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johdattavat joulun tunnelmaan laulujen sävelin
Solisteina: Sauli Ahvenjärvi, Satu Hietala ja Veera Tillander

Hyvää syntymäpäivää
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Uskon perusteet
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On rohkeiden tehtävä
lähestyä arkoja s. 4

Käkisalmen kylissä otetaan
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Kolumni

Rakkauden tulkinta

Kulttuurisensitiivinen Jeesus
mieli kääntyy aina
2000 vuoden takaisiin tapahtumiin, jotka sijoittuivat nykyisen
asuinpaikkamme länsi-naapuriin.
Noiden tapahtumien vaikutusala
on ollut ja on oleva maailmanlaajuinen kautta aikakausien. Tämä
vuodenaika täyttää aina sydämen
rauhalla. Saamme vuosi toisensa
jälkeen muistella ihmeellistä aikaa, jolloin Toivo saapui maailmaan.
Asuessamme täällä Lähi-idässä mietimme millä eri tavoilla
voisimme toimia tuon toivon välikappaleina arjessa. Olemme huomanneet, että aivan ensimmäinen
askel on sukeltaa paikalliseen kulttuuriin ja oppia ymmärtämään
ihmisiä täällä. Joulun sanomahan
on juuri tämä. Jumala saapui vajavaiseen ja rikkinäiseen maailmaan, ihmiseksi keskellemme.
Samoin meidän tehtävämme on
olla osana ympäröivää yhteisöä
– asuimmepa Suomessa tai Lähiidässä. Olkoon esimerkkimme se,
että Jeesus toimi Jumalan antaman toivon välikappaleena siinä
kulttuurissa, jossa hän asui.
Olemme saaneet opiskella
täällä Ammanissa arabiaa syksyn ajan ja sen kautta pikkuhiljaa sukeltaa uuteen kulttuuriin.
Olemme kokeneet ihmeellistä
kiinnostusta ja vilpitöntä halua
oppia tuntemaan tämän kansan
tapaa ajatella ja hahmottaa elämää. Kun Jeesus opetti ihmisille
Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta, hän käytti paljon esimerkkejä liittyen paikalliseen luontoon
ja elinkeinoon. Raamatun lehdiltä
löytyvät runsaat kertomukset paimenista, lampaista, oliivipuista
sekä vuorista, kukkuloista ja laaksoista. Näihin kertomuksiin on
ikään kuin puhallettu henki tässä
ympäristössä.
Entä jos Jeesus olisi syntynyt
Suomeen? Kenties maatalon isäntä olisi antanut yösijan renkien
talosta tai avannut ladon oven?
JOULUN ALLA

Raamatun sanoma ja periaatteet
ovat sisältörikkaita, ja on mielenkiintoista miettiä, kuinka niiden
sanoma voidaan pukea suomalaisen ihmisen sielunmaisemaan.
Me kristityt olemme pyhäkoulusta
asti oppineet kuulemaan paimenista ja lampaista sekä oliivipuista, joita oksastetaan. Mutta entä
supisuomalainen naapurisi? Jeesuksen antamat esimerkit sopivat
paremmin tänne, missä voimme
auton ikkunasta nähdä paimenen
johtavan laumansa taitavasti tien
yli ja karussa maastossa kasvavan miltei pelkästään oliivipuita.
Kuinka Suomen luonto puhuu
Jumalan rakkaudesta? Raamatun
sanoma on elävä sanoma, jonka
voi pukea moniin vaatteisiin. Sisältö ei muutu, vain kuori.
Haaste löytyy siitä, että joskus
kuori on rikkinäinen tai suorastaan mätä. Kuinka sopeudumme
ja elämme kulttuurissa, jonka
koemme olevan vastoin Jumalan
periaatteita? Jälleen katsomme
Jeesusta. Hän ei suvainnut syrjimistä, alas painamista, huijausta,
rakkaudettomuutta eikä välinpitämättömyyttä. Hän otti kantaa niin
yhteiskunnallisiin epäkohtiin kuin
yksilöihmisten kokemiin vääryyksiin. Kun maassa syrjittiin jotain
kansanryhmää, Jeesus kutsui heitä
lähimmäisikseen; kun yhteisössä
syrjittiin yksilöä, Jeesus puhutteli
ja pyysi vettä juuri häneltä; kun
syntinen haluttiin kivittää, Jeesus
osoitti syyttäjien syntisyyden; kun
Jumalan kohtaamisesta oli tullut
vain kasa sääntöjä, Jeesus kutsui
ihmiset suhteeseen.
Koemme todella itsemme pieneksi suurien haasteiden keskellä.
Mutta samalla olemme innostuneita Jumalan mahdollisuuksista,
kun itse vain suostumme olemaan
käytettävissä. Siunattua ja toivorikasta joulunaikaa jokaiselle!
P erhe L indgren

V

iime päivien poliittiset
käänteet ja keskustelut
kertovat meille siitä, että
Jumalan rakkauden viestiä
ei valitettavasti ole ymmärretty oikein. Raamatun antama resepti puhtaudesta ja onnellisuudesta
on tulkittu ahdasmielisyydeksi ja uhkaksi omille mielihaluille. Synnistä ei
haluta vapautua vaan sille halutaan
siunaus.

