ymmärtänyt
tilannettasi. Tai edustamani taho
oli väärässä ja MINÄ pyydän anteeksi sinulta.
Joskus anteeksipyytäminen parilla
sanalla kuulostaa liian kevyeltä.
Erityisesti silloin kun kysymyksessä on kauan jatkunut laiminlyönti.
Ihminen, jonka olisi pitänyt rakastaa ja huolehtia, onkin jättänyt
yksin. Tai seurakunta tai uskovat
ystävät, joilta olisi odottanut enemmän mukana oloa kipeässä elämän
tilanteessa, ovat jättäneet yksin.
Ainakin näin on koettu.

Möykky on kasvanut jo niin
suureksi, että tarvitaan anteeksiantamisen prosessi. Tarvitaan surutyötä ja rakastavaa läsnäoloa, että
katkeruus ja viha voidaan itkeä ja
surra pois. Aitoa anteeksi pyytämistä myös seuraa laiminlyönnin
korjaaminen, jos se vain on mahdollista.
Jeesus opetti Isä meidän -rukouksessa. ”Anna anteeksi meidän syntimme niin kuin mekin annamme
anteeksi niille, jotka ovat meitä
vastaan rikkoneet.” Anteeksiantaminen on välttämättömyys, ei
vaihtoehto uskovalle. Mutta sitä ei
tarvitse tehdä kevyesti tai nopeasti.
Pyhän Hengen hoitava ja rakastava läsnäolo auttaa käymään koko
prosessin syvältä läpi. Tätä seuraa
valtava vapaus ja eheyden tunne.
Molemmille - sekä anteeksi pyytäjälle että antajalle.
U SKO K ATTO
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Mansen herätysilta oli uuden alku
Missiomaailman
ja Tampereen
Helluntaiseurakunnan
ensimmäinen yhteinen
herätyskokous 20.9. kokosi
kansaa ja sulatti sydämet.
− Onpa teitä paljon! ilahtuu Usko
Katto toivottaessaan tervetulleeksi noin 700 paikalla olevaa ja noin
500 netin kautta seuraavaa kuulijaa. Missiomaailman Markus
Korhonen puolestaan myöntää
jännittävänsä yhtä paljon kuin
ensimmäistä kertaa hengellisessä
tilaisuudessa puhuessaan.
− Olemme täällä siksi, että
Jeesus rakastaa meitä. Jeesuksen
rakkaudessa ei ole mitään järkeä,
Korhonen toteaa ja vertaa sitä
isänrakkautensa heräämiseen esikoistyttären syntyessä. − Huolimatta ristiriitaisista ennakko-odotuksistani rakkaus vain tuli minuun
siinä hetkessä, kun pitelin pientä
pakettia sylissäni, hän kuvailee.
Samaa voisi ajatella tästä suurkokouksesta. Jännittävä odotus
on vaihtunut lämpimään kohtaamiseen. Ilmapiiri on avoin ja Isän
rakkaus sulattaa sydämet.
Joona Salon ylistysryhmä
johdattaa yleisön Pyhään ilmapiiriin.
Janoiset kädet kohoavat ja liput
liehuvat Jumalan kunniaksi.

Marko Selkomaa julisti Kristus-keskeistä sanomaa.

Kädet taskussa voi pelastua
ja parantua
Kanadan Thunderbaysta saapunut
lähetyssaarnaajaevankelista
Marko Selkomaa tekee leppoisasti tuttavuutta yleisön kanssa.
Hän pyytää ihmisiä yhteistyöhön
”muutaman aamenen” muodossa
mutta vapauttaa heidät saman tien
suorituspaineista.
− Jumala rakastaa suomalaisia,
vaikka he jurottavat. Herran voima voi tulla päällesi, vaikka ylistäisit kädet taskussa. Kädet taskus-

Tampereen Saalem oli lähes täynnä väkeä.

sa voi myös pelastua ja parantua
sairauksista, Selkomaa vakuuttaa
aplodien raikuessa.
− Siellä missä Kristusta saarnataan, Hänet voidaan myös kohdata. Voit saada uskon sydämeesi tai
parantua kesken saarnan. Se ei perustu pyhityksen tasoon vaan Kristuksen veriansioon, hän selventää.

