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Kolumni

Tarvitsevaksi joutuminen
avaa uudenlaisen maailman

Kurdien kakai-heimon tyttöjen tekemiä nukkeja.

perheenä Pohjois-Irakissa ihmismassoista on alkanut hiljalleen erottua
yksittäiset kasvot ja tarinat. Olen alkanut
kuvitella, että vierailtuani paluumuuttajan tuhotussa kylässä naisena tiedän pakolaisnaisen kivun. Olen ajatellut, että äitinä
tunnen palan kylien äitien tuskaa ja pelkoa,
kun olen nähnyt ilmaiskujen ja tulitaisteluiden kivikasoiksi tuhoamat kodit. Olen luullut, että osasin samaistua menetykseen ja
epätoivoon, että osasin itkeä itkevien kanssa. Mutta olin väärässä...
Kun katson taaksepäin, seisoin kyllä vierellä ja tein työni huolellisesti. Kipeästi tarvittu apu meni perille perheille, mutta heidän kipuaan en voinut tietää.
Mitä ajattelen nyt muuttuneen?
Jouduimme taannoin perheenä poistumaan yllättäen kotoamme Irakin rajojen
ulkopuolelle poliittisten tilanteiden vuoksi.
Meidät ja muut Fidan suomalaiset työntekijät siirrettiin Turkkiin seuraamaan tilanteiden kehitystä. Pääsimme siellä ystävien
järjestämään suojaisaan asuntoon. Pihassa
oli jopa uima-allas ilahduttamassa lapsiamme ja paljon Skandinaviasta kotoisin olevia
leppoisia eläkeläisiä ihailemassa heitä. Liian moni muu tuntemamme perhe on lähivuosina joutunut siirtämään perheensä turvaan uhan ja sodan keskellä. Heitä vastassa ei ole ollut suojaa perheelle, iloa lapsille
eikä auttavia ystäviä. Edessä on ollut pakolaisteltta tai kesken jääneen kerrostalon
luuranko, jonka ympäristössä lapset juoksevat ilman suojaa.
Kohta saavuttuamme Turkkiin saimme
kuulla suru-uutiset Suomesta. Pappa oli
nukkunut pois. Aloimme suunnitella siirtymistä perheenä hautajaisiin Suomeen. Samoin moni irakilainen perhe on kokenut
kuoleman kosketuksen tehdessään matkaa
kaukana kotoa. Heidän kohdallaan kuolema ei ole tullut vanhalla iällä tervetulleena
ystävänä, vaan ennen aikojaan, kutsumattomana vihollisena.
Me saavuimme sateisen syksyiseen ja
ASUESSAMME

kylmään mutta turvalliseen
kotimaahamme lentäen. Vastassa
oli perhettä. Pääsimme
lämpimään majapaikkaamme ja purimme
huokaillen matkalaukut
- mukaan oli pakattuna viikoksi kesävaatetta
Turkkia varten. Emme
osanneet arvata saapuvamme keskelle Suomen alkavaa talvea.
Mutta jo ensimmäisenä
Suomi-aamuna saapui
lahjoituksena jokaiselle lapsellemme kaikkea
kuravaatteista lämpimiin kotivaatteisiin ja jopa hautajaisvaatteisiin. Tarvitsimme apua, ja saimme sitä
- ylitsevuotavasti.
Myös tuntemamme perheet lähtivät kotoaan, moni pelkät vaatteet selässään. Heidän kotinsa ryöstettiin, poltettiin ja ansoitettiin. Lasten koulut hajotettiin ja seinät
täytettiin luodinrei’illä. Heidän matkansa
alkoi kohti tuntematonta. Määränpäässään
ihminen muuttui pakolaiseksi, tarvitsevaksi
ja täysin riippuvaiseksi ihmisten hyvyydestä. Myös Irakissa kerätään vaatteita tarvitseville perheille. Muistan, kun mietin ojentaessani pakolaisäidille pussillisen pieneksi
jääneitä lastemme vaatteita, että liekö se
mikään lohtu kaiken menetyksen rinnalla.
Nyt tiedän, että se on.
Perheemme kokemusta ei voi verrata
pakolaisten kokemuksiin – ei millään mittarilla. Mutta sen olen oppinut, että kun
ihminen muuttuu tarvitsijaksi, maailma liikahtaa radaltaan. Tämän tietäminen murtaa päivittäin sydämeni. Tarvitsijaksi joutuminen avaa uudenlaisen maailman. Siinä maailmassa huomiseen herääminen ja
toivon kokemus ovat sidottuna raastavaan
riippuvuuteen toisten hyvyydestä ja alttiudesta auttaa. Siinä maailmassa pussillinen
vaatetta puhuu sanoja, joiden arvoa en aiemmin osannut kuvitella.
Tänä jouluna katson uusin silmin sitä
suurta uhria, jonka Jumala antoi. Hän tuli
ihmiseksi ja muuttui Kaikkivaltiaasta tarvitsevaksi. Hänestä tuli Jumala keskellemme. Tämä haastaa minua näkemään tarvitsevuuden uusin silmin. Tarvitsemisen
kipu saakin jouluna muuttua levolliseksi
riippuvuudeksi. Se ei olekaan enää vain
epätoivoa, vaan avain Joulun Lapsen löytämiselle. Selviytyminen ja itseriittoisuus
alkaa tuntua yksinäiseltä vaihtoehdolta.
Joulun sanoman valossa tarvitsevaksi asettuminen saattaakin olla paras lahja, jonka
voimme itsellemme antaa.
J ohanna L indgren
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Pääkirjoitus

