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Sävel: J. Sibelius 
Sanat: V.A. Koskenniemi 

TAMPEREEN HELLUNTAISEURAKUNNAN TIEDOTUSLEHTI 3
2014



2 12. kesäkuuta 2014 VIESTINTUOJA

Minä olen lähetti!

J
eesus oli lähetystyöntekijä. 
Hän tuli alas maan päälle Isän 
lähettämänä. Hän luopui tai-
vaan loistosta ja tuli kokemaan 
ihmisyyden. Kaikki nämä ih-

misyyden kiusaukset ja vaivat tulivat 
hänelle tutuksi. Evankeliumi sanoma 
on siis lähetyssanoma. Jeesus tuli 
meitä varten, että meillä olisi elämä. 
Koska hän rakasti meitä, hän tuli 
luoksemme.

Helposti ajattelemme lähetystyön 
olevan erityisihmisten tehtävä. Mutta 
kun tarkastelemme asiaa lähemmin, 
joudumme toteamaan, että tulipa 
asia lähelle.  Jeesus tuli lähetettynä 
meidänkin luoksemme. Jos olemme 

hänen seuraajiaan, tulee meidänkin 
olla lähettejä niin kuin hän. Jokainen 
meistä! Sehän on Jeesuksen kaltai-
suutta. Lähetyskäskytkin Raamatus-
sa koskevat jokaista.  Käsky: ”Tehkää 
kaikki kansat minun opetuslapsikse-
ni” annettiin opetuslapsille. Tavalli-
sille Jeesuksen seuraajille. 

Lähetystyö on ilosanoman vie-
mistä niille, jotka eivät vielä ole Jee-
suksesta kuulleet. Raamattu sanoo: 
”Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuo-
jan askeleet” ja ”Kuinka kukaan voi 
kuulla ellei ketään lähetetä?” (Room. 
10). Sanoman viemiseen tarvitaan 
tämä tehtävien ketju. Pitää olla lähet-
täjät, pitää olla uhraajat, pitää olla 

rukoilijat, pitää olla lähtijät. Lähti-
jöitäkin on monenlaisia. On lyhytai-
kaisia, on oman toimen ohella ja on 
vierailijoita. Mikä on sinun roolisi? 

Kun otat oman paikkasi lähetys-
työssä, saat olla ilon lähettiläs. Olet 
tärkeä lenkki ketjussa, joka vie ilosa-
nomaa toisille. Jos yksi lenkki uupuu, 
ketju katkeaa. Myös sinun askeleesi 
tulevat suloisiksi, koska mahdollistat 
kuulemisen. Tehdessä näitä lähetys-
tehtäviä saat kokea iloa, joka Jeesuk-
sen sydämessä sykkii. 

USKO KATTO

Jo joutui Laulun aika 

S
uvivirsi on kaikunut tänä 
keväänä Suomen kouluissa 
normaalia ponnekkaammin. 
Uskon myös, että sen sa-
noma on puhutellut monia 

tänä vuonna enemmän kuin ennen. 
Veisatessani kiitollisena muiden mu-
kana mieleeni nousivat Raamatusta 
Laulujen laulun sanat: ”Sillä katso, 
talvi on väistynyt, sateet ovat ohitse, 
ovat menneet menojaan.  Kukkaset 
ovat puhjenneet maahan, laulun aika 
on tullut, ja metsäkyyhkysen ääni 
kuuluu maassamme.”  

Ymmärsin viestin. Pyhän Hen-
gen ”metsäkyyhkynen” on tähän 
asti voinut visertää vapaasti koulujen 
kevätjuhlissa. Suvivirttä on pidetty 
perinteenä, mutta sen lähde on to-
siasiassa syvällä Jumalan totuuksissa. 
Kauniit kielikuvat ovat peräisin Lau-
lujen laulusta, joka muistuttaa meitä 
luonnon ihmeistä, linnuista, Jumalan 
hyvyydestä ja uskollisuudesta. Siinä 
kuvataan miehen ja naisen välistä 
rakkautta sekä Kristuksen rakkautta 
seurakuntaa ja Israelia kohtaan. Eikö 
nyt ole aika julistaa juuri tuon Lau-
lun sanomaa! 

Mutta miksi tuo laulu yritettiin 
juuri tänä keväänä viedä pois las-
temme ja lastenlastemme huulil-
ta? Jeremian kirjassa todetaan, että 
”Haikarakin taivaalla tietää aikansa. 
Metsäkyyhkynen, pääskynen ja kurki 
pitävät huolen tuloajastaan, mutta 
minun kansani ei tunne, mitä Herra 
on säätänyt”. Linnut tietävät edel-
leen, koska on aika lähteä ja palata. 
Mutta miten käy kansan, joka on hu-
kannut suuntavaistonsa, kun ei enää 
kuuntele ohjeita ylhäältä? 

Usein tajuamme omistaneemme 
jotakin arvokasta vasta sitten, kun 

joudumme maksamaan hinnan sen 
menettämisestä.  Haluan uskoa, että 
samalla päättäväisyydellä, kuin me 
vielä pidimme kiinni rakkaasta su-
vivirrestämme, me voimme kansa-
kuntana päättää pitää kiinni pyhistä 
arvoista, jotka ovat ohjanneet tätä 
maata oikeaan suuntaan. 

Tämän kesän teemat ”Uskoa elä-
mään” ja ”Nouse Suomi!” muistut-
tavat meitä Jumalan pitkämielisestä 
armosta ja rakkaudesta. Meitä roh-
kaistaan uskomaan Jumalan mahdol-
lisuuksiin, ylistämään ja palvomaan 
Häntä, tarkistamaan suuntamme ja 
nostamaan toinen toistamme. Kuu-
lukoon tässä maassa jälleen kirkas 
”metsäkyyhkysen ääni” ja saakoon 
Jumalan sana takaisin sen arvon, joka 
sille kuuluu. 

”Taas linnut laulujansa visertää kau-

niisti, myös eikö Herran kansa Luojaansa 

kiittäisi! Mun sieluni, sä liitä myös äänes’ 

kuorohon ja armon Herraa kiitä, kun lau-

pias Hän on.”

TARJA JÄÄSKELÄINEN

Rohkais(t)u

Kolumni

VUOSI SITTEN näihin aikoihin is-
tahdin Keuruulla olohuoneen 
nojatuolille ja avasin kansion, 
johon olin tallettanut edellisinä 
vuosina saamiani kortteja, kuvia 
ja viestejä. Kansiosta avautuivat 
muistojen karnevaalit. Hymyilin 
itsekseni, kun palasin mielessäni 
joulunaikaan, syntymäpäiväjuh-
liin, asuntoon Tampereella sekä 
kohtaamisiin rakkaiden kanssa 
lähellä ja kaukana. Kevätaurin-
ko täytti huoneen olohuoneen 
avarista ikkunoista. Sen läpitun-
keva valo oli kuitenkin himmeää 
verrattuna siihen lämpöön ja va-
loon, joka loisti korttien, kuvien 
ja niihin kätkeytyvien muistojen 
kautta.