Suomella on toivoa
Toivon sanoma Suomelle löytyy
Hesekielin 37. luvusta, jossa Herran Henki puhuu Hesekielin kaut-

ta: ”Kuivat luut, kuulkaa Herran
sana. Katso minä anna tulla teihin
hengen, ja te tulette eläviksi. Ja te
tulette tietämään että minä olen
Herra.”
Marko Selkomaa kehottaa puhumaan Jumalan sanoja kirjoitusten mukaan Suomen yli seurakuntiin, työpaikoille, perheisiin ja
omaan elämään.
Rukouspalvelussa on tungosta.
Toistakymmentä ihmistä haluaa
antaa elämänsä Jeesukselle. Rullatuolissa ollut nainen kävelee pitkin

käytävää ilman tukea. Ihmiset viipyvät Jumalan läsnäolossa. Ylistys
on profetaalista: ”Vielä näämme
suurempaa, hänen armoansa julistakaa tähän kaupunkiin…”
Ihmeiden aika ei ole ohi. Seuraava suurkokous on Tampereella
25.10. Silloin jos koskaan kannattaa kilauttaa kaverille ja lähteä liikkeelle – ajoissa!
T ARJA J ÄÄSKELÄINEN

Korhoset haluavat toimia Pyhän Hengen johdettavina
Pariskunta kokee
evankelioivat
suurtapahtumat
kutsumuksekseen
ja ovat iloisia
yhteistyöstä Tampereen
helluntaiseurakunnan
sekä kahden suuren
lähetysjärjestön tiiviistä
yhteistyöstä kanssa.
Keväällä seurakuntamme sai lisävahvistusta Korhosen perheestä,
jonka sydämellä on erityisesti herätystapahtumien järjestäminen.
Ensimmäisen karismaattisen torstai-illan suosio osoitti, että ulospäin suuntautuville tilaisuuksille
on tilausta. Markus Korhonen
toivookin, että nämä kokoukset
olisivat sellaisia, joihin jokaisen
seurakuntalaisen olisi helppo kutsua uskosta osattomia ystäviä ja
tuttavia.
Missiomaailman toiminnanjohtaja on monen uuden asian edessä
ja takana on vaikea muutoksien
vuosi. Pitkään Nokia Missiossa vaikuttanut Korhonen sanoo kamppailleensa sen kanssa, haluaisiko
jatkaa hengellisessä työssä.
– Kun aiemmin kyselin Jumalalta, mitä voisin tehdä, olin uuden
kysymyksen äärellä: Jumala, kuka
sinä olet? Suhteeni Jumalaan syveni kriisin keskellä ja koin, että
haluan ehdottomasti jatkaa hänen

kutsumuksessaan.
Markus Korhonen sai tärkeän
tuen vaimoltaan Marjaanalta.
– Tätä työtä on mahdotonta
tehdä ellei saa toiselta varauksetonta tukea, Markus toteaa.
Perheellä on kolme suloista tytärtä, Helmi, Nuppu ja Aada.
Nuorimmainen syntyi keskosena,
mutta on kasvanut ja vahvistunut
huimasti. Vaikeudet ovat kietoneet
perheenjäsenet tiukasti yhteen ja
kodissa vallitsee rakkaudellinen
ilmapiiri.
Korhoset viettivät lomaa viime vuonna Yhdysvalloissa, kun
Aada vielä matkusti äitinsä vatsassa. Markus kertoo vaikuttuneensa
pastori Larry Stockstillin johtaman Bethany-seurakunnan tavasta
yhdistää johtajuus ja perhe-elämä
tiiviiksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Larryn lapset olivat kaikki
mukana toiminnassa. Seurakunnassa opettamisesta vastasivat niin
isoisä Roy Stockstill kuin Larryn
pojat Joel ja Jonathan. Juuret olivat
syvällä ja seurakunta oli tasapainossa.

Liittyminen tuttuun
seurakuntaan tuntuu
hyvältä
Markus Korhosella on Saalemista paljon hyviä muistoja vuosien
varrelta nuortenilloista ja leireiltä.
Nuori Korhonen tapasi myös tulevan vaimonsa alakerran kahvilassa

Markus ja Marjaana Korhonen siunattiin keväällä seurakuntamme yhteyteen ja heidän johdollaan on alettu järjestää evankelioivia tilaisuuksia.
Korhosten arkea sulostuttavat Helmi (kesk.), Nuppu ja pikkuinen Aada.

nuortenillan jälkeen.
– Tampereen helluntaiseurakunta on monella tavalla edelläkävijä, joista solunäky ja nuorten lähetyspolut ovat hyviä esimerkkejä.
Johtaminen on suunnitelmallista ja
johdonmukaista.
Markus ihaili lapsena Niilo YliVainiota, joka muutti Kangasalle
ja alkoi pitää paikkakunnalla herätyskokouksia. Hän muistaa nuo
tilaisuudet elävästi. Yli-Vainio vieraili myös Korhosten kodissa, nosti
Markuksen ja tämän siskon syliinsä. Kipinä syttyi silloin pienen pojan sydämeen.