Kun Jeesus syntyi maailmaan,
tilanne oli vastaavanlainen. Enkelit
ilmoittivat suuren ilon ja Jumalan
suosion kaikelle kansalle. Heille oli
syntynyt Vapahtaja, joka ottaisi pois
maailman synnin ja toisi rauhan ihmisten keskelle. Olisi luullut, että
Hänet olisi otettu riemuiten vastaan,
mutta toisin kävi.
Heti ensi hetkestä lähtien Jeesusta
alettiin vainota. Kuningas Herodes
näki Hänet uhkana omalle vallalleen.
Fariseukset eivät pitäneet siitä, että
Jeesus paljasti synnin ja tarjosi armoa
niille, joka syntinsä tunnustivat ja
hylkäsivät. Hänen tiensä vei ristille,
mutta kuolemallaan hän sovitti syntimme ja nousi ylös haudasta Jumalan suunnitelman mukaisesti.
Sovituksen sanomaa on saarnattu
jo 2000 vuotta ja miljardit ihmiset
ovat uskoneet sen. Kaikkialla, mihin
evankeliumi on levinnyt, se on muuttanut koteja, kaupunkeja ja kansakuntia. Tänä päivänä Jumalan rakkauden viesti halutaan valitettavasti
vesittää tai hävittää kokonaan. Sitä

mukaa, kun totuus hämärtyy, yhteiskunta alkaa rappeutua.
Mikä sitten on seurakunnan rooli
juuri nyt? Uskon, että ennen kaikkea meidän tulee kääntyä sydämestämme Jumalan puoleen, nöyrtyä ja
rukoilla, että meidän maamme tulisi
jälleen terveeksi (2 Aik. 7:14). Toiseksi, meidän tulisi pyytää Herralta,
että Hänen Henkensä voisi muuttaa
meidän sydämemme, ajatuksemme
ja olemuksemme niin, että ihmiset
voisivat tunnistaa meissä Hänen
rakkautensa. Kolmanneksi, meidän
tulee puhua viisaasti Raamatun ja
Israelin puolesta. Neljänneksi, meidän tulisi auttaa vanhurskauteen niin
monta kuin mahdollista, sillä Vapahtajamme on tulossa takaisin.
Hän ei tahdo, että kukaan hukkuisi, vaan
että kaikilla olisi Hänen kanssaan ikuinen
elämä. Niin paljon Hän edelleen rakastaa
maailmaa.Valoisaa joulua!
TARJA JÄÄSKELÄINEN

Rauhan sanoma

R

auha on kristinuskon keskeisimpiä käsitteitä. Jeesus
tuli maailmaan antaakseen
rauhan. Maailman rauha
on keskustelluimpia asioita
vuosisata toisensa jälkeen. Sodat ovat
muuttaneet kansakuntien kohtaloja
ja tuoneet suunnatonta kärsimystä.
Jälleen vuoden 2014 joulun alla Euroopan rauhaa uhkaavat jännitteet ja
taistelut. Tuntuu siltä, että maailma
ei opi historiasta mitään. Onneksi
kristityillä on suuret lupaukset Jumalan sanassa.
Jeesus lupasi meille rauhansa:
”Rauhan minä jätän teille: minun
rauhani - sen minä annan teille. En
minä anna teille, niin kuin maailma
antaa. Älköön teidän sydämenne
olko murheellinen älköönkä peljätkö” (Joh. 14:27). Jumalan näkökulmasta pysyvää rauhaa ei ole kuin
sydämestä lähtevä rauha. Kun Jeesus
antaa sydämeen rauhan, se tarkoittaa
sovintoa Jumalan kanssa ja sovintoa

ihmisten kanssa. Ilman sisäistä rauhaa on raskasta elää. Uskoontulon
jälkeen Pyhä Henki alkaa vaikuttaa
uskovassa rauhan ja rakkauden tekoja. Tästä yksilörauhan näkökulmasta löytyy pysyviä rauhansopimuksia
niin perheissä kuin naapureiden kesken, niin sisarusten kuin sukujenkin
kesken.
Uskovan sisäiselle rauhalle löytyy
uhkia siinä kuin valtioidenkin väliselle rauhalle. Jos ihminen ei elä Jumalan tahdon mukaan, vaan päästää
itsensä ajautumaan maailman tarjoamien korvikkeiden perässä, hän
menettää rauhansa. Näitä kompromisseja uskova voi tehdä ihmissuhteiden puhtaudessa, raha-asioissa,
päihteiden kanssa tai seksuaalietiikan
alueella. Rikkinäinen sydän vetää
kokemaan nopeaa tyydytystä, mutta
jääkin sidotuksi sellaiseen, mihin ei
alun perin halunnut. Sisäisen rauhansa menettämisen myötä uskova
tulee voimattomaksi ja etääntyy rau-

han lähteestä, Jeesuksesta.
Evankeliumi on sanoma toivosta
toivottomalle ja voima nousta synnin kahleesta. Uskovan ei tarvitse
hyväksyä tilaansa tai laittaa otsaansa
lappua, jossa lukee ”huono uskova”.
Vielä voi päättää uskoa Jumalan hyvyyteen ja hänen tahtonsa tuomaan
tyydytykseen ja siunaukseen elämässä. Jälleen tuo ihana rauha täyttää
sydämen!
Sodan uhka ja jännitteet huolestuttavat monia. Oman elämän
tulevaisuus ja ensi vuoden haasteet
pelottavat vielä enemmän toisia. Joskus mieleen tulee ajatus, mitä Jumala
minusta huolii taisteluideni ja heikkouksieni kanssa. Vieläkin kaikuu
joulun enkelten viesti: älkää peljätkö.
Jeesuksen rauhan lupaukseen kuuluu
sama kehotus: älkää murehtiko, älkää peljätkö!
U sko K atto
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KUVA: MARJA VIITANEN

Hynylän kodin ”Isot pojat” jouluna 2010.