Yksi kortti nousi ylitse muiden. 
Se oli keltainen kortti, jonka kan-
teen oli piirretty tyylitelty lintu. Se 
oli äitini allekirjoittama ja minulle 
lähettämä 28-vuotissyntymäpäi-
vänäni. Kortti oli pikemminkin 
kirje, sillä siinä äiti muisteli synty-
määni ja kertoi mitä hän ajattelee 
minusta. Liikutuin viimeistään 
kohdassa ”olet Pilkku rakas ja olen 
iloinnut sinusta paljon”. Mietin, 
miten vielä aikuisenakin omien 
vanhempien rakkaus ja rohkaisu 
saattoi tuntua niin hyvältä. Miten 
merkittävää olikaan lukea ja kuul-
la rakkauden sanoja kortista eikä 
vain tulkita niitä rivien tai tekojen 
välistä. 

Ehkä aikuistuminen ei tarkoi-
takaan sitä, että rakastetuksi tule-
misen tai rohkaisun tarve lakkaisi. 
Jokainen meistä tarvitsee kuulla, 
että olemme jollekin tärkeitä ja 

rakkaita; että olemme onnistuneet 
jossakin ja että meidän persoonas-
samme on jotakin ainutlaatuista, 
jota Jumala voi käyttää siunauksen 
välikappaleena muiden elämään.

Kuluneen työvuoden aikana 
olen saanut seurakuntalaisilta roh-
kaisevia ja kannustavia palautteita 
erityisen runsaasti. Kiitos sinulle, 
joka rohkaisit tai annoit positiivista 
palautetta. Suomalainen kansan-
viisaus kai sanoo, että kehuminen 
tekee ylpeäksi. Rohkenen olla eri 
mieltä. Ainakin minua positiivinen 
palaute ja rohkaisu on kasvattanut 
paremmaksi ihmiseksi, naiseksi ja 
Jeesuksen seuraajaksi. Rohkaisun 
avulla olen uskaltanut tehdä sen, 
minkä Jumalan edessä olen koke-
nut oikeaksi ja uskaltanut astua 
saappaisiin, jotka joinakin päivinä 
ja hetkinä ovat tuntuneet kokoa 
liian isoilta. Rohkaisun kantamana 
uskallan unelmoida suurempia ja 
saan rohkeutta uskoa siihen, että 
voin olla Jumalan käytössä tästäkin 
eteenpäin.

Jumala rohkaisee meitä, ja 
melko usein Hän käyttää ihmistä 
viestikapulanaan. Kenelle sinä voi-
sit tänään sanoa: Olet rakas. Iloit-
sen sinusta. Olet hieno persoona. 
Hoidat työsi hyvin. Olet luotetta-
va. Kiitos, että olet olemassa. Älä 
jätä tilaisuutta käyttämättä, vaan 
sano se positiivinen, mitä ajattelet 
lähimmäisistäsi, ääneen tai kirjoi-
ta se korttiin; vaikkapa seuraavan 
syntymäpäivän tullen.

PILVIKKI VIITANEN
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Nouse Suomi! –
suurtapahtuma 
Helsingissä ja Tampereella 
kokoaa heinäkuun 
alussa uskovat eri 
seurakunnista ylistykseen 
ja esirukoukseen Suomen  
ja Israelin puolesta. 
Evankeliumi yhdistää 
kansat ja kristityt.

P
uolitoista viikkoa juhan-
nuskonferenssin jälkeen 
käynnistyy Nouse Suomi! 
–suurtapahtuma, joka alkaa 
Helsingistä 2.7. ja jatkuu 

Tampereella Hervannan vapaa-ai-
kakeskuksessa 3.-5.7. Helsingin ta-
pahtuman järjestää Missiomaailma 
ry; Tampereella mukana ovat myös 
Hervannan Katukappeli, Tampe-
reen Helluntaiseurakunta ja Toivon 
Portti. 

Myös Hervannan Kirkko on lu-
pautunut mukaan kampanjaan.

Nouse Suomi! Helsingissä 
Keskiviikko 2.7. tulee olemaan 
merkittävä kristittyjen esiintulo 
pääkaupungissa. Brasilialainen ylis-
tyksenjohtaja Ana Paula ja hänen 
miehensä Gustavo Bessa johtavat 
ylistystä ja rukousta eduskuntatalon 
portailla. Mukana on Rodrigo ja 
Saara Campoksen kokoama noin 
100 hengen ylistyskuoro sekä Mar-
kus ja Marjaana Korhonen. Helsinki 
Worship Cityn ja Rukouksen siiville 
–ryhmän esirukoilijat yhtyvät pro-
feetalliseen rukoukseen Suomen ja 
Israelin puolesta. Samana päivänä 
Helsingin Kulttuuritalolla julkais-
taan Suomi valtaistuimen edessä vol. 

2 -ylistyslevy.
Ana Paula kertoo nähneensä 

eduskuntatalon näyssä, ennen kuin 
edes tiesi, mikä rakennus oli kysees-
sä. Näky ja sen toteutuminen osoit-
tavat, että Jumalalla on suunnitelma 
Suomea varten.
 
Nouse Suomi! Hervannassa 
Torstaina 3.7. Nouse Suomi! -tapah-
tuma jatkuu Hervannan vapaa-aika-
keskuksessa. Ohjelmavastuussa ovat 

silloin Ana Paulan tiimi ja Missio-
maailman väki. Sanaa jakaa muun 
muassa Gustavo Bessa. 

Perjantaina ja lauantaina 4.-5.7. 
jatketaan suomalaisin voimin. Vie-
railevina puhujina ovat Håkan Wes-
tergård Turun Elämän Sana –seura-
kunnasta sekä Timo Närhi Seinäjoen 
helluntaiseurakunnasta. Lavalla näh-
dään myös järjestävien seurakuntien 
pastoreita, muun muassa Timo Pentti-
lä, Petteri Arasalo ja Pentti Kapanen. 