– Tunnustan odottavani uutta
Pyhän Hengen liikehdintää. Haluan harjaantua toimimaan yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Johtamissani kokoustilanteissa pyrin
rohkeasti tekemään päätöksiä sen
mukaan, mihin koen Pyhä Hengen
minua ohjaavan.

Seuraavassa
herätyskokouksessa tilat
voivat käydä pieniksi
Marjaana Korhonen sai myös kosketuksen uskon asioihin lapsuuskodissaan ja teki oman ratkaisunsa
lapsena. Matka Yhdysvaltoihin

nuorena ja sieltä käsin tehdyt
evankeliointimatkat Eurooppaan
syvensivät suhdetta Jumalaan.
Hallintotieteistä valmistunut Marjaana ei halua vielä palata työelämään vaan haluaa antaa aikansa
lapsille ja perheelle.
Korhoset odottavat innolla mitä
Jumalalla on varattuna tamperelaisille. Markus Korhosen johtama
lähetysjärjestö Missiomaailma on
alkanut tehdä yhteistyötä helluntaiseurakuntien
lähetysjärjestön
Avainmedian kanssa. Marko
Selkomaan kanssa Markus tunsi heti hengellistä yhteyttä ja hän
uskoo, että vuosia ulkomailla asuneella julistajalla on tehtävänsä
Suomessa ja lähetyskentillä.
Seuraava
herätystapahtuma
järjestetään Tampereen helluntaiseurakunnassa 17. marraskuuta klo
17 ja 19. Tapahtuman nimi on Suomi valtaistuimen edessä. Ylistystä
johtaa brasilialainen Ana Paula,
joka on vieraillut Suomessa pari
kertaa aiemmin. Kuudella paikkakunnalla järjestettävät tilaisuudet ovat voimansa yhdistäneiden
lähetysjärjestöjen ja paikallisten
Helluntaiseurakuntien
yhteinen
ponnistus.
– Kannattaa tulla ajoissa paikalle, odotamme tilaisuuksiin suurta
osallistujamäärää, Korhoset vinkkaavat.
T ANJA K ATAJISTO
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Ankkurin arvokasta työtä takana jo kymmenen vuotta
Astussani syyskuun sateisena keskiviikkoiltana sisään Saalemin
etuovista minua odotti lämmin
tervetulotoivotus ja kehotus siirtyä alakertaan juhlakahveille. Portaikossa vastaani kantautui alasalin
hyväntuulinen puheensorina ja
houkutteleva kahvin tuoksu. Salissa istuikin jo useita kymmeniä
juhlapukeutuneita ihmisiä ja pöydille oli koristeeksi aseteltu rautalangasta muotoiltuja ankkureita –
Tampereen avokuntoutusyksikkö
Ankkurin kymmenenvuotisjuhlat
olivat valmiina alkamaan.

mii helluntaiherätyksen yhteisiin
yhdistyksiin kuuluva Kristillinen
alkoholisti- ja narkomaanityö ry
(KAN), ja Ankkuri on ollut myös
koko toiminta-aikansa tiiviissä yhteydessä myös Tampereen helluntaiseurakuntaan.
Ankkurin vastaavana ohjaajana
työskentelevä Anneli Hankkio
on ollut toiminnassa mukana sen
alusta asti, ensin terapeuttina ja
nykyisessä tehtävässään vuodesta
2006 lähtien.
– Uskomme, että ihminen on
Jumalan luoma ja tähtäämme asiakkaan kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen, Hankkio kuvailee
Ankkurin toimintaperiaatteita.