Aavistus taivaallista

J

ouluna toivotamme
rauhaa,
laulamme
seimen lapsesta, maailman
Vapahtajasta ja
enkeleistä. Ehkäpä juuri siksi
joulun ilmapiirissä on aavistus
taivaallista. Tänä vuonna suomalaisen joulun kruunaa kiitollisuus satavuotiaasta isänmaasta.
Jeesuksen ihmiseksi syntyminen, elämä ja kuolema olivat Jumalan pelastussuunnitelman tärkein osuus, jota Hän
oli huolellisesti valmistellut, ja

josta Hän alkoi puhua jo luomiskertomuksessa. Jeesuksen
elämä kätkee sisäänsä suunnattoman rakkauden, hylkäämisen, pahan valtaa vastaan
käydyn taistelun sekä ikuisesti
sinetöidyn voiton. Tämä kaikki
on totta ja voimassa edelleenkin. Jumalan rakkaus voittaa
hylkäämisen, lankeemuksen ja
kuoleman. Erilaisissa kodeissa
ja kulttuureissa, yksinäisyydessä ja ahdistuksessakin on mahdollista kokea se aito joulurauha, jonka Jeesus, Rauhanruhtinas tuo sydämeen.
T arja J ääskeläinen

Joulun viestintuojat

K

ertomus Jeesuksen syntymästä sisältää useita viestintuojia. Nämä ovat hyvin erilaisista lähtökohdista ja
taustoista: enkeleitä, pappeja,
paimenia, tietäjiä, odottavia äitejä. Mutta he kaikki tuovat samaa sanomaa: Jeesus, Pelastaja,
on syntynyt! Ei ole sattumaa,
että tämä seurakuntamme lehden nimi on Viestintuoja. Koko
kristinuskossa on kysymys suuresta viestistä.
Ensimmäiset viestintuojat olivat enkeleitä, jotka ilmestyivät
Marialle ja Joosefille sekä Johannes Kastajan vanhemmille.
Olihan tosin profeetat kertoneet tulevasta Messiaasta jo satoja vuosia aikaisemmin, mutta
nyt tuo suuri hetki historiassa
oli koittanut. Joosef ja Maria
olivat kuuliaisia enkelien sanomalle. He toimivat sen mukaan.
Jeesus oli odotettu lapsi neitseellisestä syntymisestä ja sen
tuomasta häpeästä huolimatta. Sakarias, ammattiteologi,
sen sijaan epäili ja joutui mykäksi Johanneksen syntymään
asti. Sen jälkeen hänestäkin tuli
Pyhällä Hengellä täytetty viestintuoja. ”Ja sinua, lapsi, kutsutaan Korkeimman profeetaksi, sillä sinä käyt Herran edellä
valmistaaksesi hänelle tien.”
Luukas kertoo kuinka myös
paimenille kedolla ilmestyi
Herran enkeli. Jälleen kuultiin
tuttu lause ”Älkää pelätkö”.
Hän puhui sanomaa suuresta
ilosta. Vapahtaja oli syntynyt.

Nyt oli kouluttamattomia ja
tavallisia paimenia yöllä valvomassa lampaita. Heillä oli kunnia nähdä kokonainen taivaallinen sotajoukko vahvistamassa
tuota sanomaa ja ylistämässä
Jumalaa. Paimenista tuli myös
viestintuojia. He menivät Beetlehemiin ja kertoivat tapahtuneesta kaikille.
Matteus kertoo puolestaan aivan toisenlaisista sanoman tuojista. Kolme viisasta itämään
tietäjää osasivat lukea taivaan
tähdistä, että jotakin suurta on
tapahtunut. He saivat kohdata vastasyntyneen Kuningasten
Kuninkaan. Näistä tiedemiehistä tuli viestinviejiä Itämaille.
He seurasivat tähteä ja saivat
myös kuulla Jumalan varoittavan heitä yöllä unessa.
Sinä ja minä olemme tämän
suuren ilosanoman viestintuojia tänä päivänä satavuotiaassa Suomen maassa. Olemme sitä elämällämme. Olemme sitä sanoillamme. Meidän
suhteemme Vapahtajaan näkyy elämästämme. Se on valoa, joka loistaa ja suolaa, joka
maistuu. Olkaamme rohkeita
kertomaan Jeesuksesta, toivomme perustasta, vaikkei enkeli siihen kehottaisikaan. Sanomamme kuuluu, että ei tarvitse
pelätä. Ei elämää eikä kuolemaa. Jeesus on tullut ja tuonut
uuden elämän!
U sko K atto

VIESTINTUOJA

3

14. joulukuuta 2017

Hiljainen Jättiläinen
Japanilaiset ovat maailman
suurin saavuttamaton
kansanryhmä.