Perjantain musiikista vastaavat 
ylistyksenjohtajat Pia Lindh ja Kirsi 
Nyrhinen Kenian Mombasasta sekä 
psalmilaulaja Mika Piirto. Lauan-
tain juhlakokouksessa esiintyy useita 
suomalaisen hengellisen musiikin 
ammattilaisia. Vuorossa ovat silloin 
Lasse Heikkilä ja trio Karola sekä eri 
seurakunnista koottu musiikkiryhmä 
Mezuzah

Nouse Suomi! lapset ja 
nuoret
Lauantain lastentapahtumassa on eri 
seurakunnista koottu Jippii-kuoro, 
jota johtaa Satu Hietala. Lapsille 
on luvassa myös toimintapisteitä ja 
tarjoilua. Päivä päättyy Tampereen 
helluntaiseurakunnan järjestämään 
nuorten Wake Up! -iltaan. Saalemin 
edestä järjestetään paikalle bussikul-
jetus. 

Rukousketju ja 
palvelutiimejä
Tapahtuman puolesta on rukoiltu 
paljon niin Brasiliassa kuin Suo-
messakin. Hervannan tapahtuman 
rukouspalvelusta vastaava Päivi 
Sarjasto kertoo, että tapahtuman 
nettisivulle on tulossa 24 h rukous-
kalenteri, johon voi merkitä ajan, 
jonka haluaa sitoutua rukoukseen ja 
paastoon kampanjan puolesta.

Katutiimi järjestää evankelista 
Kari Salon johdolla myös käytännön 
palvelua ja ihmisten kohtaamista 
Hervannassa. Juhlapaikalla on kah-
vio sekä myynti- ja esittelypisteitä.

Hervannan Nouse Suomi! –tilai-
suudet lähetetään suorana netissä 
UskoTV:n kautta. Kampanjan netti-
!"#$%&'''()*$!+,!$*-"(.

TARJA JÄÄSKELÄINEN

Nouse Suomi! -tapahtumissa  
Ana Paula ja tiimi Brasiliasta

TIMO ARO-HEINILÄ
Uskon, että teema ”Nouse, Suomi!” on 
juuri nyt välttämätön ja ajankohtainen 
herätyshuuto koko kansakunnalle. 
Olemme kulkeneet jo vuosikymmeniä 
omia polkujamme ja saaneet maistaa 
kahden kansallisen talouslaman ja 
taantumuksen hedelmää. Jumala ei 
kuitenkaan ole hylännyt kansaamme, 
koska hän rakastaa meitä. Siksi hän 
jälleen tarjoaa suunnantarkistusta: 
Nöyrtykää, rukoilkaa, etsikää Herran 
kasvoja ja kääntykää pois omilta, 
pahoilta teiltänne! Kun näin teemme, 
niin silloin Herra kuulee jälleen 
rukouksemme, antaa kansamme 
synnit anteeksi ja tekee maamme 
jälleen terveeksi (2 Aik. 7:14). Sen aika 
on nyt – tai sitten ei enää koskaan!

Ana Paula haluaa rohkaista maailman kansoja ylistämään Jumalaa ja siten siunaamaan koko yhteiskuntaa. Brasiliassa hänen järjestönsä Diante Do Tronon 
ylistystapahtumissa on ollut vuodesta 1998 lähtien satojatuhansia, jopa miljoonia ihmisiä. Palvelutyön kautta Brasiliassa syntyi maan historian suurin 
Jumalan palvonnan liikehdintä. Lakimies Gustavo Bessa on voideltu sananopettaja ja johtaa 60000 hengen Lagoinha-seurakuntaa sekä CTM-raamattukoulua 
Brasiliassa.  

MARKUS JA MARJAANA KORHONEN
– Tänä keväänä olemme perheeni kanssa saaneet olla herätyksen keskellä 
Pensacolassa Floridassa. Uskon, että vuosi 2014 on myös Suomessa 
sadonkorjuun aika, jolloin tuhlaajapojat ja -tytöt palaavat takaisin kotiin. 
Olen kuullut sanottavan, ettei herätys tule koskaan ensin seurakuntaan 
tai kaupunkiin, vaan se tulee ensin ihmiseen. Jos et elä herätyksessä, olet 
”tuhlaajapoika”. Jumala kutsuu sinua ja minua herätyksen tuleen ja Hänen 
läsnäolonsa kantajaksi. Uskon, että Nouse Suomi -tapahtuman esirukouksen 
ja ylistyksen ilmapiirissä koemme Isän Jumalan rakkautta, pyhyyttä ja 
polttavaa kutsua sielujen sadonkorjuuseen. Julistamme tapahtumassa 
yhdessä suurella joukolla: Nouse Suomi, uusi aika on koittanut! Tapahtuman 
nimi puhuttelee minua erityisesti Finlandia-hymnin tähden. Meidät on 
kutsuttu olemaan rohkeita ja kirkkaita yhteiskuntamme keskellä. Sen 
tähden haluamme mennä myös eduskuntatalon portaille esirukoilemaan 
ja ylistämään Jumalaa. Iloitsen siitä, että tapahtumaa on järjestämässä 
Missiomaailman kanssa useita seurakuntia. Tulkoot monet aidat ja linnakkeet 
ryminällä alas tämän yhteyden tähden.

PETTERI ARASALO
Mielestäni on todella etuoikeus 
olla vaikuttamassa Tampereella 
hengellistä heräämistä. On myös 
etuoikeus tehdä tämä yhdessä 
Tampereen Helluntaiseurakunnan, 
Hervannan Katukappelin ja 
Toivon Portti –seurakunnan kanssa. 
Olemme yhdessä kokeneet Jumalan 
johdatusta vieraiden kutsumisessa; 
erityisen innokkaasti odotan Ana 
Paulan vierailua. Hänellä on erityinen 
lahja johtaa ylistykseen ja uskon 
tämänkaltaisen yhteisen Herran 
etsinnän parhaimmillaan muuttavan 
koko kaupungin ilmapiiriä.

TIMO PENTTILÄ
Yli kymmenen vuotta sitten 
viimeksi järjestimme Hervannan 
vapaa-aikakeskuksessa kristillisiä 
tapahtumia, joihin perheet saivat 
tulla Hyvän Sanoman, musiikin ja 
laulun merkeissä viettämään aikaa 
yhdessä. Nyt palaamme heinäkuun 
alussa tuohon hienoon taloon ja 
pidämme tapahtuman, johon mahtuu 
tuhatkin osallistujaa. Mikä tärkeintä 
- Hervannan monipuolista väestö- ja 
kansallisuuspohjaa seuraten - tapah-
tumassa on mukana eri seurakuntia 
Tampereelta, lähetysjärjestö sekä 
vieraita Brasiliasta ja Keniasta asti. 
Evankeliumi yhdistää ihmiset eri 
kansoista ja seurakunnista!
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A nu Saarinen uskoo, että ju-
malasuhteen ollessa kunnossa 
elämässä voi selvitä mistä ta-

hansa. Hänellä itsellään on takanaan 
pitkä sairaushistoria, mutta myös pa-
rantumista monella tasolla.