Tavoitteena kokonaisvaltainen
kuntoutuminen
Tänä vuonna tulee kuluneeksi
kymmenen vuotta kun Tampereen Ankkuri aloitti toimintansa
aikuisten päihdekuntoutujien tukiyksikkönä . Ankkurin toiminta
rahoitettiin kolme ensimmäistä
vuotta Raha-automaattiyhdistyksen tuella, minkä jälkeen se siirtyi
yhdeksi Tampereen kaupungin
rahoittamaksi avohoitopaikaksi.
Ankkurin taustayhdistyksenä toi-

Lupa olla sellainen kun on
Juhlatilaisuuden pääpuheen piti
Jari Ihalainen, yksi Ankkurin
ensimmäisistä asiakkaista ja nykyinen vankilasta vapautuvia tukevan
Kris-Tampere ry:n toiminnanjohtaja. Ihalaisen omassa elämässä
Ankkuri on ollut keskeinen tekijä,
sillä hän on kuntoutunut päihderiippuvaisesta toisten auttajaksi.

– Ankkurissa uskalsin olla sellainen kuin olen ja elää elämääni.
Päihdetyön tärkeys tuli näkyviin myös illan konsertissa, jossa
esiintynyt Anton Laurila on niin
ikään vapautunut päihderiippuvaisuudesta. Ankkurin tulevaisuuteen
liittyy hieman epävarmuutta, sillä
toiminta on riippuvaista Tampereen kaupungin maksusitoumuspäätöksistä. Avun tarvitsijoita luultavasti kaupungissamme riittää,
joten toiminnan jatkuminen olisi
erittäin tärkeää.
Ankkurin juhliin tullessani
mietin mielessäni kysymystä siitä,
mikä saa ihmisen omistamaan elämänsä työlle päihdekuntoutujien
parissa. Juhlien aikana en varsinaisesti käynyt kysymässä pohdintaani keneltäkään, mutta sieltä
lähtiessäni olin saanut vastaukseni
– sekä Ankkurin työssä olleiden
sanoissa että elämänsä päihdekierteistä hallintaan saaneiden onnellisissa katseissa.
A NNA L EHMUSKOSKI

Satu Eerola:
Keskeneräisyys minussa – kasvun avaimia, Aikamedia

Kirjoittaja, psykologi ja solunjohtaja Satu Eerola, tiivistää lähestymistavan seuraavalla tavalla:
Tämä teos on ennemminkin
kirje kuin tyypillinen kirja. Olen
halunnut kirjoittaa henkilökohtaisen tekstin elämän keskeltä Jumalan antaman viisauden valossa.
Teksti on kirjoitettu Jumalan kanssa eletyn monivaiheisen elämän
pohjalta ja psykologin kokemuksella. Teos haastaa lukijan kasvun
paikalle tekstin, kysymysten ja lukujen lopussa olevien harjoitusten
kautta.
Teoksen lähestymistapa tempaa mukaansa ja haastaa lukijan
prosessoimaan omaa elämäänsä.
Kirja on tarkoitettu tukemaan solunjohtajia ihmisten kasvussa. Samalla se auttaa solunjohtajaa tai
ketä tahansa lukijaa hyväksymään

keskeneräisyytensä, kohtaamaan
itsensä kipuineen kaikkineen, ja
löytämään tien eteenpäin. Teoksen
yksi perusajatus on se, että tämä
prosessi tapahtuu parhaiten toisten
uskovien seurassa: hyväksyvässä
ilmapiirissä ja terveiden peilien
opastamana. Jos elämämme ei ole
tasapainossa, emme välttämättä
näe itseämme, tilanteita tai edes
Jumalaa yksin oikein.
Kirjan käsittelee mm. keskeneräisyyttä, kasvua prosessina, erilaisia kriisejä, surua, itsetunnon
haavoja, jumalakuvaa, pelkoja,
uskomuksia, uupumusta ja terveellistä kasvuympäristöä. Näiden
ymmärtäminen ja työstäminen ei
onnistu hetkessä. Meillä on usein
kiire kasvaa nyt ja heti, mutta Jumala haluaa meidät mukaan prosessiin. Hänellä on aikaa.
Tavoitteenamme on kasvaa
Jeesuksen tuntemisessa ja hänen
kaltaisuudessaan. Mutta onko
niin, että emme pääse lähemmäs päämäärää, kun emme tiedä
edes missä olemme tällä hetkellä?
Suunnistuksessa tarvitaan kartan ja
kompassin lisäksi tietoa nykyisestä
olinpaikasta.
Keskeneräisyys minussa – kasvun avaimia vastaa tähän ongelmaan erinomaisesti. Teos ei ole
vain itsetunnon ja ihmisenä kasvamisen opetuskirja, vaan paljon
enemmän. Tämä armollinen ja vapauttava teos antaa paljon, kun uskallamme pysähtyä sen teemojen
äärelle. Kaikkea ei voi prosessoida