MARJA VIITANEN TOIVOTTAA

Hyvää syntymäpäivää Jeesukselle
Noin kolme vuotta
sitten Intiasta Suomeen
kotoutuneen lähetin
mielestä joulussa tärkeintä
on sen alkuperäinen
merkitys.

M

arja Viitasella ei ole
vielä suomalaisia jouluperinteitä.
– Vuonna 2012 toivuin lonkkaleikkauksesta ja otin levon kannalta.
Viime jouluna kävin äidillä, mutta
joulupäivän vietin hiljaisuudessa vain
nauttien siitä, ettei tarvitse tehdä mitään, hän kertoo.

Joulu evankeliumin ympärillä
Hynylän lastenkodissa joulu oli jo
oikeastaan ennen varsinaista joulua.
Se oli useita pikkujouluja näytelmineen ja pakettien tekemistä 400500 lapselle. Marja teki vuosittain
jokaiselle pojalleen ja myöhemmin
yhdessä jonkun kanssa kaikille lap-

sille joulukortit. Juuri ennen joulua
lapset lähtivät parin viikon lomalle.
Jouluaamuna kello viiden joulukirkossa kuultiin joulutervehdykset,
jaettiin teetä ja pikku syötävää.
– Intiassa kaikki jouluohjelma
keskittyi evankeliumin ympärille.
Täällä Suomessa ei tahdo löytää
muita kuin tonttuaiheisia joulukortteja ja muutenkin touhu on vähän
vastaavaa, hän ihmettelee ja sanoo
toivottavansa jouluna Jeesukselle
hyvää syntymäpäivää.
– Vaikka Jeesus ei välttämättä
syntynytkään joulupäivänä, niin
tosiasia on, että Hän syntyi. Monelle lapselle Intiassa jouduimme
keksimään syntymäpäivän, kun kukaan omaisista ei tiennyt tai muistanut sitä. Aina ei edes muistunut
mieleen, oliko riisinkylvön vai sadonkorjuun aika; kuuma aika vai
sadeaika.

Intiassa vai Suomessa
Marja jäi eläkkeelle 1.8.2011 alkaen.
Saman vuoden marraskuussa hänellä oli Intiassa varsinaiset lähtöjuhlat.

Vuonna 2012 hän kävi siellä kaksi
kertaa telugu-kielisen Jippii CD:n takia ja viime helmikuussa Aune Hynyn syntymän 100-vuotismuistojuhlassa. Haastatteluhetkellä Marja oli
lähdössä Intiaan kolmeksi viikoksi.
Silti hän kieltää elävänsä ”välimaastossa”.
– Jo ennen eläkkeelle jäämistäni
minulle oli selvää, että haluan elää
Suomessa suomalaisena enkä haikaile Intiaan. Intia täytti elämäni ja
ajatusmaailmani 15.9.1985 alkaen
toukokuuhun 2011 asti ja sen jälkeen
olen tähyillyt Suomeen päin. Olen
Jumalalle Intian ajasta äärettömän
kiitollinen, mutta Intia ei ole elämäni. Yhteys Jeesukseen on aarteeni ja
Hän on elämäni keskipiste ja silloin
on ihan sama, missä päin maailmaa
olen.

Solut ovat turvaverkko
Kotiseurakunnassa
Tampereella
Marjaa sytyttävät solut ja soluverkostot.
– Kun aina on joku, kenestä sinä
olet vastuussa ja kenelle sinä olet vas-

tuussa, niin ei synny helposti klikkejä
kenenkään ympärille. Koen sen turvallisuustekijänä. Toisaalta minua askarruttavat ne seurakuntalaiset, joilla
ei ole solua tai muuta vastaavaa. Kun
heillä menee huonosti tai tulee vaikeuksia ja tarvitaan kuuntelevia korvia
ja esirukousta, niin mistä löytyy rinnalla kulkija? Minulla ei ole siihen
vastausta, Marja pohtii.

Täyttäkää taivaan
valtakunta
Marja Viitanen passittaisi jokaisen
seurakuntalaisen
Kairos-kurssille
vanhimmista ja paimenista alkaen.
– Nykyään en edes tykkää koko
lähetysnäky-sanasta, koska se johtaa
mielestäni harhaan. Lähetys ei ole
mikään osa-alue uskovan elämässä
vaan pelastussanoman eteenpäin
vieminen on uskovan elämän päätarkoitus.
– Meidän tulee täyttää taivaan
valtakunta samalla tavalla kuin ensimmäisille ihmisille annettiin tehtäväksi täyttää tämä maa. Jumala
siunasi heidät siihen tehtävään ja

meidät on myös siunattu meidän tehtäväämme. Jeesus sanoi, että menkää
kaikkeen maailmaan, mutta samalla
Hän sanoi, että älkää menkö, ennen
kuin saatte voiman Pyhä Hengen tullessa. Herra ei edellytä, että me omin
voimin ja kyvyin tekisimme jotakin
Hänelle. Hän tahtoo siunata meidät,
että voisimme olla siunauksena ihan
tavallisessa arjessamme.
Marja muistuttaa, että Jeesuksen
kuoleman jälkeen seuranneiden 50
vuoden aikana tavalliset rivikristityt
valloittivat Rooman valtakunnan
evankeliumilla. He elivät todeksi Jumalan, joka oli erilainen, kuin mitä
kukaan oli koskaan ennen kuullut.
– Ollaanhan mekin sellaisia kristittyjä?
Siunattua Joulua ja Herran läheisyyden
täyttämää vuotta 2015
K atariina K osonen ja M arja
V iitanen
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Uskon perusteet vahvistuvat kurssilla
Uskon perusteet –kurssilla
voi oppia uutta ja kerrata
vanhaa.