Tapaan Anun vohvelikahvilassa. 
Hän kertoo odottavansa parhaillaan 
magneettikuvausta: hänen selkäänsä 
on vaivannut kaksi ja puoli vuotta 
kivulias hermovaurio. Elämä ei ole 
mennyt aina suunnitelmien mukaan, 
mutta silti Anusta huokuu tasapaino 
ja ilo.

Uusi Anu
Savolaissyntyisen Anun saattaa näh-
dä aika ajoin seurakunnassamme 
pianon äärellä. Hän haaveili pitkään 
muusikon urasta, mutta lukioiässä 
diagnosoitu suolistosairaus, masen-
nus sekä niistä alkanut sairaushistoria 
muuttivat elämän kulkua.

- Jouduin keskeyttämään musiik-
kiopinnot Lahden konservatoriolla, 
Anu kertoo. 

- Lukio-opinnotkin menivät pilal-
le ja valmistuin ylioppilaaksi vuonna 
2000 heikoilla papereilla.

Anu oli muutaman vuoden töissä 
ja aloitti sairaanhoitajaopinnot Jyväs-
kylässä vuonna 2003, mutta jäi pian 

vuodeksi sairauslomalle. Sairauslo-
man aikana hän tuli uskoon. Usko-
nelämä ilman seurakuntayhteyttä jäi 
hänen sanojensa mukaan kuitenkin 
”aika pinnalliseksi”. Aloitettuaan 
musiikkiopinnot uudelleen vuonna 
2006 hän tutustui laulajatyttöön, 
jonka kautta löysi tiensä helluntaiseu-
rakunnan tilaisuuksiin. Lopullinen 
käänne koitti vuotta myöhemmin, 
kun Anu kävi kasteella ja päätyi Ju-
malan kutsumana Iso Kirja -opis-
toon.

- Koin konkreettisesti, että jätin 
koko vanhan elämäni kastealtaaseen, 
Anu sanoo. - Sieltä nousi uusi Anu.

Anu ehti palvella vuoden vapaa-
ehtoisena Forssan helluntaiseura-
kunnassa ennen kuin muutti vuonna 
2010 Tampereelle. Jopa hänenlaisel-
le sosiaaliselle ihmiselle asettuminen 
isoon seurakuntaan on ollut haaste.

- Minusta onkin tärkeää, että seu-
rakunnassa on myös pienempiä työ-
muotoja ja tervetulotiimejä, sittem-
min English Serviceen kotiutunut 
Anu toteaa.

Myötätuntoa, ei arvostelua
Anu on kokenut olevansa erilainen 
monella tavalla: hän ei ole valmistu-
nut, ei ole työelämässä ja on sinkku 

siinä missä valtaosa samanikäisistä 
on perheellisiä ja kasvattaa jo kahta, 
kolmea lasta.

- Jumalan suunnitelma ei ole aina 
välttämättä sama kuin omamme, 
Anu summaa. 

- Toivon, etten itse sortuisi mui-
den arvosteluun heidän olosuhtei-
densa takia, vaan kohtaisin kaikki 
ihmiset myötätuntoisesti niin kuin 
Jeesus teki.

Anu tiedostaa, että esimerkiksi 
mielenterveysongelmat voivat saada 
kokemaan erilaisuutta ja häpeää – 
myös seurakunnassa.

- Itse käytän masennuksenes-
tolääkkeitä, mutta se ei mielestäni 
poista sitä, että Jumala on minut ma-
sennuksesta myös parantanut – lää-
ketiede ja Jumala voivat kulkea käsi 
kädessä. Eikä Jumala välttämättä pa-
ranna kaikkea kerralla.

Anu rohkaisee lukemaan Jumalan 
lupauksia Raamatusta, juttelemaan 
Jumalan kanssa arjessa ja uskomaan 
Jumalan hyvään suunnitelmaan. 

- Jumalan silmissä sinä olet hyväk-
sytty.

PAULA ERKINTALO

”SINÄ OLET HYVÄKSYTTY!”

Anu Saarinen on kokenut erilaisuuden haasteet

Anu Saarinen on kiitollinen Jumalalle kivuttomista päivistä, kissoistaan ja 
useista sydänystävistä.

 (KUVAAJA: CATHERINE MBURU)

Tampereen 
Helluntaiseurakunnan 
Elämä- ja Palvelu 
Raamattukoulu 
on nyt Message-
opetuslapseuskoulu. 

T
ampereen Helluntaiseura-
kunta on järjestänyt ope-
tuslapseuskoulua vuodesta 
1998. Viidentoista vuoden 
aikana sadat oppilaat ovat 

kasvaneet elämään ja palvelemaan 
Jumalan suunnitelmissa. 

Koulun rehtori Vesa Mättö 
luonnehtii uudistusta luonnollisena 
jatkumona koulun jatkuvassa kehi-
tyksessä. Jatkossakin koulun käytän-
nönläheinen ja opetuslapseuttava 
opetus keskittyy henkilökohtaiseen 
kasvuun ja kutsumuksen vahvis-
tumiseen. Uutena ja suurimpana 
muutoksena koulussa tulee mahdol-
lisuus erikoistua joko MISSIO- tai 
MEDIA-linjalla. 

MISSIO-linja muodostuu koululle 
entuudestaan tutuiksi tulleista koti- ja 
ulkomaantyöstä. Uutta MISSIO-
linjassa on kevätlukukaudelle sijoit-
tuva 1-2 kuukauden toimintajakso. 
Toimintajakson aikana jakaannutaan 
kotimaan- ja ulkomaan tiimiin. Ko-
timaan tiimi suunnittelee ja toteuttaa 
kokonaisvaltaisen palvelujakson esi-
merkiksi koulu- tai lähiötyön parissa. 
Ulkomaan tiimi vastaavasti lähtee 
pitkälle ulkomaan jaksolle esimerkiksi 
Kaukoidän metropoleihin. MISSIO-

linjalla kasvetaan kohtaamaan ja 
palvelemaan ihmisiä niin kotimaassa 
kuin eri kulttuureissakin.

Mediapastori Markus Rauta-

niemi johtaa medialinjaa apunaan 
muita media-alan huippuosaajia 
kuten siviilipalveluksensa seurakun-
nassa suorittavat Lauri Laukkanen 
ja Misa Jokisalo. Lisäksi monet pai-
kalliset seurakunnan media-osaajat, 
kuten Juho Leppänen, haluavat jakaa 
työelämässään oppimaansa ammat-
tiosaamistaan koulun oppilaille. 