kerralla ja elämäntilanteet muuttuvat. Siksi tähän kirjaan kannattaa
palata säännöllisesti.
Olen lukenut elämässäni monia
hengellisiä kirjoja, mutta vain harvat niistä todella muuttavat lukijaa.
Uskallan luvata, että tämä on yksi
sellainen kirja – myös sinun kohdallasi. Yltäkylläinen elämä on
mahdollista! Jos olet solunjohtaja,
tämä on todennäköisesti tärkein
puuttunut lenkki, joka saa palvelutyösi ja solulaisesi kukoistamaan.
Uupunut uskova ei evankelioi
eikä puhuttele ketään. On melkoisen vahva julkilausuma, kun ihminen on tasapainossa ja voi henkisesti ja fyysisesti hyvin. Sellaisen
ihmisen kohdatessaan haluaa aina
tietää, mistä sisäinen ja ulkoinen
hyvinvointi kumpuaa.
J UKKA S ALONEN

VIESTINTUOJA

5

17. lokakuuta 2012

Lähettäjinä seitsemän seurakuntaa

Tuokkolan perhe joulukuussa Albaniaan

K UVA : F ATJON K ADIOU

Syksyn aikana seurakuntamme saleissa saattaa
törmätä uusiin kasvoihin. Olemme saaneet
seurakuntayhteyteemme nelihenkisen Tuokkolan
perheen, joka valmistautuu uuteen elämänvaiheeseen.
Puolitoista vuotta sitten Valtteri, Sonja, Noah ja Sofia
muuttivat Kanadasta Keuruulle ja syyskuun alussa sieltä
Tampereelle. Matka on kuitenkin vasta alussa.
Keskustelu Tuokkoloiden kanssa
avaa näkymiä eri puolille maailmaa – kolmeen eri maanosaan.
Molemmat ovat eläneet lähetyslapsen arkea Tansaniassa, ja viime
vuosina he ovat palvelleet Toronton Saalem -seurakunnassa. Nyt
he ovat hetken kotimaassa, ja joulukuussa koittaa lähtö Albaniaan
Fidan valtuuttamina lähetteinä.

Rajoja kaaokseen
Tuokkolat opiskelivat vuoden Iso
Kirja -opiston lähetyslinjalla valmistautuen tulevaan. Albaniaan
lähdetään pitkällä tähtäimellä,
mutta alustavan suunnitelman mukaan neljäksi vuodeksi. Lähdön
taustalla on peräti seitsemän seura-

kuntaa, joista osa on helluntaiseurakuntia osa metodistiseurakuntia.
– Tampereen helluntaiseurakunta on työnantajaseurakuntamme, Valtteri kertoo.
Lisäksi lähettäjinä toimivat
Toronto Saalem -seurakunta,
Floridan kotikirkko, Kauhajoen
helluntaiseurakunta,
Pomarkun
helluntaiseurakunta, Porin metodistiseurakunta ja Jokilaakson metodistiseurakunta.
Albaniassa Tuokkolat asettuvat
pääkaupunkiin Tiranaan, jossa
työskentelee heidän lisäkseen vain
yksi Fidan lähetti.

Valtteri ja Sonja kävivät tutustumassa Albaniaan kesällä.

Mitä on odotettavissa?
Poliittinen tilanne on Albaniassa
K UVA : T UOKKOLOIDEN KOTIALBUMI

vakaa eikä levottomuuksia juuri
nyt ilmene. Maalla on kuitenkin
omat erityispiirteensä — se on yksi
Euroopan köyhimmistä ja yksi
korruptoituneimmista koko maailmassa. Varjopuolina Valtteri mainitsee myös ihmiskaupan, mafian
toiminnan ja edelleen Pohjois-Albaniassa voimassa olevan vanhan
lain, johon sisältyy verikostojärjestelmä.
– Seurakunnat ovat hyvin nuoria, korkeintaan kaksikymmentä
vuotta vanhoja, Valtteri kuvailee.
– Ne tarvitsevat raamattukoulutusta ja paljon vahvistusta.
Työskentelemme Fidan yhteistyöseurakunnissa. Tiranassa on myös
raamattukoulu, jonka omistajista
yksi on Fida. On hyvin todennäköistä, että opetan siellä jossain
vaiheessa.
Torontossa asuessaan Tuokkolat
palvelivat nuorisotyössä ja myös
albanialaisnuorten tilanne askarruttaa heitä. Seurakunnassa lasten
ja nuorten osuus on suuri.
– Tirana länsimaistuu nopeasti
ja maan nuoret ovat aika materialistisia ja maallistuneita. Kommunismista vapautumisen jälkeen
ihmisten elämä on ollut jopa hiukan kaoottista päihteet ovat suuri
ongelma nuorten keskuudessa.
Maassa tarvitaan terveitä rajoja ja
esimerkkejä, siksi lähetystyöhön
pyydettiinkin juuri uskovaa nuorta
perhettä.

