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Rukous muuttaa

Rakkaus ei vaikene

E
ntinen radikaalimuslimi 
ja entinen vasemmisto-
laisen sissiliikkeen jäsen 
muistuttivat minua hil-
jattain yksinkertaisisista 

totuuksista, jotka saivat heidät 
valitsemaan Jeesuksen:

Raamatun Jumala on per-
soona, joka haluaa henkilökoh-

taisen suhteen ihmisen kanssa. 
Suhde perustuu Jumalan isän-
rakkauteen. Ihmistä ei pako-
teta jumalasuhteeseen, vaan 
hänellä on valinnanvapaus ja 
oikeus verrata kristinuskon Ju-
malaa muiden uskontojen ju-
maliin. Jeesus on täynnä rak-
kautta. Hän tuo sovun Jumalan 
ja ihmisen välille. Hänen rak-
kautensa on ratkaisu maailman 
sotiin ja syrjintään. Se tuo ih-
miset kaikkialla maailmassa yh-
teen. Se muuttaa väkivaltaisen 
aviomiehen rakastavaksi, se an-
taa naiselle ja lapselle ihmisar-
von. Jeesuksen rakkaus korjaa 
rikki menneen kodin ja elämän. 
Kristityillä on ratkaisu maail-
man ongelmiin, koska heillä on 
sisällään kokemus Jumalan eh-
dottomasta rakkaudesta. Juma-
lan Sana on elävä ja muuttava 
voima, sillä siinä on Jumala itse. 

Raamattu on länsimaisen va-
pauden alkulähde. Evankeliumi 
on ilouutinen, ei suru-uutinen. 

Niinpä. Meillä on maailman 
mahtavin sanoma, mutta vali-
tettavasti läheskään kaikki eivät 
tiedä siitä vielä mitään. Meille 
se on niin tuttua, että pidämme 
sitä itsestään selvänä. Seura-
kunnan ensisijainen tehtävä on 
edelleenkin näyttää kadotetulle 
tie pelastukseen: ”Sillä niin on 
Jumala maailmaa rakastanut 
ettei yksikään joka Häneen us-
koo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä.” Jeesus on 
ainoa tie isän luo, kuolemasta 
elämään. 

On aika puhua enemmän, 
sillä aikaa on aina vain vähem-
män. Rakkaus ei vaikene, se 
vaikuttaa. 

Tarja jääskeläinen

Hiljaisuus puhuu

Kolumni

JOKU ON SANONUT: Ei ole ole-
massa hiljaisuutta, on vain 
tila, jossa voi kuulla sitä, 
mitä muuten ei kuule.

Elämme todella hektises-
sä ajassa, jossa arvostetaan 
nopeutta ja tehokkuutta. 
Mitä useampi rauta tulessa, 
sitä tehokkaampi olet.

Nykyinen tietotekniikka 
voi helposti ottaa hallintaval-
lan elämästä. Kännykkä on 
jo kuin lisäkäsi; ei osata olla 
ilman sitä kohta missään, 
saati sitten sulkea sitä ajois-
sa illalla. Ilman some-aktiivi-
suutta et ole ajan hermolla.

Psalmissa 37:7 on kehoi-
tus: “Hiljenny Herran edes-
sä ja odota häntä.”

Hiljentymisen merkitys 
tässä yhteydessä tarkoit-
taa “seisoa liikkumatta, olla 
vaiti”.

Jumalan todellinen koh-
taaminen edellyttää meiltä 
pysähtymistä ja kaiken aset-
tamista toisarvoiseksi Hänen 
läsnäolonsa rinnalla. Mutta 
olemmeko hukkaamassa ky-
vyn tähän kaiken melusaas-
teen, viriketulvan ja hekti-
syyden keskellä.

Hiljentyminen ei tarkoita 
itämaista meditaatiota, vaan 
tietoisesti Jumalan kasvojen 
eteen asettumista, mielen 
hiljentämistä sekä ajatusten 
suuntaamista Häneen Sa-
nan ja Pyhän Hengen joh-
dossa.

Säännölliset tällaiset het-
ket tuovat sieluumme sitä 
lepoa, jonka Jeesus omil-
leen lupasi. Kysymys ei ole 
ajan pituudesta, vaan asen-

teesta. Sydämemme herkis-
tyy kuuntelemaan, mitä Ju-
malalla on meille sanottavaa 
eikä rukouksemme ole enää 
yksisuuntaista, vaan vuoro-
puhelua.

Hiljentymisen puute joh-
taa helposti siihen, että sie-
lumme impulssit alkavat 
ohjata meitä ottaen Pyhän 
Hengen paikan. Näin kul-
jemme arjessa ehkä ohi juuri 
niiden hyvien tekojen, joita 
tekemään Jumala on meidät 
tarkoittanut (Ef.2:10).

Lisäksi stressaannumme 
ja väsymme monitouhuisuu-
dessamme ja menetämme 
sen levollisuuden, joka voi-
si puhutella tämän ajan vä-
syneitä ihmisiä. Ajattele, että 
sinut on kutsuttu elämään 
Jumalan läsnäolossa. Ihmiset 
aistivat lähelläsi jotain, mitä 
eivät edes osaa määritellä.
Se jokin on Pyhän Hengen 
läsnäolo, Jeesuksen todelli-
suus. Halleluja, miten valta-
vaa tämä onkaan! Kysymys 
ei siis ole ensisijaisesti sinun 
persoonallisista ominaisuuk-
sistasi, vaan Jeesuksen elä-
mästä sinussa.

Jeesuksen kutsu 
(Matt.11:28-29) on edelleen 
voimassa: “Tulkaa minun 
luokseni, kaikki te työn ja 
kuormien uuvuttamat. Minä 
annan teille levon.Ottakaa 
minun ikeeni harteillenne ja 
katsokaa minua: minä olen 
sydämeltäni lempeä ja nöy-
rä. Näin teidän sielunne löy-
tää levon.”

EEVA SEPPÄLÄINEN

Pääkirjoitus

S eurakuntamme uusi näky-
lause on Jokainen rakas-
taa. Voiko olla, että tämä 

vaikuttaa myös seurakuntalais-
ten henkilökohtaiseen rukous-
elämään? Todellinen rakkaus 
saa aikaan liikettä. Esirukous 
on yksi merkittävä kanava rak-
kauden osoittamiseen. Mielen-
kiintoista on, ettei aika, jon-
ka käytämme esirukoukseen 
ole yleensä kenenkään tiedos-
sa. Ehkä Jeesuksen kehotuksen 
voi liittää myös esirukoukseen: 
"Varokaa harjoittamasta hurs-
kauttanne ihmisten edessä sitä 
varten, että he katselisivat teitä, 
muuten ette saa palkkaa Isäl-
tänne, joka on taivaissa." (Matt. 
6:1 RK)

Onko sellaisia rukousaihei-
ta, jotka auttavat seurakunnan 
näyn toteutumista? Tässä on 
listattuna muutama seurakun-
tatyön näkökulmasta tärkeä ru-
kousaihe.