H

engellisiä kysymyksiä pohdiskeleville ja uskossaan
eteenpäin pyrkiville on
tarjolla useita eri kursseja.
Uskon perusteet -kurssilta
moni on saanut elämäänsä selkeät
suuntaviivat.
Katri Komonen on ollut mukana kurssia vetämässä noin 10
vuoden ajan ja syksystä 2009 asti
yhdessä miehensä Tuomo Komosen kanssa. Kurssin tavoitteena on
opettaa uskonelämän perusasioita ja

Vuorotellen vastuussa

Tuomo ja Katri Komonen opastavat
kurssilaisia uskon perusteissa.

Yllätyksiä uskonasioiden
ytimessä

vahvistaa uskovia Jeesuksen opetuslapsina.
– Tunnit koostuvat rukouksesta,
opetuksesta ja keskusteluista. Mukana saa toki olla vain kuuntelemassakin. Jokainen kurssin hyväksytysti
läpikäynyt saa kurssilta diplomin,
Tuomo kertoo.
– Monet ovat kokeneet perusasioiden selkeytymistä, vahvistuneet
uskossa ja rohkeudessa. Toiset ovat
täyttyneet Pyhällä Hengellä ja alkaneet puhua uusilla kielillä.
Vuosien varrella mukaan on
tullut nettisivujen perusteella myös
sellaisia henkilöitä, joilla ei ole ollut
juuri mitään kosketusta hengellisiin
asioihin. Kurssin aikana heitä on
tullut myös uskoon.
Kurssi järjestetään syksyllä ja keväällä ja sen laajuus on 10 tuntia.
Keskimäärin ryhmässä on nykyään
15 henkilöä.
Tuomo ja Katri ovat myös opettamassa, sillä Jumalan sanan jakaminen palaa molempien sydämissä.
– Jaamme tehtävät jokaisella
kurssilla hieman eri tavoin. Se on
helppoa, sillä hahmotamme kokonaisuuden ja yksityiskohdat vuosien
kokemuksen kautta. Jaamme myös
esirukoukset kurssin ja kurssilaisten
puolesta yhdessä. Rukous on tässäkin työmuodossa kaiken perusta, he
sanovat.

Susanna Sihvonen oivalsi kurssilla kielilläpuhumisen merkityksen.

Katri ja Tuomo ovat itse kokeneet kurssit hyvin antoisina. Opiskelijoiden positiivinen palaute on
antanut intoa jatkaa eteenpäin.

Ikkuna seurakuntaan
Päivi Salokangas (66) päätti viime
keväänä tutustua kurssin kautta paremmin omaan seurakuntaansa ja
uuden sukupolven johtajiin.
– On aina hyvä kerrata perusasioita ja kuunnella, miten nuoremmat
niitä sanoittavat, hän selventää.
Sairaanhoitajan uran jälkeen

25 vuotta sairaanhoidonopettajana
toiminut Päivi on opettanut seurakunnan pyhäkoulussa ja laulanut
kymmeniä vuosia sekakuorossa.
Uskon perusteet –kurssi oli hänen
mielestään uudenlainen ikkuna seurakuntaan.
– Kurssin opettajat olivat hyvin antautuneita ja osasivat luoda
vuorovaikutussuhteen
oppilaiden
kanssa. Kokemastani innostuneena
jatkan nyt Kristityn elämä -kurssilla,
hän hymyilee.

Lapsesta saakka uskossa ollut Susanna Sihvonen (24) halusi paneutua
uskonasioiden ytimeen; kerrata vanhaa ja oppia uutta.
– Jokainen opettaja tuo aina jotakin uutta Raamatun sanomasta;
niinpä myös tällä kurssilla sain oppia
uusia, jopa mullistaviakin asioita, hän
iloitsee.
– Viimeisellä tunnilla meille opetettiin, että kielilläpuhuminen kuuluu kaikille ja rakentaa meitä sekä
seurakuntaa. Rukoillessamme tunnin
lopussa minä ja ystäväni aloimme puhua ensimmäisen kerran uusin kielin.
Olin mielestäni jo aikaisemmin täyttynyt Pyhällä Hengellä, mutta luulin,
että kielilläpuhuminen ei kuulu minulle!
Susannan mielestä kurssi oli voimaannuttava. Mukana oli myös
hänen siskonsa ja tämän solulaisia.
Erityisesti Susanna piti siitä, että kurssilla oli hyvin eri-ikäisiä uskovia, jotka uskalsivat puhua ja myös haastaa
opettajia. Katrin ja Tuomon henkilökohtaiset kokemukset avasivat asioita.
– Aion käydä myöhemmin myös
Kristityn elämä -kurssin, Susanna
suunnittelee.
Seuraava Uskon perusteet -kurssi
alkaa Saalemilla 22.1.2015 ja sinne
voi vielä ilmoittautua. Lisätietoa löytyy seurakunnan nettisivulta.
T arja J ääskeläinen

RIITTA KUISMANEN USKOO YHTEISÖLLISYYDEN VOIMAAN

”On rohkeiden tehtävä lähestyä arkoja!”