Kutsumuksen äärellä

Muutto Tiranaan merkitsee elämänmuutosta myös nelivuotiaalle Noahille
!"#$%&'()*""++,#-(."++,/

Sonja ja Valtteri ovat molemmat
kokeneet lähetyskutsun elämässään vahvasti. Heidän yhteinen
tarinansa alkaa jo lapsuudesta, Afrikan lämmöstä.
– Vanhempamme työskentelivät samaan aikaan Tansaniassa
1990-luvun alussa, joten tunsimme
Sonjan kanssa toisemme jo lapsena ja kävimme samaa suomalaista

koulua siellä, Valtteri kertoo.
– Kolmetoista vuotta myöhemmin tapasimme yllättäen uudelleen, aloimme seurustella ja kihlauduimme. Naimisiin menimme
vuonna 2005.
Valtteri on kotoisin Oulusta
ja muutti vuonna 1993 Kanadan
Vancouveriin. Sonja on varttunut
Porissa ja palvellut sekä helluntaiseurakunnassa että metodistiseurakunnassa. Hän on toiminut
paitsi nuoriso- ja lähetystyössä,
myös ylistyksenjohtajana. Valtterin sydämellä on seurakuntien istuttaminen ja vahvistaminen sekä
paikallisten työntekijöiden varustaminen.
Valtterin mukaan hänen lähetyskutsussaan ei ole ollut kyse yhtäkkisestä tehtävästä, johon Jumala
olisi noin vain käskenyt lähteä. Sen
sijaan kyse on ollut vapaaehtoisesta uskon askelien ottamisesta.
– Olen nähnyt lähetyskentällä jo lapsesta asti, kuinka tärkeää
työ siellä on ja kuinka Jumala on
pitänyt huolta vanhemmistani ja
perheestäni. Olen seurannut uskossa sitä, mitä olen sydämessäni
kokenut.

Voimakas lähetyskutsu
Sonjan kokemus lähetyskutsun
saamisesta oli voimakkaampi ja
äkillisempi. Elämänmuutos ajoittuu vuoteen 2000, jolloin Sonja
opiskeli Isossa Kirjassa. Eräänä
päivänä hän koki sisimmässään aivan uudenlaisen olotilan.
– Sisältäni nousi Jumalan puoleen kysymys, oletko kutsumassa
minua työhösi. Kun sitten istuin
oppitunnilla, opettaja sanoi kokeneensa aamulla, että hänen pitäisi
kertoa miten Jumala kutsui hänet
työhönsä. Sain sen vahvistukseksi
ja koin kutsun liittyvän lähetystyöhön.
Sonjan mukaan kaikki muuttui

tuona päivänä.
– Elämäni sai uuden suunnan.
Tunsin Jumalan kutsuvan minua
lähtemään kokonaisvaltaisesti hänen työhönsä. Vuosien varrella
tätä on vahvistettu usein. Olen
vastaanottanut monta profetiaa
aiheesta ja kokenut kutsun kasvavan sisälläni. Jumala puhui myös
elämän valinnoista ja koin, että
minun olisi punnittava kaikki valinnat kutsun valossa kysymällä,
mikä edistää tätä kutsua.