Diakonin tunnistaa autta-
vasta sydämen asenteesta. On 
hyvä rukoilla sairaiden, yksi-

näisten ja muiden tarvitsevien 
puolesta. Samoin niiden puo-
lesta, jotka pyyteettömästi pal-
velevat diakonian parissa. Ju-
malalta voi myös kysyä, mitä 
minä voisin tehdä tarpeessa 
olevien hyväksi?

Seurakunnassa on monia 
toimintamuotoja, kuten lapsi-
työ, we-työ, nuorisotyö ja seni-
orityö sekä monipuolinen ta-
voittava työ. Toivottavasti eri 
toimintamuodot ovat monien 
seurakuntalaisten esirukous-
kohteina.

Lähetystyö tarvitsee runsaas-
ti rukoustukea. Lähettimme 
ovat kuin armeijan maavoimat 
ja rukoilijoina olemme ilma-
voimat. Aforismissa todetaan: 
"Rukous on se tykki joka toimii 
nykki". Lähetyskenttä on tul-
lut keskellemme myös maahan-
muuttajien kautta. Erityistä vii-
sautta ja voimaa tarvitaan tässä 
kulttuurien ylittävässä palvelu-
tehtävässä.

Jumalanpalvelukseen kan-
nattaa saapua rukoillen ja 

muistaa Kaikkivaltiaan edessä 
puhujia sekä käytännön tehtä-
vissä ja musiikissa palvelevia. 
Syksyllä alkavaan jumalanpal-
velus-uudistukseen tarvitaan 
myös paljon Jumalan viisautta 
ja johdatusta.

Seurakunnan vanhimmat ja 
pastorit pyytävät esirukousta. 
Jos jossakin, niin johtajuudes-
sa tarvitaan Jumalan antamaan 
rakkautta ja viisautta. Solunäyn 
kautta paimenuudessa palvelee 
myös toistasataa solunjohtajaa, 
jotka kaipaavat Jumalalta voi-
maa oman tehtävänsä toteutta-
miseen.

Huomaamme esirukouksen 
vaikutuksen omassa suhtautu-
misessamme rukoiltavaan asi-
aan. Rukoillessamme alamme 
nähdä asioita Jumalan näkö-
kulmasta. Esirukoilijoina saam-
me kokea Pyhän Hengen apua 
tehtävässämme, ja silloin myös 
Jumalan rakkaus voi täyttää 
omaa sydäntämme. 

PETTERI ARASALO
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Seurakunnan arvot ohjaavat 

K aikki alkoi kaipuusta Juma-
lan puoleen. Pyhän Hen-
gen herättämä jano alkoi 

saada täyttymystä kokemukses-
sa jota usein kutsutaan Hen-
gellä täyttymiseksi. Tulokse-
na ei kuitenkaan ollut pelkkää 
hengellistä tunnekuohua, vaan 
halu viedä sanoma Jeesuksesta 
toisille, joskus ihan toiselle puo-
lelle maailmaa. Tätä on hellun-
tailaisuus.

Kuten helluntaiherätyksen 
nimikin kertoo, liikkeen ytimes-
sä on kokemus Jumalan voimas-
ta. Apostolien tekojen kertomus 
seurakunnan Hengellä täytty-

misestä helluntaina muodos-
taa pohjan helluntailaisuuden 
peruskertomukselle. Toisaalta 
Apostolien teot kokonaisuudes-
saan ovat malli elämäntyylistä, 
jota liikkeemme on, joskus tie-
dostamattaankin, tahtonut to-
teuttaa. Pyhä Henki on voima 
johonkin! Voima tehtävään, lä-
hetyskäskyn toteuttamiseen.

Peter Althousen mukaan 
alkuajan helluntailaisuudes-
sa kielillä puhumisen ajateltiin 
voimauttavan uskovan kerto-
maan Jeesuksesta joka pian on 
tuleva perustamaan valtakun-
tansa. Samalla tähän lopunajal-

liseen sanomaan liitettiin visio 
nykyisestä maailmasta oikeu-
denmukaisempana paikkana, 
ikään kuin maistiaisena tule-
vasta. Cheryl Anders taas sa-
noo, että liikkeen pioneerina pi-
detty William Seymor myös 
muistutti, että ihon värien väli-
sen vihamielisyyden “muurien” 
murtuminen oli kielilläpuhu-
mistakin varmempi merkki Ju-
malan läsnäolosta.

Meidän seurakuntamme on 
ollut alusta asti viemässä ilosa-
nomaa maailman ääriin. Niin 
Afrikassa, Aasian eri mais-
sa kuin Venäjälläkin on iloi-

taan työstä jossa olemme saa-
neet olla mukana. Se ei olisi 
ollut mahdollista ilman seura-
kuntalaisia joille lähetystyö on 
sydämestä nouseva asia. Jota-
kin seurakuntamme lähetysrak-
kaudesta kertoo se, että tälläkin 
hetkellä meillä on enemmän lä-
hettejä ulkomailla, kuin vakitui-
sia pastoreita kotimaassa.

Helluntai-identiteetistä ei voi 
puhua ilman sellaista suhdet-
ta Jeesukseen, jonka voi joskus 
tuntea pulppuavan sydämestä 
tulvavirran tavoin. Joskus se tu-
lee ilmi syvänä kaipuuna ja ikä-
vänä Jumalan puoleen. Toisaal-

ta nämä kokemukset ovat olleet 
ja niiden tulisi olla ohjaamassa 
ulos itsestä konkreettiseen toi-
mintaan. Apostolien teot jäi-
vät kesken, jotta meilläkin olisi 
osamme Jumalan suuressa seik-
kailussa…
JARKKO LINDQVIST

Sarjassa käsitellään helluntailaisuu-
delle ominaisia periaatteita ja paino-
tuksia, nyt vuorossa on Pyhä Henki 
ja lähetystyö.

 

Pyhä Henki ja lähetystyö

S
eurakunnan näky ”Jo-
kainen rakastaa” antaa 
suuntaviivoja seuraaval-
le viidelle vuodelle. Se 
sisältää kolme valittua 

arvoa, joiden avulla haluamme 
ohjata seurakuntaa eteenpäin. 
Ne ovat siis tärkeitä asioita, jot-
ka on nostettu erityisiksi paino-
pistealueiksi. Ne ovat otsikoitu 
seuraavasti: Jumalan voima, ys-
tävyys ja paimenuus. 