Rautaniemi avaa medialinjan tar-
vetta: 

– Nykypäivänä käytössämme on 
valtava määrä erilaisia digitaalisia 
kanavia. Niiden käyttämisessä tarvi-
taan taitoa ja osaamista, jotta sano-
ma eli Message, saadaan kerrottua 
nykyajan ihmisille ymmärrettävästi.

Medialinjalla opitaan käytännön-
läheisesti mediatuotantoa Jumalan 
/$))"0/!"& +1"& #23")+")4& 5100.!+!%0&
suunnittelusta monikameratuotan-
toon; valokuvauksesta editointiin. 
Medialinjan opiskelijat valitaan port-
folion perusteella. Linjaa on suun-
niteltu erityisesti niille, jotka etsivät 
täyspäiväistä uraa mediatyön pa-
rissa. Tuskin missään muualla Suo-
messa on mahdollisuutta saada sekä 
huipputason raamatunopetusta että 
huipputason mediaopetusta samassa 
koulussa. 

– Uskomme, että ammatillisiin 
mediakouluihin myöhemmin hakevat 
saavat vuodelta hyvät perusopinnot 
ja varmaan jotkut pääsevät suoraan 
työelämäänkin tämän linjan oppien 
perusteella, Rautaniemi toteaa.

Niin kuin varmasti käy ilmi, oppi-
minen tulee jatkossakin käytännössä 
alleviivaamaan koulun toimintaa. 
Tässä paikallisseurakunta antaa he-
delmällisen viitekehyksen luovalle 
ja opetuslapseuttavalle kasvulle, jota 
MESSAGE-opetuslapseuskoulu tar-
joaa.

Medialinjalle hakijoilta edellyte-
tään hakemuksen lisäksi portfolio. 
Missiolinjalle pyrkivät kirjoittavat 
kahden sivun esseen aiheesta ”Minkä 
takia Missiolinjalle?”

Räätälöity osallistuminen raa-
mattukoulun perusopetukseen on 
myös mahdollista.

Koulun hakuaika loppuu 15.8. ja 
uusi lukuvuosi alkaa maanantaina 
8.9.2014.  Katso tarkemmat tiedot 
!!!"#$%%&'$()*+*",
MARKUS RAUTANIEMI

MESSAGE opetuslapseuskoulu 2014-2015

Käytännönläheistä 
opetuslapseuttamista

Luovaa lavastusta.

Raamattukoulun uusi logo

KUVA MARKUS RAUTANIEMI

KUVA  LAURI LAUKKANEN
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SEURAKUNTAMME PÄIVÄPIIRI, jota 
aluksi kutsuttiin eläkepiiriksi, on 
toiminut yhtäjaksoisesti 33 vuot-
ta kesä- ja joulutaukoja lukuun ot-
tamatta. Nykyään se kokoontuu 
keskiviikkoisin klo 12.30 päivätilai-
suuden nimellä ja on avoin kaikille. 
Sananjulistuksen ohella seniorikuo-
ro on tärkein osa yhdessäoloamme. 
Kun kuorolaisten harjoitukset alka-
vat jo klo 11, tulee heidän päivästään 
todella pitkä. Monet ovat jaksaneet 
kantaa vastuuta kymmeniä vuosia. 
Esimerkiksi vuonna 1994 kuorossa oli 
kolmisenkymmentä laulajaa ja soitta-
jaa; seitsemän kitaraa, kolme viulua 
ja sello. Tänään laulajia on 10-15. 
Jarmo Makkonen on eläkkeelle 
jäätyään ollut tiiviisti mukana haita-
rinsa kanssa.

Pitkään kuoron johtajina ovat 
toimineet Urpo Manninen, Tar-

ja Kivelä, Elmo Tiilikainen, 

Antero Karppinen ja Lauri Tik-

kanen sekä Marjaana Koskinen. 

Pianonsoitonopettaja Lauri Tik-
kasen jälkeen kuoroa on vetänyt 
Marjaana Koskinen vuoden alusta 
alkaen. Lauri on lahjakas pianisti, 
jonka musiikista nautimme vuosia. 
Marjaana on myös otettu lämpi-
mästi vastaan kuorolaisten taholta. 
Osa kuorostamme käy evankeliu-
mia julistamassa senioritaloissa ja 
sairaaloissa. Arja Rantanen 
toimii erinomaisena yhdyshen-
kilönä, ja Mirjam Malin te-
kee kutsukortit. Hän myös taitei-
lee lukuisan määrän onnittelu- ja 
muistoadresseja vuoden mittaan. 
Vanheneva seniorikuoromme, jossa 
on tavattoman hyvä yhteishenki, kai-
paa täydennystä joukkoonsa. Tervetu-
loa mukaan evankeliumin rintamaan! 

HEIKKI LINTULA

Tervetuloa seniorikuoroon

Seniorikuoro laulamassa 7.5.2014 
TV7- illassa.

WUP Dreams –tapahtuma 
kokosi huhtikuussa 
nuoria niin Tampereelta 
kuin muualtakin yhdeksi 
lauantaipäiväksi 
seurakuntaamme.

I
dea tapahtumaan lähti nuorten 
keskuudesta, jotka Juho Leppä-
sen innostamina muokkasivat 
Ted-talksista kristillisen version. 

– Alunperin nimeksi piti tulla 
WUP-talks, mutta lopulta tykästyim-
me Dreams-nimeen, kertoo Antti 
Kuosmanen. 

Uuden formaatin ideana on 
koota inspiroivia puheita ja puhujia 
yhteen konferenssiin, jossa jokainen 
puheenvuoro on hyvinkin lyhyt. En-
simmäisen WUP Dreams –konfe-
renssin teemaksi valittiin unelmat, ja 
monet tunnetut henkilöt ja puhujat 
jakoivat kokemuksiaan unelmoinnis-
ta Jumalan kanssa ja unelmien eteen 
työskentelystä. Puhujina olivat muun 
muassa Jarkko Lindqvist, Henry ja 
Ruut Mononen, Mika Poutala, Juha-
ni Pietilä ja Keijo Leppänen. Päivä 
päättyi kaikille avoimeen Wup-nuor-
teniltaan. Iltakin keskittyi saman 
aihepiirin äärelle Juho Leppäsen ja 
Pilvikki Viitasen puheenvuorojen 
kautta.  