R

iitta Kuismanen on tuttu
kasvo seurakunnastamme jo yli
kolmenkymmenen vuoden ajalta. Hänen sydämellään ovat yhteiskunnassa vaikuttaminen ja yhdessä
tekemisen ilo seurakunnassa.
Eurasta kotoisin oleva Riitta tuli
Tampereelle opiskelemaan fysioterapeutiksi, ja on vuosien varrella
työskennellyt kotiäitinä ja sosiaalipsykologiksi kouluttauduttuaan myös
sosiaali- ja terveysalan opettajana.
Riitan perheeseen kuuluvat Juhamiehen lisäksi aikuiset tyttäret Saara ja Kaisa. Kuismaset ovat asuneet
vuosien varrella paitsi Tampereella
ja Kangasalla, myös Kiinassa ja Italiassa. Kansainvälisyys näkyy myös
seurakunnassa: Riitta on mukana ulkomaalaistyössä muun muassa englannin tulkkina.

(KUVA: JANI VIITALA).

Erilaisia tehtäviä eri
elämänvaiheissa
– Vuodet lasten kanssa kotona olivat
elämäni parasta aikaa, Riitta muistelee.
– Lasten kasvattaminen on tulevaisuuden kasvattamista. Mitä paremmin lapset voivat nyt, sitä paremmin
voi yhteiskuntamme tulevaisuudessa.

Lasten ollessa pieniä Riitta palveli
muun muassa Lasten kotipuu -ohjelman lavastajana, pyhäkoulussa ja
lastenleireillä.
Myöhemmin Riitta alkoi vaikuttaa myös Kristillisdemokraateissa
Pirkkalan kunnallispolitiikassa ja
puoluehallituksen jäsenenä sekä sittemmin Pirkanmaan piirin puheenjohtajana.
– Omia juttujani ovat erityisesti lasten, nuorten ja perheiden asiat
sekä kristillisten arvojen esillä pitäminen.
Kristittynä Riitta kokee olevansa
vastavirtaan kulkija muun muassa
työelämässä, mutta muistuttaa myös,
että kristillisyyden tulisi näkyä ennen
kaikkea käytöksessä eikä pelkästään
tiettyjen asioiden vastustamisena.
– Kristittyjen on myös tärkeää
profiloitua sen kautta, minkä puolesta puhumme eikä vain ”ei-ihmisinä”,
hän linjaa.

Persoonien voimaa –
monella tavalla

”Kristittyjen on tärkeää profiloitua sen kautta, minkä puolesta puhumme”,
Riitta Kuismanen linjaa.

Riitta pitää seurakuntaa poikkeuksellisena yhteisönä.
– Missä muualla on tällainen sukupolvet ylittävä, eri taustoista tulevi-

en ihmisten yhteys? hän iloitsee.
Riitta peräänkuuluttaa talkoohenkeä, matalaa kynnystä palvelutehtäviin ja rohkaisee kokeilemaan
uusia juttuja.
– Toisaalta hyvässä porukassa
mikä tahansa homma on mukavaa,
hän toteaa ja mainitsee omat kokemuksensa siivous- ja keittiötehtävistä,
joissa oli mahtava yhteishenki.
Erilaisilla vaikuttamisen areenoilla huomiota saavat helpoiten ulospäin suuntautuneet persoonat. Myös
seurakunnassa aremmat saattavat
jäädä katveeseen – tai täysin yksin.
– Yksinäisyys ei ole siitä kärsivän
oma ongelma, vaan yhteisön ja nimenomaan rohkeampien ongelma,
Riitta napauttaa. – Juuri niiden, joille lähestyminen on helpompaa, pitäisi käyttää tätä vahvuuttaan arempia
lähestyen, eikä tilanteen pitäisi olla
niin, että arat syyllistyvät siitä etteivät
uskalla lähestyä muita arkoja! Erilaisilla persoonilla on erilaiset vahvuudet: aremmilla se voi olla enemmän
vierellä kulkemista ja kuuntelemista,
rohkeammilla kontaktin ottamista.
P aula E rkintalo
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MEDIALEIRILLÄ INSPIROIVAA RAKENTUMISTA

Mediatyö ottaa askeleita eteenpäin

T

änä syksynä on ollut Mediaraamattukoulun käynnistymisen myötä myös mediaalan osaajien tapahtumia,
joissa on suunniteltu sitä,
mitä haluamme tällä saralla tehdä seurakunnan puitteissa, jotta ne
lahjat, joita meillä on, eivät menisi
hukkaan. Samalla on pyritty kehittämään jo olemassa olevia taitoja ja
oppimaan uusia.
Lokakuun alussa joukko media-alan ammattilaisia tai muuten median parissa työskenteleviä
nuoria kerääntyi eri puolilta Suomea Kukkolaan leireilemään. Tarkoituksena oli verkostoitua niiden
muutamien päivien aikana paremmin ja viettää aikaa Jumalan
läsnäolossa. Oli hienoa huomata,
kuinka kristillisissä piireissä on äärettömän lahjakkaita ja monessa mukana olleita ammattilaisia.
Heidän innostuksensa ja palonsa
työtään kohtaan oli inspiroivaa.
Markus Rautaniemen pitämien
Raamattuhetkien aikana saimme
pysähtyä miettimään miksi ja millä
keinoin me voimme oman työmme
kautta olla vaikuttamassa yhteiskunnassamme. Leiripäivien aikana
moni sai huomata, ettei työskentelekään ainoana uskovaisena mediakentällä, vaan on paljon muitakin,
jotka jakavat saman arvopohjan ja
haluavat elää sen mukaan tehden
laadukasta ja vaikuttavaa mediaa.
Lasten Kotipuun työryhmä kokoontui puolestaan Rauno Nytorpin luotsaamana syksyisen aurinkoiseen Kukkolaan virkistymään ja
suunnittelemaan tulevaa tuotantoa.
Markuksen raamattutunnin jälkeen ohjaaja Jolle Toukola ja käsikirjoittaja Laila Kurki avasivat
keskustelua tulevasta tuotannosta.
Lasten Kotipuusta työstetään aiemmasta tuotannosta poiketen pidempää käsikirjoitusta, jonka kuvaukset
aloitetaan keväällä 2015. Hengel-