Jumalan  voima
Jumalan voimalla tarkoitam-
me Pyhän Hengen tärkeää 
roolia seurakunnan ja uskovan 
elämässä. Tunnustamme, että 
olemme riippuvaisia Pyhästä 
Hengestä. Tarvitsemme Hän-

tä ohjaamaan elämäämme, an-
tamaan voiman syntiä vastaan 
ja virvoittamaan hengellisen 
elämämme. Seurakunnan ju-
malanpalveluksissa Hengen il-
mapiiri merkitsee kuulijoiden 
uudistumista ja elämän muu-
tosta. Hän tuo ilmapiirin, joka 
vetää puoleensa. Pyhän Hen-
gen vaikutus on aina Kristus-
keskeistä. Hän tekee uskovan ja 
seurakunnan Jeesusta kirkasta-
vaksi. Janoamme Pyhän Hen-
gen vaikutusta keskellämme 
vielä enemmän.

Ystävyyssuhteet
Toinen tärkeä arvo on ystävyys-
suhteet. Tämäkin on kaksitasoi-
nen asia. Yhtäältä tarvitsemme 

rakkaudellisen suhteen Juma-
laan ja toisaalta toisiin ihmisiin. 
Haluamme, että seurakuntam-
me on paikka, jossa kasvaa lä-
heisiä suhteita. Niiden kaut-
ta me kasvamme ja tulemme 
hoidetuksi. Isona seurakunta-
na tarvitsemme rakenteita, jois-
sa voi olla pienen ryhmän yh-
teyttä ja läheisiä suhteita. Solut 
ovat osa tätä ratkaisua. Solujen 
ydinmerkitys onkin ystävyys-
suhteet, jotka sen kautta synty-
vät ja vahvistuvat. Muita suh-
teiden syntymisen paikkoja ovat 
erilaiset työmuodot ja palvelus-
tehtävät. Nämä rakenteet myös 
ohjaavat opetuslapseuspolulla 
eteenpäin. 

Paimenuus
Kolmas arvomme on paime-
nuus. Se puhuu hengellisen oh-
jauksen siunauksesta. Tässäkin 
on kaksi tasoa, nimittäin kut-
su sekä paimennettavaksi että 
paimentamaan. Paimenuuteen 
suostuminen merkitsee aset-
tumista kuulemaan paimenia. 
Se rohkaisee kunnioittamaan 
hengellistä johtajuutta Jumalan 
siunauksen lähteenä. Samalla 
se haastaa kasvuun. Ryhtyes-
sään palvelemaan muita kokee 
oman kasvupyrähdyksen. Hen-
gellinen vanhemmuus on toisen 
johtamista Jeesuksen luokse, 
auttamista ensi askelissa, tuke-
missa vaikeina aikoina, solun-
johtajuutta ja muita paimen-

tehtäviä. Tämäkin arvo liittyy 
keskeisesti solunäkyyn. Juuri so-
lunäky kasvattaa paimenia. 

Mitkä ovat sinun elämäsi ar-
vot? Voisitko ottaa nämä seu-
rakunnan arvot omaksi paino-
pisteeksi? Niiden avulla voisi 
arvioida oman elämän tärkeys-
järjestystä suhteessa perhee-
seen, harrastuksiin, työhön ja 
seurakuntaan. Annatko näiden 
arvojen ohjata elämääsi?

Niitä seuraa kasvu ja siuna-
us. Siunaus perheelle, avioliitol-
le ja sisäiselle elämälle. Ne ovat 
satsausta iankaikkisuuteen, asi-
oihin jotka pysyvät. Rakkaus ei 
nimittäin koskaan häviä! 

Usko kaTTo
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Seurakunnan viikko-ohjelma uudistuu syksyllä

Pekka työskentelee 
pienellä paikallisten 
asuttamalla meren 
saarella, jota voi kutsua 
saavuttamattomaksi. 

Mitkä asiat vaikuttivat sii-
hen, että nyt olet siellä? 
Miten juuri nämä saaret 
valikoituivat elämääsi?
Olen ammatiltani koneinsinöö-
ri ja opiskellut myös Raamat-
tua. Pienestä pitäen Herran 
palveleminen on ollut jollain 
tapaa mielessä, alkaen Matti 
maailmalla -kuunnelmasta ja 
Viidakkotohtori-kirjoista. Nuo-
ruudessani kutsumus pikkuhil-
jaa vahvistui osallistuessani ak-
tiomatkoille. Vuonna 2009 olin 
Iso Kirja -opiston harjoittelussa 
Intiassa ja siellä tutustuin suo-
malaiseen  perheeseen, joka 
oli ollut tutkimusmatkalla näil-
lä saarilla. Vuodet vierivät, tein 
töitä ja opiskelin Iso Kirjassa. 
Parina vuonna juhannuskonfe-
renssissa näin tätä suomalais-
perhettä ja he kysyivät minulta, 
että  milloin tulisin töihin saa-
relle. Vuoden 2014 syksyllä kä-
vin tutkimusmatkalla ja 2015 
syksyllä tulin tänne  varsinaises-
ti  töihin. Eli tänne päätyminen 
on ollut pitempi prosessi ja tun-
tuu, että Herran käsi on tänne 
johdattanut.  

Millaista siellä on?
Tämä on pieni saari tropiikis-
sa, lähellä päiväntasaajaa ja 
väestö on  100% saavuttamat-
tomia. Maassa ei ole minkään-
laista uskonnonvapautta. Ko-
koonnumme suomalaistiiminä  
omiin rukouskokouksiin lukit-
tujen ovien taakse. Ihmiset ovat 
ystävällisiä ja välittömiä. Heil-
lä on oma kieli, jota ei puhuta 
missään muualla. Pääelinkeino-
na on  kalastus.

Mitä päivääsi sisältyy?
Tavallisimmillaan aloitan aa-
mulla työt kahdeksalta ja työ-
päivä kestää yleensä noin kah-
deksan tuntia. Työtä tehdään 
kuusi päivää viikossa. Aamu-
päivällä on aamupala-aika ja 
yhden aikaan on lounas. Työni 
sisältää lähinnä erilaisten alus-
ten ja koneiden suunnittelua, 
mutta vietän aikaa myös pajal-
la paikallisia työmiehiä auttaen 
ja neuvoen. Illalla usein sitten 
istun iltaa paikallisten miesten 
kanssa kahvilassa tai puun alla 
jutellen. Välillä käymme yhdes-
sä kalastamassa tai kiertelemme 
saarta kävellen.  

Mikä on arjessa haasta-
vinta?
Paikallinen kieli ei suju vielä 
kunnolla ja näin ollen  en pysty 
kunnolla keskustelemaan kaik-

kien miesten kanssa. Olisi tar-
vetta paikalliselle  kielenopetta-
jalle tai vähintään kunnolliselle 
materiaalille. Olosuhteet täällä  
tekevät elämisestä myös  välil-
lä henkisesti raskasta, kun tulee 
vastustusta vastustuksen perään.  
Se kuuluu tämän työn luontee-
seen. Mutta toisaalta aina on 
tullut myös apu ajallaan.  