Valmistautumisen aikaa
Tällä hetkellä Tuokkolat valmistautuvat tulevaan rukoilemalla,
pohtimalla tulevaa ja lukemalla
Albaniaan liittyvää kirjallisuutta.
– Se on iso elämänmuutos, joka
jännittää meitä vähän. Elintaso on
hyvin erilainen kuin Suomessa.
Tuntuu suurelta asialta muuttaa
pienten lasten kanssa joulukuussa, jolloin asunnot ovat kylmiä ja
olosuhteet ankeammat kuin Suomessa.
Myös lapset prosessoivat asiaa,
varsinkin nelivuotias Noah, joka
muistaa myös muuton Kanadasta
Suomeen.
– Muutto Albaniaan näkyy hänen leikeissään, Sonja kertoo.
Ensimmäisenä vuotenaan Albaniassa Tuokkolat keskittyvät
lähinnä seurakuntaelämään tutustumiseen ja Albanian kielen
opiskeluun. Sonja aloittaa kielen
opiskelun jo Suomessa. Lisäksi
Tuokkolat tapaavat sukulaisiaan
mahdollisimman paljon ja pyrkivät olemaan aktiivisesti mukana
seurakunnan toiminnassa. He käyvät eri tilaisuuksissa ja tutustuvat
ihmisiin. Valtteria tullaan näkemään myös puhujanpaikalla syksyn aikana.
P AULA E RKINTALO
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Sitoutumisen suoja ja siunaus
Hervannan Katukappelin
avioliittopäivässä opittiin
liiton merkityksestä ja
suhdetarpeista.
Naimisissa oleville ja seurusteleville pareille suunnattu iltapäivä
sisälsi kaksi luentoa aiheista ”Liitto ja sen merkitys - raamatullinen
roolijako” sekä ”Suhdetarpeet ja
huomaavaisuudet”.
Luentojen
lomassa laulettiin rakkauslauluja
ja nautittiin välipalaa. Opetusten
jälkeen tehtäviä ratkottiin ensin
oman puolison kanssa ja sen jälkeen keskusteltiin ryhmissä. Avioliittotiimin pariskunnat palvelivat
lastenhoidossa, keittiöllä, luennoitsijoina ja ryhmien vetäjinä.
Päivän organisoinnista vastasivat Sonja ja Pekka Kajava.
– Olemme iloisia, että ensimmäiseen tiimimme järjestämään
avioliittopäivään osallistui 15
avioparia. Meille tämä oli rukousvastaus, koska olemme jo pitkään
miettineet yhteistä palvelupaikkaa
seurakunnassa. Koemme työn tärkeäksi, sillä seurakunta voi hyvin
silloin, kun avioliitot ja perheet sen
sisällä voivat hyvin.
Avioliittopäivässä koettu Pyhän
Hengen johdatus teki kokonaisuudesta luontevan. Opetuksesta
vastaavat avioparit olivat toisistaan
tietämättä valinneet samoja raamatunpaikkoja.

Tunteita ja tekoja
Tanja ja Jukka Kajava opettivat avioliiton suhdetarpeista ja
huomaavaisuuksista.
– Puolisoina meidän on toisinaan vaikea ymmärtää toistemme
erilaisia tarpeita. Tarpeet ovat useasti sisäisiä olettamuksia, joita on
joskus jopa vaikea pukea sanoiksi,
mutta odotamme että puolisomme
täyttää ne sanomattakin. Tiedostamattamme yritämme täyttää toisen
tarpeina niitä tarpeita, jotka ovat itsellemme tärkeitä.
Rakkautta ei ole vain se, mitä
tuntee puolisoaan kohtaan, vaan

Sonja ja Pekka Kajava

se, mitä tekee hänen vuokseen.
Ihmiset ilmaisevat rakkautta toisilleen eri tavoin ja kokevat rakkautta, jos sitä osoitetaan itse ymmärretyllä tavalla. Meille luontaista on
osoittaa rakkautta tavalla, jolla itse
koemme tulevamme rakastetuksi.
Tanja ja Jukka ovat olleet naimisissa 11 vuotta ja heillä on kolme
lasta.
– Kun näkee ympärillään perheiden hajoavan, herää kysymys,
eikö mitään ollut enää tehtävissä.
Me uskomme, että aina on toivoa,
he sanovat.
Toisten auttaminen rakentaa
myös omaa avioliittoa. Avioliittoleireillä Kajavat ovat oppineet
tiedostamaan paremmin opettamiaan aiheita. Työstämällä opetuksia
ja miettimällä esimerkkejä omasta
parisuhteestaan he ovat ymmärtäneet paremmin niiden tärkeyden.