KUVA: RAUNO NYTORP

liselle lastenohjelmalle on kova kysyntä, ja Lasten Kotipuun kautta
Raamatun maailma avautuu lapsille hauskojen nukkehahmojen kautta. Sarja on suunnattu 5-9 -vuotiaille lapsille. Aikaisemmin tuotettuja
jaksoja on katsottavissa TV7:n ja
UskoTV:n netti-arkistoista.
Myös kaikille avoimia kursseja
valokuvaamisesta, sosiaalisesta mediasta ja ilmaisutaidosta järjestetään
syksyllä ja keväällä seurakunnassamme. Nyt on siis mahdollisuus lähteä
tätäkin kautta mukaan tähän työhön.
Voimme kristittyinä olla muuttamassa suomalaista mediatarjontaa
olemalla siinä mukana. Jännityksellä
odotetaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan!
M ilka M yllynen ja
M arkus R autaniemi

Lasten Kotipuun käsikirjoittaja Laila Kurki, lavastaja Satu Aapa, nukkeohjaaja Saara Hämäläinen ja nukettaja Anita
Santapukki leirinuotion äärellä.
KUVA: LAURI LAUKKANEN

Media-alan osaajat inspiroituivat leirillä Sanasta, toisistaan ja työstään.

Päiväpiirin johtaja vaihtuu

P

äiväpiiriläiset olivat kokoontuneet suurin joukoin keskiviikkona, 22. lokakuuta, juhlimaan
seurakunnan pitkäaikaisen eläkeläistyön vetäjän, Heikki Lintulan, läksiäisiä.
Tilaisuuden avauksessa Heikki muisteli menneitä, vaikka hän
muistikin erään henkilön sanoneen:
”älkää vanhoja vatkatko!” Historian miehenä hän kuitenkin palautti
kuulijoiden mieliin piirin tarinaa alkuajoista 1980-luvulta saakka. Hän
myös toivotti tervetulleeksi työn uuden vetäjän, Timo Kurkelan.
Juhlapuheessaan Usko Katto
muistutti, että palvelijan sydän on
tuntunut ja näkynyt. Lisäksi hän
mainitsi, että Heikki oli osoittanut
toiminnassaan luotettavaa yhteistyötä tiimin ja seurakunnan työntekijöiden kanssa. Tunnuslauseenaan hän

KUVA: ANTERO KARPPINEN

Päiväpiirin uusi vetäjä Timo Kurkela
(vas.) sai viestikapulan Heikki
Lintulalta(kesk.).

Vanhimmiston tiedote
käytti Fil 4:13, ”Kaikki minä voin
Hänessä, joka minua vahvistaa”.
Jarmo Makkonen ja tiimin
edustajat Mirjam Malin, Matti
Laine ja kuoron johtaja, Marjaana Koskinen, toivat adressit ja
kukat Marja-Tertulle ja Heikille.
Puheiden välillä seniorikuoro lauloi
Marjaana Koskisen johdolla.
Timo Kurkela kertoi itsestään ja
tehtävästään. Uudessa tehtävässään
hän lupasi kehittää päiväpiirin toimintaa siten, että myös seurakunnan nuoremmat eläkeläiset tuntisivat toiminnan omakseen.
Päätöspuheessaan Usko Katto
käytti tekstinään Ps 91:n johtoajatusta Herran varjeluksesta ja luottamuksesta Korkeimman suojelukseen, missä ikinä kuljemmekin.
A ntero K arppinen

aiemmin on kerrottu, Tampereen Helluntaiseurakunnassa järjestettiin sen taustaorganisaation, Rukoushuoneyhdistys Saalem ry:n,
yhdistyksen kokous 11.11.2014. Tässä kokouksessa käsiteltiin seurakunnan vanhimmiston ja yhdistyksen hallituksen yksimielistä esitystä siirtää
seurakuntamme toiminnan ja talouden käytännönhoito yhdistykseltä
Tampereen Helluntaikirkkoseurakunnalle eli yhdistyslain alaisuudesta
uskonnonvapauslain alaisuuteen. Kokouksessa oli läsnä runsaat 220 jäsentä eli alle 10 % yhdistyksemme jäsenistä. Päätösesityksen puolesta
äänesti 72,3 %. Näin ollen esitys ei tullut hyväksytyksi, koska siihen olisi
vaadittu 75 % kannatus. Seurakunnan toimintaa ja taloutta hoidetaan
siten edelleen Rukoushuoneyhdistys Saalem ry:n kautta. Vanhimmisto keskittyy ennen kaikkea seurakunnan ydintehtävien, evankeliumin
eteenpäin viemisen ja uskovien opetuslapseuttamisen, edistämiseen.
Näiden käytännönasioiden hoitamiseen liittyviin kysymyksiin palataan
uudelleen vasta kun vanhimmisto on ehtinyt rauhassa valmistella asiaa.
Vanhimmisto pyytää seurakuntalaisten esirukousta johtamistehtäväänsä ja samalla kehottaa kaikkia keskinäiseen rakkauteen ja kilpailuun toinen toisensa kunnioittamisessa.
KUTEN
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KARJALAN KYLISSÄ OTETAAN KIITOLLISENA VASTAAN

"Lahjoja Jeesukselta"
Köyhyyden ja alkoholismin
varjossa elävät
ihmiset ovat avoimia
evankeliumille.