Mikä on sinun motivaatio-
si salaisuus?
Tietoisuus siitä, että olen siel-
lä, minne Herra on minut tar-
koittanut. Se auttaa kestämään 
usein myös kulttuurilliset haas-
teet ja saaren puutteelliset olot. 
Myös hyvät ystävyyssuhteet 
paikallisten kanssa antavat pal-
jon motivaatiota. Perimmäi-
senä motivaation lähteenä  on 
kuitenkin Herran antama kut-
su. Ja kuten  profeetta Jesaja 
kirjoittaa, niin nämäkin meren 
saaret  odottavat vielä  Hänen 
opetustaan.  

Pääsetkö su klo 11 katse-
lemaan tuttuja kasvoja ja 
puhetta?
Usein pääsen mukaan sunnun-
taisin netin välityksellä. On hie-
noa, että tilaisuudet tulevat net-
tiin! Suuret kiitokset niille, jotka 
sen tekevät mahdolliseksi.

lea HaapalaHTi

Saavuttamattomalla saarella

E nsi syyskauden alkaessa 
teemme uudistuksia ju-
malanpalvelusrakentei-

siimme. Näiden tavoitteena 
on saavuttaa vielä paremmin 
seurakuntamme jäsenet sekä 
tamperelaiset, jotka ovat il-
man seurakuntaa. Toisaalta 
myös haluamme kehittää yh-
teisiä kokoontumisiamme si-
sällöltään. Haluamme, että 
jokainen kokee täällä kodin 
ja perheen lämpöä. Sunnun-
tain kokouksia on kehuttu jo 
pitkään hyviksi ilmapiiriltään. 
Niissä koetaan Pyhän Hengen 
läsnäoloa. Tämän haluamme 
jatkuvan, onhan se yksi seura-
kuntamme pääarvoista! 

Ehkä syksyn suurimpana 
muutoksena tulee sunnuntain 
klo 17 alkava uusi jumalanpal-
velus. Se tulee rakentumaan 
kulttuuriltaan hieman erilai-
seksi aamukokoukseen verrat-
tuna. Se sisältää muun muas-
sa enemmän ylistysmusiikkia. 
Teemat koskettavat enemmän 

perheitä ja nuorten aikuisten 
arjen kysymyksiä. Se on kui-
tenkin tarkoitettu kaiken ikäi-
sille. Jumalanpalveluksia orga-
nisoimaan perustetaan tiimejä, 
jotka vastaavat ulkoilmeestä ja 
käytännön järjestelyistä. Tiimi 
suunnittelee jumalanpalvelus-
ta myös sisällöllisesti. Lapsil-
le tulee omaa ohjelmaa myös 
sunnuntai-iltapäivään. Se voisi 
olla enemmän toiminnallisem-
paa. Pyhäkoulut säilyvät kui-
tenkin aamupäiväkokouksessa.

Sunnuntain aamukokous 
säilyy ennallaan. Tosin myös 
sen sisältöön haluamme pa-
nostaa ja tuoda esiin seura-
kuntamme monipuolisuuden 
ja erilaisuuden rikkauden. 
Näin meillä tulee olemaan 
kaksi pääjumalanpalvelusta 
sunnuntaisin. Kumpikin on 
yhtä tärkeä. Kaikki seurakun-
tapastorimme palvelevat vuo-
roillaan molemmissa niissä. 
Seurakuntalainen voi valita 
jumalanpalveluksista itselleen 

mieluisan tai jos ei osaa valita 
kahdesta hyvästä, voi tulla mo-
lempiin. 

Nuorisotyön viikko-ohjel-
maan tulee myös muutoksia. 
Lauantain kokous suuntautuu 

kulttuuriltaan nykyistä enem-
män lukio- ja ammattikoulu-
ikäisiin. Tosin ikärajaa siihen-
kään ei rakenneta. Sunnuntain 
iltapäiväkokous houkuttelee 
myös nuoria aikuisia ja nykyi-

sen WUP–kokousten kulttuuri 
siirtyy osittain sinne. Tällä ta-
valla nuorisotyössä tavoitetaan 
tehokkaammin nuorisoikäisiä. 
Perjantai-iltaa rakennetaan yh-
teistyössä WE-työn, RR-työn 
ja varkkityön kanssa. Osittain 
myös näiden kohderyhmät 
ovat samat.

Tärkeitä periaatteita uudis-
tuksessamme ovat hengelliseen 
ilmapiiriin panostaminen, eri-
laisten ihmisten saavuttaminen 
paremmin, erilaisuuden rikka-
us sekä sukupolvien sillan ra-
kentaminen. Jumala on anta-
nut seurakunnallemme todella 
paljon: ihmisiä niin monien 
lahjojen ja rikkaan luovuuden 
kanssa, vakaan paimenuuden 
sekä lämpimän ilmapiirin. Ha-
luamme viedä tätä rakasta seu-
rakuntaa eteenpäin Jumalan 
antaman viisauden ja armon 
avulla.

Usko kaTTo

Säännöllinen viikko-ohjelma:
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Kohti hoitavaa seurakuntaa

L aulun sanoin voisimme 
koko leiriväen puolesta lau-
laa näin: ”Hei, meillä kai-

killa oli niin mukavaa”. Sillä 
meillä oli Kukkolassa kerras-
saan upea lasten talvileiri! Iha-
nat lapset, loistavat ohjaajat 
ja vielä huippukokit! Taivaan 
Isä oli järkännyt meille todella 
hienot talviset leirisäät. Pientä 
pakkasta, lunta ja tarpeeksi jär-
ven jäätä.  Yhteensä 45 alakou-
luikäistä lasta  kirmasi Kukko-
lan upeissa maisemissa neljän 
päivän ajan. Kukaan ei sairas-
tunut eikä haavereitakaan sat-
tunut. Ohjemassa oli lumiveis-
toksia, pulkkamäkeä, pilkintää 
ja kaikenlaista pihalla tapahtu-
nutta. Sisätiloissa meitä odot-
ti Eilan tiimin maittavat ruu-
at ja juomat. Jumalan Sanan 
ruokaakin oli tarjolla sopivasti 
ihan jokaisena päivänä. Tutus-
tuttiin Jumalan nimien tarkoi-
tuksiin ja opimme, että Jeesus 
on meidän paras neuvonantaja, 
Taivaan Isä rakastaa meitä joka 
ikinen päivä ja Pyhältä Hengel-
tä saamme voimaa ja rakkautta 
arkeen. Iltahartauksissa oli ilo 
yhdessä laulaa ja rukoilla. Mo-
net päättivät ihan ensimmäis-

tä kertaa jatkaa matkaa yhdes-
sä Jeesuksen kanssa. Kiitollisin 
mielin Jumalalle palasimme 
taas koteihin, monta kivaa ko-
kemusta rikkaampana. Monet 
ensikertalaiset leiriläiset jäivät 
innolla odottamaan kevään ja 

kesän leirejä. Kiitos kaikille, jot-
ka muistitte talvileirejä rukouk-
sin - kyllä kannatti rukoilla! 