Anne ja Tapio Litzén

Jumalan säätämä veriliitto
Anne ja Tapio Litzén opettivat
aviopareille liiton merkityksestä ja
toistensa täydentämisestä.
– Jumala osoitti Jeesuksessa,
kuinka pitkälle rakkaus menee
toisen puolesta. Jeesus teki meidän kanssamme veriliiton, ja Jumala antoi meille oikeuden tulla
samaan asemaan Poikansa kanssa,
Hänen lapsekseen. Samalla tavalla
avioliitto on maailman alusta asti
ollut veriliitto - ei vain sopimus tai
rituaali.
– Jumala teki ihmisen omaksi
kuvakseen, kaltaisekseen, mieheksi ja naiseksi. Hän siunasi heidät ja
antoi käskyn ottaa maa hallintaan
ja lisääntyä. Aadam kiteyttää liittonsa naisen kanssa sanoen ”Siksi
mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja
yhtyköön vaimoonsa, ja heistä tulee yksi liha”. Jumala katsoi kaik-

kea luomaansa ja totesi sen olevan
sangen hyvä. Siis avioliitto on
hyvä, ja ihminen sai avun joka on
sopiva.

Yhdessä erilaisina
– Ainoa kilpailu johon Raamattu
kehottaa, on toinen toisensa kunnioittaminen. On siunattua huomata, että erilaisuus ei olekaan uhka
vaan siunaus. Olemme itse alusta
asti pitäneet lähtökohtana palvella
Herraa seurakunnassa yhdessä, tukemalla ja rohkaisemalla toisiamme sekä jakamalla yhteisen palvelunäyn. Mikään työ tai tehtävä,
edes seurakunnassa palveleminen,
ei saisi lyödä erottavaa kiilaa puolisoiden välille. Suurinkaan onnistuminen työ- tai seurakuntaelämässä
ei korvaa epäonnistumista perheelämässä, Litzénit sanovat.
Anne ja Tapio Litzén ovat olleet naimisissa 20 vuotta ja heillä
on kolme lasta sekä yksi lapsenlapsi. Jo avioliittonsa alkuvuosina he

saivat halun vahvistaa perheiden
ja lasten hyvinvointia yhteiskunnassa. Jumalan Sanaan perustuvan Elämän liitto (Mike ja Marilyn
Phillips/Marriage Ministries International) opetusaineiston pohjalta
he vetivät seurakunnassa avioliittokursseja sekä opettivat raamattukoulussa aiheesta perhe-elämä
ja lapset.
– Opettaessaan toisille saa aina
myös itse. Varmasti myös oma
liittomme vahvistui tuona aikana.
Vahvimpana voimana olemme kokeneet Raamattuun pohjautuvan
ymmärryksen liitosta ja sitoutumisen tuomasta suojasta ja siunauksesta. Tiedämme, että avioliittomme on vakaalla pohjalla, sillä
Jumalan läsnäolo kolmantena liittokumppanina tekee kahden vajavaisen ihmisen liitosta kestävän,
Anne ja Tapio vakuuttavat.
T ARJA J ÄÄSKELÄINEN

Osallistujien palautteita:
”Kokemuksia muiden parien
arjesta oli kiva kuulla”
”Hyvät alustukset”
”Kiva keskustella pareittain ja
ryhmissä”
”Ilmainen osallistumien
madalsi kynnystä tulla
mukaan”

Tanja ja Jukka Kajava

”Käytännönläheistä opetusta,
luennoitsijat antoivat itsestään
tosi kiitettävästi”
”Tehtävämonisteet olivat
hyviä”
”Ihanan rauhallinen ilmapiiri”
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saada viettää aikaa perheen

1"#$%&/-#(234%*256,7/(&%#
/&/-//0
Kahvila-studiolle on nyt löytyneet tilat. Tällä hetkellä odotetaan pohjapiirrustuksen ja
toimintasuunnitelman hyväksymistä. Heti kun se saadaan,
alkaa remontti.
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on Pyhä Henki.
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Juuri nyt olemme Papua Uudella Guinealla Fidan järjestämällä
paikallisilla aluepäälliköiden
työntekijäpäivillä.
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T ANJA K ATAJISTO
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Toivomme, että mahdollisimman moni voisi osallistua RV- Viestintuojan kustannuksiin maksamalla 40,00 –
85,00 euroa seurakunnan tilille. Näin mahdollistamme lehden tilauksen koko seurakunnalle. Voit maksaa vapaaehtoisen vuosikertamaksun oheisella pankkisiirrolla (viitenumero 110).
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