H

ervannan Katukappeliin
kuuluvat Päivi ja Reijo
Siren ovat vieneet säännöllisesti kaksin tai muutaman tiimiläisen kanssa
seitsemän vuoden ajan Käkisalmen
kyliin avustusta ja ruoka-apua. ”Lahjoja Jeesukselta” on vastaanotettu
muun muassa Salitsanrannan, Saaprun, Valkjärven, Vuohensalon, Myllypellon, Larionovan ja Vaalimon
kylissä.

Ruokaa ja evankeliumia
Sirenin ”Citikka” on aina täyteen lastattu. Ruokkikaa nälkäiset –järjestön
rahoittama ruoka ostetaan paikan
päältä ja jaetaan kylissä kirjallisuuden ja traktaattien kera. Monen ihmisen elämä on jo pelastunut. Jotkut
ovat saaneet vastaanottaa evankeliumin hieman ennen kuolemaansa.
– Eräs mökinmummo teki uskonratkaisunsa noin vuosi sitten. Annoimme hänelle MP3:lle äänitetyn
Uuden Testamentin ja musiikkia.
Kesällä hän palkkasi polttopuiden tekijäksi vankilasta vapautuneen miehen, ja tämä löi hänet halolla hengiltä, Päivi Siren kertoo.
– Eräässä kodissa tapasimme Nikolain, joka halusi kovasti eroon viinasta. Rukoilimme hänen puolestaan.
Jälkeenpäin kuulimme, että hän oli
päässyt narkomaanikotiin. Nyt hänellä on vuokra-asunto ja työpaikka.

Yhteistyö paikallisten
toimijoiden kanssa
Käkisalmen helluntaiseurakunnan
kanssa on tehty yhteistyötä noin viisi
vuotta. Yhteys Elämän Sana -liik-

keen narkomaanikodin kanssa syntyi
pari vuotta sitten Kari Salon vierailun aikana. Pastori Aleksei syttyi
päihdetyölle ja alkoi ottaa pihamökkiinsä narkomaanikodista kuntoutujia. Noin 50 hengen seurakunta
haluaa rakastaa ihmiset Jeesukselle.
Pastori on mukana evankelioivan
lehden toimituksessa ja sitä jaetaan
kuukausittain tuhansia kappaleita
kaduille ja koteihin.

Vapaaksi päihteistä ja
masennuksesta
Seurakunnan evankelioinnista vastaavat Stanislav ja Natalia Maksimov ovat kokeneet elämässään
ihmeitä.
Stanislav kertoo, että alkoholismi
ja huumeet olivat tuhonneet hänen
terveytensä niin, että lääkäri totesi
hänet kuolemansairaaksi. Hän pääsi
paikalliseen narkomaanikotiin ja tuli
siellä uskoon.
– Vuoden sisällä tapahtunut henkinen ja fyysinen paraneminen oli niin
suuri ihme, että lääkärikin antoi elämänsä Jeesukselle, Stanislav iloitsee.
Palveltuaan kuntoutuskeskuksessa
puolitoista vuotta mies kävi lähetyskoulun Novosibirskissa. Sieltä Jumala
johdatti hänet Käkisalmen helluntaiseurakuntaan, jossa hän tapasi tulevan vaimonsa, Natalian. Yhdessä he
tekevät evankelioimistyötä Käkisalmen lähikylissä jakaen materiaalia
ja järjestäen kotikokouksia. Vaikeiden kulkuyhteyksien takana oleville
uskoville pidetään raamattupiirejä
kodeissa.
Natalia vastaa seurakunnan teatteritoiminnasta, jossa on mukana lapsia ja nuoria.
– Äitienpäivänä kutsumme seurakuntaan äitejä ja mummoja ja
esitämme heille näytelmiä ja tansseja. Jouluna järjestämme evankelioi-

Ryhmä Hervannan Katukappelista tutustui Käkisalmen työhön lokakuussa.

miskonsertteja kulttuuritaloissa, hän
kertoo.
Jumala on parantanut Natalian masennuksesta, johon hän oli
sairastunut ensimmäisen miehensä
kuoleman jälkeen. Hänen 12-vuoti-

as tyttärensä on tullut myös mukaan
seurakuntaan.
Maksimovin pariskunta on ottamassa vastuuta myös Valkjärven
alueesta, johon Sirenit ovat jo parin
vuoden ajan rukoilleet paikallista

toimijaa. Katukappelin ja Ruokkikaa nälkäiset -järjestön lisäksi Käkisalmen työssä on mukana Oriveden
helluntaiseurakunta.
T arja J ääskeläinen

Hervannan Katukappelin viisivuotisjuhlassa 16.11.

LASSI JÄÄSKELÄINEN

Pastori Timo Penttilä (pöydässä toinen vas.) kertoi Katukappelin toiminnan alkuvaiheista ja häntä ratkaisevalla
hetkellä rohkaissut Pertti Virolainen (pöydässä vas.) piti juhlasaarnan. Mukana oli myös vieraita Käkisalmen
ystävyysseurakunnasta. Kahvit tarjottiin Duon yläaulassa.
Reijo ja Päivi Siren ovat lähteneet Venäjälle kymmeniä kertoja.