Tapsa VarUHin

kUVaT Tapsa VarUHin

Terveiset lasten talvileiriltä

H
eprean ja kreikan 
(Ef.3:16-17) kieles-
sä sydän mielletään 
sisäisen elämämme 
keskukseksi ja Juma-

lan asumukseksi (Ef. 3:16–17). 
Ulla ja David Dahlenin mu-
kaan sitä voidaan kuvata ta-
lona. Pohjakerroksessa ovat 
kokemukset, arvot, maailman-
kuva, jumalakuva ja ihmissuh-

teet. Toisessa kerroksessa ovat 
tunteiden ja ajatusten huo-
neet. Ylin kerros on tahdon ja 
toiminnan. Hyvinvoivassa sy-
dämessä voi kuljeskella kaikis-
sa huoneissa. ”Tunneihmisen” 
onkin hyvä opetella toimimaan 
myös järjen huoneessa – ja loo-
gisen järkeilijän kannattaa tulla 
sinuiksi tunteiden kanssa.

Sydämen haasteet
Sydämessä on myös ”komero”, 
johon ihmisellä on taipumus 
kätkeä asioita: tunteita, jotka 
eivät ole uskovaiselle soveliaita, 
ajatuksia joita ei voi tuoda jul-
ki, tai tekoja, jotka hän tietää 
vääriksi. Näiden asioiden kä-
sittely kuitenkin kannattaa, sil-
lä padottuina ne taakoittavat – 
ja purkautuvat yleensä ennen 

pitkää ulos tavalla tai toisella. 
Dahlenien mukaan sydämessä 
voi olla lihamme, maailman ja 
vihollisen vaikutuksesta ”tukok-
sia”, jotka ilmenevät pelkona, 
piilotteluna, häpeänä, syyllisyy-
tenä, syyttelynä, kateutena tai 
vihana. Jos erilaisista kivuista 
ja elämän todellisuudesta ei us-
kalleta puhua seurakunnan kes-
kuudessa, sisin jää kosketusta 
vaille eikä kasvua voi tapahtua. 
Toisaalta loukkaantumiset suh-
teissa voivat tulehduttaa sydä-
men maaperän, jonka voi puh-
distaa ja vapauttaa ainoastaan 
myöntämällä loukkaantumisen 
ja käsittelemällä asian.

Kristus lohduttajana
Pienimmänkin jäsenen kipu 
seurakuntaruumiissa vaikuttaa 
muuhun seurakuntaan. Siksi jo-
kaisen – erityisesti sielunhoito-
tehtävissä palvelevan – on tär-
keää tiedostaa sydämensä tila. 
Lohdutuksen virta voi toimia 
seurakunnassa ja sen ulkopuo-
lella vain, jos Kristus, seurakun-
nan pää, saa olla ensin tämän 
virran lähteenä kullekin palve-

lijalleen. Tässä auttaa uskallus 
mennä tunteiden huoneeseen, 
missä voimme vuodattaa kai-
kenlaiset tunteemme Jumalalle 
(ks. Psalmit), ajatusten huoneen 
hyvä hoito kitkemällä väärät 
ajatukset mahdollisimman var-
hain sekä lujuus kiivetä tahdon 
päätösten kerrokseen asioissa, 
joissa tarvitaan toimintaa.

Lukemista
Dahlen, Ulla (2015). Hoitava 
seurakunta, hoitava sielunhoi-
to. Keuruu: Aikamedia.

paUla erkinTalo

Kirjoitus pohjautuu Ulla ja David Dahlenin kahteen opetustuokioon sielunhoitoaiheisessa 
seminaarissa, joka järjestettiin seurakunnassamme 25.3.

Tunteiden ja järjen 
huoneista on 
joskus haasteellista 
nousta ylös tahdon 
huoneeseen 
tekemään sen, minkä 
tietää Jumalan 
edessä oikeaksi. 
(Ulla ja David Dahlen 
2017)
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Sissitaistelijasta Jeesuksen todistajaksi

Tampereen kolme 
helluntaiseurakuntaa 
järjestivät yhdessä Very:n 
kanssa Suuri Jeesus 
-tapahtuman Tampereella 
11.3.

M arko Selkomaa opet-
ti päiväseminaarissa ar-
molahjoista käytännön-

läheisesti sekä opasti kuulijoita 
myös harjoittelemaan profe-
toimista. Opetusta sovellettiin 
evankelioivan iltatilaisuuden 
rukouspalvelussa Sampolassa. 
Esitimme organisaattorina toi-
mineelle Juha Kotisaarelle 
muutaman kysymyksen.

Miksi ja kenelle tapahtumia 
järjestetään?
Suuri Jeesus -tapahtumien ta-
voite on saavuttaa evankeliu-
milla uskosta osattomia ja si-
vuun jääneitä ihmisiä paikassa, 
jonne kaikkien on helppo tulla. 

Tilaisuuksien sisältö voi vaih-
della puhujien ja musiikin suh-
teen.

Millaisena koit tapahtuman?
Ensimmäinen tapahtuma oli 
innostava ja rohkaiseva. Useat 
henkilöt sanoivat odottaneensa 
tämänkaltaisia tilaisuuksia. Ru-
kouspalvelussa saavutettiin pal-
jon ihmisiä, joista useat tekivät 
uskonratkaisun.

Tampereen Helluntaiseu-
rakunta, Hervannan Katu-
kappeli ja Kristillinen Yhteisö 
olivat hyvin mukana ja seura-

kuntalaiset palvelivat hienosti 
tapahtumassa. Myös muilta ta-
hoilta on ilmaantunut kiinnos-
tusta, ja jatkoa harkitaan.

Milloin ja missä on seuraava 
tapahtuma?
Huhtikuun tapahtuma on 
Sampolassa 29.4. Siellä ei ole 

seminaaria, mutta helatorstai-
na 25.5.järjestetään koko päi-
vän tapahtuma seminaarei-
neen ja ruokailuineen. Silloin 
ollaan poikkeuksellisesti Saa-
lemilla.

Tarja jääskeläinen

Suuri Jeesus -tapahtumassa opetusta ja evankeliointia

Sampolan tilaisuudessa ylistystä johti 
Johanna Särkkälä & Band.