Mediaosaaminen 
evankeliumin asialle
Markus Rautaniemi jakoi ajatuksi-
aan siitä, kuinka Jumala on kautta ai-
kain käyttänyt sen hetken vallitsevaa 
mediaa kivitauluista radioaaltoihin 
kanavana ihmisiä tavoittaessa. Hän 
painotti sitä, kuinka tärkeää on viedä 
sanoma Jeesuksesta ihmisille sinne, 
missä he ovat ja kielellä, jota he ym-
märtävät. Nykypäivänä se tarkoittaa 
nuorten keskuudessa paljolti esimer-
kiksi internetin ja videoiden käyttöä. 
Jarkko Lindqvist sanookin konferens-
sin olleen tämän mediasukupolven 

valjastamista evankeliumin asialle. 
Puheiden ja saarnojen tarkoitus oli 
avata nuorten silmiä ja rohkaista hei-
tä toteuttamaan unelmiansa Juma-
lan kanssa ja sitä kautta levittämään 
evankeliumin sanomaa. 

Tapahtuma järjestettiin seura-
kuntamme nuorista koostuneen 
tiimin voimin. Positiivinen kiinnos-
tus nuorten joukossa tapahtumaa 
kohtaan rohkaisi tiimiä. Tuottajana 
tapahtumassa työskennellyt Antti 
selittää päätyneensä mukaan solun 
kautta: 

– Luonnollisesti kaikki solulaiset 
laitettiin tekemään, ja verkkosivuja 
varten tarvittiin myös koodiosaamis-
ta, jota minulla on. Tuottajan hom-
maan lähdin täysin nollakokemuksel-
la, mutta lopulta siitäkin tuli todella 
mielenkiintoinen kokemus. 

Kaiken kaikkiaan tekijät seisoivat 
alussa ison haasteen edessä toteut-
taessaan omaa unelmaansa uuden-
laisesta nuorten tapahtumasta lähes 
tyhjästä. Antti listaakin tiimin haas-

teiksi kokemattomuuden, tiukan ai-
kataulun ja budjetin. Jumala oli tässä 
unelmassa mukana, ja niin kaikki jär-
jestyikin aina “vaikkakin usein aivan 
viime tingassa”. 

Unelmat elämään
Paikalle oli myös saapunut Henriik-
ka Heikkilä, joka kertoi lähteneensä 
tapahtumaan mainoksien kautta he-
ränneestä mielenkiinnosta. Niin kuin 
moni muukin vierailija Henriikka oli 
myös sitä mieltä, että ytimekkäät ja 
lyhyet puheet pitivät mielenkiinnon 
yllä. 

– Puheista sai todella paljon irti, 
sillä ne olivat puhujille henkilökoh-
taisia ja samalla käytännönläheisiä.

Henriikankin kohdalla tapahtu-
ma saavutti päämääränsä: herätti 
ajattelemaan omia unelmia; Mistä 
minä unelmoin, ja mitä voisin tehdä 
sen saavuttamiseksi? Kokonaisuudes-
saan tapahtuman sisältö sai paljon 
hyvää palautetta. 

Jatkoa luvassa
Sekä Antti että Henriikka ovat sitä 
mieltä, että tapahtumalle olisi saata-
va jatkoa. Ensi vuodeksi ollaan suun-
nittelemassa uutta tapahtumaa, nyt 
kun konsepti on todettu toimivaksi. 
Toki ensimmäisestä tapahtumasta 
oppineena siitä odotetaan kaikin 
puolin mahtavampaa nuortenkonfe-
renssia.

– Ajatelkaa, kolmisen sataa 
nuorta aikuista ovat valmiita jopa 
maksamaan kuullakseen inspiroivia 
opetuksia ja ytimekkäitä saarnoja. 
Ei tarvita gospelkonserttia, jotta saa-
daan porukan korvat hörölle. Wup 
Dreams -tapahtuma osoitti taas, että 
meillä on aivan huipputyyppejä nuo-
risotyössä. Olen kiitollinen heistä ja 
siitä, että seurakunnan johdossa nuo-
rille annetaan tilaa kokeilla uutta! 
nuorisopastorimme Jarkko Lindqvist 
iloitsi.

Unelmoi. Unelmoi suuria Juma-
lan kanssa ja tee töitä unelmasi saa-
vuttamiseksi! 

MILKA MYLLYNEN

WUP Dreams – uudenlainen nuorisotapahtuma
KUVAT JONNA HELIN

KUVA: RAUNO NYTORP
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N iin kuin keväinen luonto huo-
kuu elämän voimaa, myös 
Juhannuskonferenssi julistaa 

teemallaan ”Uskoa Elämään”. Kon-
ferenssin teema liittyy keväällä 2014 
käynnistyneeseen kristittyjen yhtei-
seen maailmankatsomuskampan-
jaan.

Konferenssi sisältää jälleen tuhdin 
annoksen ohjelmaa ”vauvasta vaa-
riin”. Tunturimessu tarjoaa torstai-
iltana eksoottisen elämyksen myös 
konferenssin kansainvälisille vieraille. 
Romanijärjestö Elämä ja Valo juhlii 
50-vuotisjuhlavuottaan perjantai-
na. Sunnuntaina konferenssikansa 
kokoontuu suureen esirukoustapah-
tumaan, jossa käännymme Jumalan 
puoleen Suomen puolesta.

Erikoisuutena on myös Kids 
Gospel -laulukilpailu, jossa kahdek-
san alle 13-vuotiasta lasta kisailee 
622!7!%2& 8!*)& 9*"%*)& .)003"")(& :+1-
jantai-ilta huipentuu amerikkalaisen 
Israel Houghtonin & New Breedin 
konserttiin, joka on konferenssin ai-
nut pääsymaksullinen tapahtuma. 
Konserttia voi seurata nyt myös ne-
tistä hankkimalla Ison Kirjan verkko-
kaupasta ns. nettipassin, jolla pääsee 
myös konferenssin arkistoon.

Konferenssissa tarvitaan taas pal-
jon ahkeria vapaaehtoistyöntekijöitä. 
Talkoisiin voi ilmoittautua osoittees-
sa: !!!"-*.&//*%()/0$1$/%%2","

Uskoa Elämään 
konferenssista

K uten olemme kertoneet, niin ensi 
vuodenvaihteessa on tarkoitus 
siirtää seurakuntamme toiminta 

ja talous omaisuuksineen Tampereen 
rukoushuoneyhdistys Saalem ry:ltä 
Tampereen Helluntaikirkkoseura-
kunnalle. Rukoushuoneyhdistystä 
ei ole kuitenkaan tarkoitus tässä yh-
teydessä lakkauttaa. Yhdistyksen 
kokous, missä asiasta päätetään, pi-
detään tiistaina 11.11.2014 klo 19 
rukoushuoneella Aleksanterin katu 
18, Tampere. Mikäli tuolloin esitys 
toiminnan, talouden ja omaisuu-
den siirrosta saa tarvittavan kolmen 
neljäsosan kannatuksen läsnä ole-
vilta yhdistyksen jäseniltä, pidetään 
Tampereen Helluntaikirkkoseura-
kunnan seurakunnankokous tiistaina 
9.12.2014 samassa paikassa. Tuossa 
kokouksessa Helluntaikirkkoseura-
kunta ottaa yhdistyksen luovuttamat 
vastuut virallisesti vastaan.