OLAVI RAJAHALME

Käkisalmen evankelistat, Stanislav ja Natalia Maksimov, vieraina Katukappelin
vuosijuhlassa.
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Islam Raamatun valossa
– avaimia Islamin ymmärtämiseen
KUVA: LASSI JÄÄSKELÄINEN.

konto, eivät ole lukeneet Koraania.
Islamin profeetta Mohammed, joka
on saanut tehtäväkseen puhua Allahin puolesta, on historian valossa
kiistelty persoona. Väkivaltaisuus ja
ihmisten alistaminen ovat kiistattomia islamilaisuuden syntyhistoriassa
ja islamin levittämisessä. Kristittyjen
vainot ovat nykyisinkin arkipäivää islamilaisissa valtioissa. On totta, että
myös kristinuskoa on levitetty väkivalloin, mutta Jeesus Nasaretilainen
ei koskaan siihen kiihottanut eikä
pakottanut vaan oli itse esimerkki
väkivallattomuudesta silloinkin, kun
hänet ristiinnaulittiin.

Islam ja Koraani ovat
useimmille suomalaisille
täysin vieraita asioita.
Harva meistä on joutunut
niiden kanssa tekemisiin.
Useimmat tietävät
vain sen, että Islam on
yksijumalainen uskonto.

K

oraani on islamilaisuuden
pyhä kirja ja Mohammed
sen profeetta. Keskiverto
suomalainen vetää helposti
yhtäläisyyden kristinuskon,
Raamatun ja Jeesuksen välille tutkimatta tarkemmin niiden sisältöä.
Näiden keskinäiseen vertailuun on
ollut myös niukasti materiaalia. Ne,
jotka ovat vaivautuneet lukemaan
Koraania ja Raamattua vertaillen
niitä keskenään, havaitsevat helposti
niiden erot.
Martti Ahvenainen on nyt tehnyt suuren työn kirjoittamalla kirjan
Islam Raamatun valossa. Kirjassaan
hän vertailee keskenään Koraania
ja Raamattua todeten, että niiden
kertoma viesti Jumalasta on täysin erilainen ja niissä esitetyt uskon
harjoittamisen muodot ovat erilaiset. Koraanin ja nykyisen islamilaisen maailman väkivaltaisuudelle
on helppo havaita yhteys. Ne jotka
väittävät että Islam on rauhan us-
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Miten suhtautua
muslimeihin
Martti Ahvenainen tuo hyvin esiin
kirjassaan monia Koraanin sisäisiä
ristiriitoja. Koraania lukeva hämmästyy sen kiihkosta ja paatoksesta.
Vertaillessaan kirjassaan Koraania
ja Raamattua Ahvenainen antaa lukijalleen laajan oppimäärän islamilaisuudesta. Useimmilla muslimeilla
ainoa tie paratiisiin on kuoleminen
pyhässä sodassa. Koko läntinen maailma on hämmennyksen vallassa,
kun islamilaisuus on tullut meidän
kotiovillemme. Monet ovat myös pelon vallassa, kun media kertoo meille
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Kirjan ehkä suurin anti on juuri siinä, että se antaa eväitä islamin
ymmärtämiseen ja muslimien kohtaamiseen. Martti Ahvenainen on
itse tehnyt työtä muslimien parissa
jo vuosien ajan ja oppinut sen, että
jokainen muslimi on myös ihminen,
joka pohjimmiltaan kaipaa rauhaa
omaan sydämeensä. Uskonnolliset
tunteet ja opetukset ovat ihmisen olemuksen syvintä osaa. Kaikenlainen
kinastelu ja paatoksellinen väittely
ovat tässä tuhoon tuomittuja, koska
siten saadaan aikaan vain riitaa. Siksi
kiihkoton keskustelu ja evankeliumin
perusteellinen tunteminen ovat par-

ROMU-PAPPINA tunnettu lähe-

Jumalan armoon. Islam Raamatun
valossa on kirja, joka meidän jokaisen tulisi lukea. Se auttaa meitä ymmärtämään ja pelotta kohtaamaan
muslimeja, jotka asuvat naapurissamme. Haluan vielä lausua suuret
kiitokset Martti Ahvenaiselle tästä
arvokkaasta teoksesta.

tyssaarnaaja Jaakko Romu
on tänä vuonna ilmestyneessä uutuuskirjassaan tarttunut Vuorisaarnaan. Kirja
Vuorisaarna Matteuksen mukaan
käy läpi Matteuksen evankeliumiin talletetun Jeesuksen
Vuorisaarnan jae jakeelta
avaten niiden merkitystä ja
soveltaen niitä nykyaikaan.
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lukijoiden voi olla hyvä vilkaista Romun teoksen ohella
myös muita Vuorisaarnasta
kirjoitettuja kirjoja, mutta
ajatusten herättäjänä Romun
innoittunut teksti toimii varmasti jokaisen lukijan kohdalla.

J armo M akkonen

K arismakirja

Martti Ahvenainen esittelee islamin oppia käytännönläheisesti Raamatun
valossa vertaillen sitä kristinuskoon.

haat aseet tässä työssä. Kun muslimille kertoo rakastavasta Jumalasta,
joka kärsii ihmisten pahojen tekojen
tähden häpeällisen kuoleman, se on
hänestä ennenkuulumatonta ja hämmentävää. Tämän sanoman perille
menemisessä olemme täysin riippuvaisia Pyhän Hengen vaikutuksesta.
Martti on itse saanut havaita, että
Pyhä Henki vaikuttaa myös muslimin sydämessä johtaen heitä sisälle
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