Entinen Farc-sissi on 
kokenut Jumalan Sanan 
voiman ja levittää sitä 
Kolumbian vaarallisella 
vyöhykkeellä. 

H
enri varttui Kolum-
bian maaseudulla 
seitsemänlapsisessa 
perheessä. Isä oli al-
koholisti ja jätti per-

heensä. Kaikille lapsille ei riit-
tänyt ruokaa, joten 8-vuotias 
poika päätti elättää itsensä ke-
räämällä koka-kasvin lehtiä. 
Hän haaveili huumeiden sala-
kuljettajan ammatista ja ihaili 
Kolumbian ”huumekuningas” 
Pablo Escobaria, joka oli 
hankkinut miljardiomaisuuden 
huumebisneksellä. 

– En tiennyt silloin, kuinka 
paljon tämä kaveri teki pahaa 
ja tuhosi maatamme taistellen 
hallitusta vastaan, Henri sanoo.

Huumeita ja väkivaltaa
Koka-pelloilla lapsilta odotet-
tiin aikuisten työpanosta, mut-
ta palkka oli pieni. Henri alkoi 
käyttää alkoholia ja huumeita 
unohtaen vähitellen perheen-
sä ja sisaruksensa. 14-vuotiaana 
hänellä oli oma ase, kuten muil-
lakin lapsilla. Alueella ei ollut 
Henrin mukaan mitään kont-
rollia, vaan kaikki ryöstelivät ja 
tappoivat toisiaan oman etunsa 
vuoksi. 

Kun Henri oli 17-vuotias, 
hän tapasi ensimmäisen kerran 
FARC-sissejä. He tuntuivat mu-
kavilta ja sanoivat tekevänsä hy-
vää.  Mukana oli nuoria poikia. 
He antoivat kokeilla omia asei-
taan ja opettivat ampumaan 

niillä.  Henristä tuli oitis heidän 
tiedottajansa ja vakoojansa. 

– Jaoin lentolehtisiä, joissa 
houkuteltiin ihmisiä taisteluun 
hallituksen joukkoja vastaan. 
En tajunnut mihin olin matkal-
la...

Miltä tuntuisi olla hyvä 
ihminen?
Kerran sissit levähtivät yhden 
talon lähellä ja kuulivat sieltä 
ylistyslaulua. 

– Minulle sanottiin, että he 
ovat kristittyjä ja uskovat johon-
kin Jeesukseen. He kuulosti-
vat hyviltä ihmisiltä. En tiennyt 
miltä tuntuisi olla hyvä ihmi-
nen, koska kaikki ympärilläni 
olivat pahoja. Mielessäni kävisi 
ajatus: voisinkohan joskus olla 
yksi heistä...?

Tapahtuma unohtui ja Hen-
ri jatkoi työtään saaden siitä ar-
vostusta. Sitten alueelle ilmestyi 
puolisotilaallisia joukkoja.

– He olivat raakalaisia mei-
hin verrattuna. Näin hirveitä 
asioita. He paloittelivat ihmi-
siä moottorisahalla ja eloon-
jääneet pakotettiin tappamaan 
toisiaan. Hautasimme heidän 
jäljiltään satoja ihmisiä. Alueel-
la leijui kuoleman henki. Olim-
me ilman Jumalaa, hallitusta ja 
armeijaa, Henri kertoo.

Jeesus tekee hyviä ihmisiä
Väsyneenä kaikkeen Henri pol-
vistui erään puun vierellä ja 
pyysi Jumalalta syntejään an-
teeksi. 

– Pelko väistyi ja sisälleni tuli 
ihmeellinen rauha. Sain intohi-
mon voittaa muitakin Jeesuk-
selle, koska näin heidän muut-
tuvan hyviksi ihmisiksi. 

Henri alkoi jakaa Raamat-
tuja alueella, johon pastorit ja 
evankelistat eivät uskaltaneet 
tulla. 

– En tiedä, miten pysyin 
yleensä hengissä. Hallituksen 
joukot kulkivat autoilla, jotka 
oli lastattu aseilla. Minulla oli 
laukku täynnä Raamattuja. Us-
kon, että Jumala ei antanut hei-
dän nähdä minua.

”Hulluksi mieheksi” ristitty 
mies alkoi rohkaista seurakun-
tia ja tehdä heidän kanssaan 
yhteistyötä. Avustusten turvin 
he ovat jakaneet Kolumbian 
vaikeakulkuisella ja vaarallisella 
alueella kaksi miljoonaa Raa-
mattua ja miljoona hengellistä 
kirjaa. Kiinassa on teetetty 10 
000 vedenkestävää Raamattua 
ja viisi autoa on ajettu loppuun. 
Useita kymmeniä sissejä ja puo-
lisotilaallisia on ottanut Jeesuk-
sen vastaan.

– Jumalan Sanassa on muut-
tava voima, sillä se sisältää Ju-
malan itsensä, Henri hymyilee.

Hän ihailee maamme rau-
hallisuutta ja rukoilee tänne he-
rätystä. 

– Teillä on täällä kaikki niin 
hyvin, mutta monet seurakun-
nat ovat menettäneet ilonsa. 
Ettehän te vain ole unohtaneet 
mistä pelastuksessa on kysy-
mys? hän kysyy.

Tarja jääskeläinen

Henri (nimi muutettu) vieraili huhtikuussa Hervannan Katukappelissa 
Marttyyrien ääni -järjestön toiminnanjohtajan, Juhani Huotarin kanssa.
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SEURAKUNNAN Koukkuniemen 
hartaustilaisuuksiin etsitään li-
sää laulajia. Vanhainkodissa on 
laulettu jo kymmeniä vuosia ja 
tätä ikäihmisten palvelua ha-
lutaan edelleen jatkaa. Puolen 
tunnin tilaisuus on kuukauden 
toisena maanantaina klo 16 tai 
15. Heinäkuussa ei   ole käyntiä.

Yhteiskristilliseen sairaala-
lauluryhmään etsitään lisää lau-
lajia ja soittajia. Rauhaniemen 
sairaalassa käydään aina kuu-
kauden viimeisenä lauantaina 
huhti-toukokuussa ja syys-jou-
lukuussa klo 12.30 alkaen.

Molemmissa paikoissa ihmi-
set ovat pysäytetyt arki-elämän 
keskeltä ja ovat vastaanotta-
vaisempia hengelliselle sano-
malle. Monet heistä eivät ole 
aikaisemmin juuri ajatelleet 
hengellisiä asioita syvällisem-
min tai käyneet hengellisissä ko-
kouksissa ainakaan montaa ker-
taa elämänsä aikana.

Haluamme jatkaa tätä tär-
keää työtä niin kauan kun ovet 
ovat vielä auki. Ota yhteyttä: 
Jari Myllymäki, puh. 041 
506 2700.