Tarkemmin kokouksista ja niiden 
asialistoista ilmoitetaan vielä lähem-
pänä yhdistyksen ja yhdyskuntaseu-
rakunnan sääntöjen mukaisesti.

Pastoreiden ja vanhinten puolesta
JUHANI SAND

HALLITUKSEN JA VANHIMMISTON 
PUHEENJOHTAJA

ENNAKKOILMOITUS 
SEURAKUNTALAISILLE 

syksyn tärkeistä 
kokouksista

Jeesus-marssin 
20-vuosipäivänä 
Tampereella marssittiin 
jo 21. kerran. Mukana oli 
lähes 600 kaikenikäistä 
marssijaa eri 
seurakunnista. 

J uhlamarssi alkoi Hervannan Ka-
tukappelin ylistäjien ja Kari Salon 
johtamalla tilaisuudella Aleksan-

terinkirkolta ja päättyi Tuomiokirk-
koon, jossa oli järjestetty yhteiskris-
tillinen juhla. Tilaisuudessa ylistettiin 
Come Home -tiimin johdolla ja kuul-
tiin Jeesus-marssin sekä Kings Kids 
-toiminnan historiaa. Tampereen 
kristillisten seurakuntien pastorit ru-
koilivat yhdessä kaupungin puolesta. 

Juhlan juontajat Mika ja Outi 
Piirto olivat mukana Tampereen en-
simmäisellä marssilla jo 1994. Outi 
vasta pienenä tyttönä ja Mika mars-
sin koordinaattorina. Mikan näky oli 
toteutunut.

– Palattuani Missionuorten Ope-
tuslapseuskoulusta Hawaijilta 1992 
koin Jumalan puhuvan minulle, että 
voisin tuoda evankeliumia ja Juma-
lan valtakunnan todellisuutta jolla-
kin uudella tavalla Tampereelle ja 
Suomeen. Helsingin Jeesus-marssilla 
1993 näin videon Lontoon Jeesus-
marssista ja se kosketti minua syvästi. 
Aloin kovasti keskustelemaan pastori-
en ja johtajien kanssa Jeesus-marssis-
ta. Kiersimme ylistysryhmän kanssa 
kaikki Tampereen seurakunnat opet-
taen Jeesus-marssin lauluja ja innos-
taen ihmisiä, Mika muistelee.

Mika Piirto on ollut Tampereen 
Jeesus-marssin koordinaattorina 
kymmenkunta kertaa. Muita ovat 
olleet muun muassa nykyisin pelas-
tusarmeijassa toimiva Seppo Takala 
sekä Erkki Välimäki helluntaiseu-
rakunnasta. Pari viimeistä marssia 
Mika on koordinoinut yhdessä Jaak-
ko Ahvenaisen kanssa keskittyen itse 
pääasiassa tiedotukseen.

Uutta tekniikkaa ja musiikkia
Jeesus-marssin formaatti ei juurikaan 
ole muuttunut, mutta tekniikka ja 
laulut ovat uudistuneet.

– Ensimmäisinä vuosina kan-
noimme mukana isoja radioita. Noin 
15 vuotta sitten teekkarit alkoivat 

rakentamaan radiokärryjä. Lauloim-
me useita vuosia Graham Kendri-
cin säveltämiä ylistyslauluja, kunnes 
vuoden 2000 Jeesus-päivän koko 
Suomen Jeesus-marssia varten tehtiin 
paljon omaa uutta ylistysmusiikkia; 
muun muassa Lasse Heikkilän sävel-
tämät ”Miksi Suomi olet levoton” ja 
”Rauhanruhtinas”. Tuolloin marssil-
la oli poliisin arvion mukaan 10000 
ihmistä, Mika kertoo.

Todistus ja rakkauden 
julistus
Mikä merkitys Jeesus-marssilla on 
kaupungille?

– Vaikka kyseessä ei olekaan en-
sisijaisesti evankeliointimarssi, se on 
kuitenkin juuri vappuna tuhansille 
ihmisille todistus siitä, että kaupun-
gissamme on vielä kristittyjä ja että 
Jeesus rakastaa ihmisiä, jotka marssin 
näkevät. Itse koen aina Pyhän Hen-
gen täyteyttä ja suurta iloa, Mika sa-
noo.

Outi Piirron mielestä Jeesus-mars-
si on ennen kaikkea todistus ja mani-
festaatio eli julistus koko kaupungin 
henkivalloille ja voimille, että Jeesus 
on Herra. Se muuttaa Tampereen 
vapun ilmapiirin, antaa toivoa ja tuo 
valoa pimeyteen.

Rukoustapahtuma ennen 
marssia
Aleksanterinkirkossa järjestettiin tänä 

vuonna vappuaamun Tampere ru-
koilee –tapahtuma, jossa esirukoiltiin 
marssin, Tampereen ja koko Suomen 
puolesta. Rukousaamusta aiotaan 
tehdä perinne. Rukouksenjohtajana 
toiminut Jukka Putkonen on yksi toi-
minnan vastuuhenkilöistä.

– Tampere rukoilee -tilaisuudet 
ovat syntyneet kristittyjen halusta 
etsiä yhdessä paikkakuntamme pa-
rasta. Kerran kuukaudessa kokoontu-
nut joukko on saanut kokea Jumalan 
Hengen rohkaisua ja uskoa Jumalan 
kykyyn vaikuttaa kaupungissamme 
uutta Hengen elämää. On siunaavaa 
olla koolla eri seurakunnista tulevien 

kristittyjen kanssa. Moni on kertonut 
saaneensa taivaallista kosketusta ja 
kokenut rakkauden yhteyttä. Turus-
sa tämänkaltainen yhteys on ollut jo 
vuosia ja Helsingissä Mahdollisuus 
muutokseen -mission jälkeen pari 
vuotta. Nyt myös Tampereella on 
kaikille avoimet, säännölliset kokoon-
tumiset. Tätä ovat uskovat eri rukous-
kokouksissa pyytäneet Herralta jo 
vuosia; niin minäkin.  Kun sain kut-
sun yhdeksi vastuuhenkilöksi, lähdin 
mielelläni mukaan, Putkonen kertoo.