Laulajia Koukkuniemeen ja 
sairaaloihin

S
unnuntaina 19.3. pi-
dettiin rukoushuone-
yhdistys Saalem ry:n 
vuosikokous. Kokouk-
sessa käsiteltiin sään-

tömääräiset asiat ja päätettiin 
toiminnan ja talouden siirrosta 
Tampereen helluntaikirkkoseu-
rakunnalle vuoden 2018 alusta. 
Vuosi 2016 oli sekä hengellisesti 
että taloudellisesti hyvä. Seura-
kunnan jäsenmäärä kasvoi hie-
man edellisestä vuodesta ja ti-
linpäätös oli 85 t€ positiivinen. 
Positiiviseen tulokseen auttoi 
yksittäinen testamenttituotto. 
Vuoden 2016 kuluessa pystyt-
tiin lyhentämään pankkilainaa 
13 t€, mitä oli tilikauden päät-
tyessä jäljellä noin 120 t€. Li-
säksi yhdistyksellä oli yksityistä 
lainaa 80 t€. Yhdistyksen hal-
litukseen valittiin yksimielisesti 
jatkamaan nykyiset hallituksen 
jäsenet.

Myös hallituksen ja van-
himmiston esitys yhdistyk-
sen toiminnan ja talouden 
siirtämisestä Tampereen hel-
luntaikirkkoseurakunnalle tu-
levasta vuodenvaihteesta al-
kaen hyväksyttiin sellaisenaan 
ilman vastaehdotuksia ja ha-
jottavia äänestyksiä. Seurakun-
nan paimenet ovat nähneet 
muutostarpeen jo vuosia ja vii-
me aikoina muutospaine on 
edelleen lisääntynyt yhteis-
kunnan arvomaailman ja lain-
säädännön muuttuessa. Toi-
miessamme uskonnollisena 
yhdyskuntana, voimme nykyis-
tä paremmin huomioida seu-
rakunnan omat kristilliset ar-
vot jäsen- ja henkilöstöasioissa 
sekä jatkaa vapaaehtoisiin uh-
reihin ja lahjoituksiin perustu-
vaa rahoituskäytäntöä toimin-
nassamme. Vuoden vaihteessa 
yhdistyksen nykyiset työntekijät 

siirtyvät vanhoina työntekijöinä 
Tampereen helluntaikirkkoseu-
rakunnan palvelukseen. Myös 
yhdistyksen omaisuus, varat ja 
velat sekä erilaiset sitoumukset 
luovutetaan vastikkeettomasti 
tälle uskonnollisen yhdyskun-
nan itsenäiselle paikallisseura-
kunnalle. Rukoushuoneyhdis-
tystä ei ole lakkautettu, vaan 
se vastaa toiminnasta vuoden 
2017 osalta. Yhdistyksen tule-
vaisuuteen palataan myöhem-
min. 

Suuresta hallinnollisesta  ja  
aika ajoin monen mieliäkin 
kuohuttaneesta muutoksesta 

huolimatta seurakunta ja sen 
pää, Jeesus, eivät muutu.

Yksittäiselle seurakuntalai-
selle hallinnollinen muutos tus-
kin juurikaan näkyy. Jokainen 
seurakuntalainen voi osallis-
tua seurakunnan toimintaan 
entiseen tapaan, vaikka ei olisi 
henkilökohtaisesti liittynytkään 
jäseneksi Suomen helluntaikir-
kon uskonnollisen yhdyskun-
nan paikallisseurakuntaan. 

jUHani sand 
HALLITUKSEN JA VANHIMMISTON 
PUHEENJOHTAJA

J eesus-marssi on maailman-
laajuinen kristittyjen yhtei-
nen tapahtuma. Suomessa 

se on edelleen vuoden suurin 
kristillinen tempaus, joka saa 
kristityt eri seurakunnista liik-
keelle ja kokoaa myös mittavan 
yleisön.

100 vuotta täyttävän Suo-
men Jeesus-marssin teemana 
on tänä vuonna lapset ja nuo-
ret. Nykypäivän lapsiin ja nuo-
riin kohdistuu monenlaisia odo-
tuksia ja paineita. Ulkoapäin 
heihin kohdistuu uhkia muun 
muassa internetin kautta. Vaik-
ka lapsella olisi ehjä koti, isä ja 
äiti, yhteistä aikaa vanhempien 
kanssa voi olla silti vain vähän.  
Siksi tänä vuonna halutaan eri-
tyisesti rukoilla maamme lasten 
ja nuorten puolesta. 

Jeesus-marssin toimikunnan 
puheenjohtaja Timo Penttilä 
innostaa  marssille.

- Kristittyinä meillä on vas-

tuu tämän kaupungin ja maan 
tulevaisuudesta. Astutaan yh-
dessä esiin ja annetaan äänem-
me kotien, perheiden ja las-
temme puolesta. Jokaista meitä 
tarvitaan. Olisi ilo nähdä mars-
silla paljon myös vanhempia 
lapsineen, lastenvaunuineen ja 
-rattaineen.  

Rukous alkaa kodeissa ja eri 
tapahtumissa vapunaattona.  
Vappuna kokoonnutaan Alek-
santerin kirkkoon klo 10 Tam-
pere rukoilee -teemalla.  Ennen 
marssi alkua voi nauttia kirkon 
alakerrassa hyväntekeväisyys-
lounasta. 

Aleksanterin kirkolta lähtevä 
marssi huipentuu Ristinmaa-
juhlaan Tampereen Tuomio-
kirkossa, jossa esiintyvät suu-
ri Jippii-kuoro ja orkesteri sekä 
Kings Kids -ryhmät. Loppu-
juhlan kolehti menee lyhentä-
mättömänä lasten ja nuorten 
Jippii- ja Kings Kids -työhön.

Jeesus-marssi ja rukous-
vuorokausi perheiden puolesta

Sivu 8

Ohjelmaa Viestintuojaan =>  Jumalanpalvelusuudistus 
muuttaa viikko-ohjelmaa
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Vko 16
Ma 17.04. klo 11 Toisen 
Pääsiäispäivän jumalanpalvelus, 
Markku Tuppurainen
Ma 17.04. klo 14 
Kansainvälisen työn 
Pääsiäisjuhla
Ti 18.04. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Eeva Seppäläinen
Ke 19.04. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Pertti Virolainen, 
Ilonia-kuoro
Ke 19.04. klo 19 Opiskelijapiiri
Pe 21.04. klo 19 
WE-ilta yläkouluikäisille
La 22.04. klo 19 
WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille, kaste
Su 23.04. klo 11 
Jumalanpalvelus, Usko Katto, 
musiikki: AMen
Su 23.04. klo 14 
English Service
Vko 17
Ma 24.04. klo 12 Senioriystävät 
”Rakas hengellinen laulu”
Ti 25.04. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Rajalat ja 
Kairoskurssilaiset
Ke 26.04. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Päivi ja Sakari 
Kallinen, Ilonia-kuoro
Ke 26.04. klo 19 Opiskelijapiiri 
Pe 28.04. klo 19 
WE-ilta yläkouluikäisille
La 29.04. klo 10-14 Eat Glitter 
for Brunch, naissolunjohtajille
La 29.04. klo 17 Suuri Jeesus 
-tilaisuus Sampolan juhlasalissa
La 29.04. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 30.04. klo 11 
Jumalanpalvelus, Markus 
Rautaniemi, Moreeni-kuoro
Su 30.04. klo 14 
English Service
Vko 18
Ma 01.05. klo 14 
Jeesus-marssin päätösjuhla 
Tuomiokirkossa
Ti 02.05. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Hannakaisa Shehu
Ke 03.05. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Martti 
Kallionpää, Ilonia-kuoro 
Ke 03.05. klo 19 Opiskelijapiiri
Pe 05.05. klo 19 
WE-ilta yläkouluikäisille
La 06.05. klo 10–14 
Rukouspäivä 
La 06.05. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 07.05. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, 
Usko Katto musiikki: AMen
Su 07.05. klo 14 
English Service
Vko 19
Ma 08.05. klo 12 
Senioriystävät: 
”Tästä kiitän – tätä pyydän”
Ti 09.05. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Eeva Seppäläinen 
Ke 10.05. klo 12.30 

Päivätilaisuus, Ilonia-kuoro
Ke 10.05. klo 19 Opiskelijapiiri 
Pe 12.05. klo 19 
WE-ilta yläkouluikäisille 
La 13.05. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 14.05. klo 11 
Jumalanpalvelus, Hannakaisa 
Shehu, musiikki: Satu Hietala 
ja Jippiikuoro Satelee 
Su 14.05. klo 14 
English Service
Su 14.05. klo 17.30 ALKU-ilta
Vko 20
Ti 16.05. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, ehtoollinen, 
Tapani Varuhin, Joona Salo
Ke 17.05. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Ilonia-kuoro
Ke 17.05. klo 19 Opiskelijapiiri 
Pe 19.05. klo 19 
WE-ilta yläkouluikäisille
La 20.05. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 21.05. klo 11 
Lähetyssunnuntain 
jumalanpalvelus, musiikki: 
Johanna Liljeroos 
Su 21.05. klo 14 
English Service
Su 21.05. klo 18 
Joy-kuoron vierailu
Vko 21
Ma 22.05. klo 12 Senioriystävät
Ti 23.05. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Juha Kotisaari
Ke 24.05. klo 12.30 
Päivätilaisuus
Pe 26.05. klo 19 
WE-ilta yläkouluikäisille  
La 27.05. klo 9-17 
Kongolaisten rukouskonferenssi
La 27.05. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 28.05. klo 11 

Jumalanpalvelus, Ilonia-kuoro
Su 28.05. klo 14 
English Service
Vko 22
Ti 30.05. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Anneli ja Juha 
Kivivuori
Ke 31.05. klo 12.30 
Päivätilaisuus
La 03.06. klo 10–14 
Rukouspäivä
La 03.06. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 04.06. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, Usko 
Katto, musiikki: Moreeni-kuoro
Su 04.06. klo 14 
English Service

Vko 23
Ti 06.06. klo 19 
Seurakunta rukoilee 
La 10.06. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 11.06. klo 11 
Jumalanpalvelus 
Su 11.06. klo 14 
English Service

SUORAT NETTILÄHETYKSET 
sunnuntain 
jumalanpalveluksista klo 
11–12.30. 
Lähetyksiin pääset seurakunnan 
nettietusivun kautta.
SEURAKUNNAN TOIMISTON 
AUKIOLOAJAT
Maanantaina, keskiviikkona, 
torstaina ja perjantaina klo 
10–13
Tiistaina klo 17–19.
TYÖMUODOT TIEDOTTAVAT
www.facebook.com/
Tampereenhelluntaiseurakunta
Opiskelijapiiri 

Kaikille opiskelijoille ja 
opiskelijaikäisille suunnattu 
Opiskelijapiiri kokoontuu 
keskiviikkoisin klo 19 Saalemin 
alasalissa 10.5.2017 saakka! 
Ohjelmassa on muun muassa 
puheita, alustuksia ja paneeleja 
opiskelijoille ajankohtaisista 
aiheista. Tarkemmat tiedot 
ohjelmasta: www.facebook.
com/opiskelijapiiri . Tervetuloa 
mukaan!
Viittomakielisten solu
Keskiviikot 3.5 ja 24.5
klo 17.30–20.00 kellarisali
Tellervo Aallos 
kuurojen työn johtaja
050-4102433 
tekstiviesti ja whatsapp
Viittomakielisten 
naisten solu
Lauantai 22.4, 13.5
Klo 15.00 Tellervon kodissa
Viittomakielisten 
rukous ja opetus
Torstaisin klo 18–20.00
Edvardin ja Elenan kodissa
Markku Lammi vetäjä

Jumalanpalvelusuudistus muuttaa viikko-ohjelmaa 17.4.–11.6. Työmuodot tiedottavat

Aamurukoukset
Pe klo 7 Rukouskammiossa

Päivärukoukset
Ma-ke klo 11 
Rukouskammiossa

Rukousliekki
Ti klo 17.30 Kellarisalissa

POISNUKKUNEET 
Bazilepo Léon
Eskola Marjatta
Khatib Samir
Kortelahti Terttu
Mäkinen Taimi
Niemi Orvokki
Pohjalainen Aino
Selin Mirjam
Tikka Veikko

Avoinna ti-pe 10-17   •  Aleksanterinkatu 18, Tampere  •  040 776 2729  •  info@karismakirja.fi  •  www.karismakirja.fi

24,00€ 33,00€ 28,00€ 22,00€ 20,00€

Lapsi- ja 
nuorisotyön 
kesäleirit 2017 
Rangerileiri 
1. - 2.4. Kukkolassa
MIX-päiväleiri 
(1 - 5 -luokkalaisille) 
5. - 9.6. Tampereen
Helluntaiseurakunnassa
Fifteenleiri 
12. - 20.6. Kukkolassa
Pyhisleiri 
(6-8 -vuotiaille) 
10.-11.6. Kukkolassa
Jees-leiri 
(3-6 -luokkalaisille) 
27. - 30.6. Kukkolassa
Perheleiri 
8. - 9. 7.  Kukkolassa
WE-kesäleiri 
4. - 8.8. Kukkolassa

Leireihin ilmoittautuminen 
tamperehelluntai.fi/leirit

www.facebook.com/
Tampereenhelluntaiseurakunta