TARJA JÄÄSKELÄINEN

JEESUS-MARSSI 20 VUOTTA 

Iloa ja toivoa kaupunkeihin

Tämä näky puhutelkoon kaupunkiamme tulevinakin vuosina.

Katukappelin ylistäjät ovat palvelleet Jeesus-marssilla useina vuosina. 

KUVA: OLAVI RAJAHALME

Outi ja Mika Piirto (keskellä vas.) ovat marssineet Jeesukselle 20 vuotena. 

KUVA: OLAVI RAJAHALME

KUVA: TARJA JÄÄSKELÄINEN
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Jukka Sipilä, mitä sinulle 
nykyään kuuluu?

Olen asettunut takaisin Tampereel-
le 3,5 vuoden Iso Kirja -kauden 
jälkeen. Majailen Tammelassa ja 
%*"-")&;1++30)<+1,5100.//*)0(

Olet hommissa Tesomalla.

Kertoisitko siitä hieman tar-

kemmin?

Aloitin alkuvuodesta Tesoman Ma-
jatalolla nuorisotyöntekijänä. Olen 
koonnut tiimiä ja muutama tyyppi 
on sitoutunut avukseni. Joka toinen 
lauantai Majatalolla on Highway-
nuortenillat, jossa käy noin 30 teini-
ikäistä nuorta joka ilta.

Usein, kun järjestetään ohjelmaa 
seurakunnissa, paikalle saapuu suu-
rimmaksi osaksi uskovia ja korkein-
taan pari ei-uskovaa. Highway-il-
loissa tilanne on täysin päinvastoin; 
lähes kaikki nuoret ovat ei-uskovia! 

Highway on kuin nuorisotila ja 
silloin Majatalo on auki neljä tuntia. 
Majatalolla on biljardipöytä, nuori-
somusaa ja sohvia, eikä kaikki eivät 
edes tiedä olevansa seurakunnassa. 
Illan keskivaiheilla on lyhyt evanke-
lioiva puhe, jonka jälkeen usein syn-
tyy keskustelua uskonasioista. Jotkut 
ovat ottanut jo Jeesuksen vastaan!

Mitä ajatuksia ja odotuksia 

työn alku on synnyttänyt?

Siunaavaa on kuulla, kuinka nuoril-
la on hyvä olla Majatalossa. Meillä 
on mahtavat mahdollisuudet vai-
kuttaa nuoriin. Uskon, että työ on 
pitkäjänteistä kylvötyötä. Toivon, 
että ollaan Herran käytössä. Tarkoi-
tus on jatkaa Tesomalla ensi syksy-
näkin.

JONI HUOPANA

PUHELIN PIRAHTAA

Mitä
kuuluu?

Marko Selkomaa  
– Loistava seurakunta
Marko Selkomaa kuvaa teoksessaan nykyai-
kaista apostolista seurakuntaa. Paikallisseura-
kunta ja seurakuntaverkosto ovat Jumalan pe-
lastussuunnitelman ytimessä. Niiden tarkoitus 
on toimia majakkana ihmisten, kaupunkien ja 
kansakuntien elämässä. Teoksen nimi nousee 
Efesolaiskirjeestä ja tarkoittaa uskovien yhtei-
söä, joka rakkaudellisesti, voimakkaasti, moni-
puolisesti palvellen ja elämää sykkien heijastaa 
Kristuksen valoa.

John C. Lennox – Tähtäimessä 
Jumala
Maailmankuulu uskonpuolustaja John C. 
Lennox purkaa teoksessaan Tähtäimessä Juma-

la monien kuuluisimpien uusateistien, kuten 
Daniel Dennetin, Christopher Hitchensin ja 
Richard Dawkinsin väitteitä kansantajuisella 
tavalla ja käy ne läpi kriittisellä seulalla.

Jos pääsemme uskonnosta eroon, olemme 
onnellisempia? Myrkyttääkö uskonto kaiken, 
kuten uusateistit väittävät? Voiko asia olla 

niin yksinkertainen? John Lennoxin kirka-
sälyinen teos tarjoaa aivojumppaa niin kris-
tityille kuin ateisteillekin. Lennox tunnetaan 
lukuisista julkisista keskusteluista uusateistien 
kanssa.

Kirja on jatkoa loppuunmyydyn William 
Lane Graigin Valveilla-teoksen aloittamalle 
keskustelulle.

Jukka Norvanto  
– Genesis
Raamatussa on neljä evankeliumia, mutta 
viisi Mooseksen kirjaa.

Vanhan testamentin sivuilla kerrotaan, 
kuinka kansan keskuudesta nousi aika ajoin 
esiin profeettoja, jotka muistuttavat israelilai-
sia Jumalan tahdosta. He muistuttivat kansaa 
myös liiton ehdoista, joihin sisältyi sekä siu-
nauksia että kirouksia. Kansa alkoi vähitellen 
oppia, että Jumala kunnioittaa liittoa. Hän 
itse toimii ilmoittamansa lain mukaan ja edel-
lyttää samaa myös kansaltaan.

Ihmeellisesti näiden tietyllä tavalla helpos-
ti ymmärrettävien viestien lomaan tai sisään 
liittyi myös jotakin enemmän ja syvällisem-
pää. Jotakin sellaista, joka viittaa johonkin 
muuhunkin kuin juuri käsillä olevaan tapah-
tumaan tai aikaan. Jo Vanhassa testamentti 
itse näkee kirjoituksissaan viittauksia henki-
löön, joka kerran tulisi maailmaan ja jossa tu-
lisi näkyviin täydellisenä se, jonka tuloa tuos-
sa vaiheessa vasta enemmän tai vähemmän 
selvästi aavisteltiin. Tosin joissakin yhteyksis-
sä lupaus tulevasta – Messiaasta eli Jumalan 
Voidellusta – annetaan selväkielisestikin.

Jumala valmisti maailmaa tuhansien vuosi-
en ajan Jeesuksen tulolle. Niinpä Vanhan tes-
tamentin sivuilta voi löytää Jeesukseen ja evan-
keliumiin viittaavia tapahtumia, henkilöitä ja 
myös periaatteita, jopa suoria ennustuksia. 
Tässä teoksessa niitä etsitään erityisesti En-
simmäisestä Mooseksen kirjasta, Genesikses-
tä.
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Karismakirjan tarjontaa

Jukka Sipilä valmistui tänä 
keväänä Iso Kirja -opiston 
seurakuntatyön linjalta.