O

lin käymässä hiljattain Japanissa vasta
toista kertaa, mutta
maa on ollut osa elämääni lapsuudesta
asti. Japanin innovatiivisuus on
löytänyt itsensä elämästäni milloin pelikoneena, milloin auton
merkkinä. Suurin osa meistä on
pyörittänyt arkea käyttäen japanilaisia tuotteita. Voisi sanoa,
että melkeinpä kaikkien kotielämään kuuluu osa Japania. He
ovat tulleet meitä lähelle, mutta pysyneet samalla kuitenkin
kaukana. Monikaan meistä ei
päivittäin ajattele Japania.

useimmat meistä pitävät tiivistä
yhteyttä perhe– ja ystäväpiiriin,
joka koostuu maksimissaan kolmestakymmenestä hengestä,
ymmärrämme, että kristittyjen
joukko Japanissa ei pysty saavuttamaan suurta kansanryhmäänsä yksin tämän sukupolven aikana.
Matkustin Japaniin, koska nykyisiin tehtäviini kuuluu
Bangkokin työn lisäksi suurkaupunkityön
kehittäminen
Aasian lähetystyössä. Japanin
osalta toimin samalla kenttä-

esimiehenä Fidan läheteille ja
vastaan kumppanuussuhteista.
Tämä matka oli lyhyt, mutta
vieraillessani seurakunnissa ja
paikallisella raamattukoululla
vahvistui sydämessäni huoli siitä, kuinka paljon enemmän Japani tarvitsee työmiehiä.
Haaste esirukoukseen

Japani on hiljainen jättiläinen
Tyynellä valtamerellä, joka tarvitsee esirukousta. Siellä elää
miljoonia ihmisiä, jotka eivät
ole koskaan kuulleet, että Jee-

sus on kuollut heidän puolestaan ristillä, ja että heillä on rakastava Taivaan Isä. Kirjoitan
teille, koska koen tarvetta haastaa teitä esirukoukseen Japanin puolesta. Ottaisitko sinä rukoushaasteen vastaan Japanin
kansan puolesta? Voisitko olla
Japanin esirukoilija? Voisimmeko yhdessä nousta rukousrintamaan japanilaisten puolesta ja nähdä, kuinka Jumala on
voimallinen tekemään ihmeitä
ja muuttamaan kansakuntien
suuntia vielä meidänkin elä-

mämme aikana? Rukoillaan,
että
Pyhä Henki pehmittäisi Japanilaisten sydämet ottamaan
evankeliumin vastaan (Joh.
15:26)
Jumala kutsuisi lisää työmiehiä evankeliumin työhön (Matt.
9:36-38)
Jeesus siunaisi Japanin seurakuntia (Kol. 1:9-10)

Seurakunta ei jakautunut pappeihin ja kirkkokansaan, vaan
perustui veljeyteen ja sisaruuteen.
Herätyksessämme on ymmärretty alusta alkaen, että Pyhän Hengen voima kuuluu kaikille, aivan kuten lähetyskäskykin. Käsitys perustuu Pietarin
helluntaisaarnaan:“Viimeisinä
päivinä, sanoo Jumala, minä
vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset
ennusunia. Näin teen: palvelijoihini ja palvelijattariini minä
vuodatan Henkeni niinä päivinä, ja he profetoivat” (Apt.
2:17-18).
Pietari näki Pyhän Hengen
lahjojen kuuluvan koko seurakunnalle, juuri niin kuin Joel

oli profetoinut. Jumalan aloittamassa projektissa jokaisella on
annettavaa; naisilla, miehillä,
lapsilla, kaikenikäisillä ja kaikilla sosiaaliluokilla. Seurakunta
on yksi kokonaisuus. Seurakunta on pyhä. Samoin sen tehtävä
on yhteinen.
Kun vuoden ensimmäisellä
viikolla kokoonnumme rukousja paastoviikkoon, olemme kuin
Jumalaa janoava seurakunta
Apostolien tekojen alussa. Kun
yhteyteen sitoutunut seurakunta rukoilee, mitä tahansa voi tapahtua.
Tähän päättyy vuoden kestänyt tutustuminen helluntailaisen identiteetin piirteisiin
tällä palstalla. Toisaalta, tästä
matka vasta alkaa.

H enry M ononen

Työmiehiä tarvitaan

Japanissa asuu noin 127 miljoonaa ihmistä. Siellä asuva japanin kansa on maailman suurin
saavuttamaton kansanryhmä.
Samalla kun heidän maineensa
kaikenlaisessa tekniikkateollisuudessa on laajentunut kautta
maailman ja heidän ruokakulttuurinsa on löytänyt sijaa jokaisesta maailman kaupungista, maailman vaikutus Japaniin
on ollut vähäistä. Tänä päivänä
evankelisia kristittyjä on 0.3%.
Nämä luvut voivat hämätä
meitä, mutta käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että 333 hengen
ihmisjoukossa on vain yksi kristitty. Kun ottaa huomioon, että

Yleinen pappeus

K

un Paavali puhuu seurakunnasta, hänellä näyttää olevan mielessä jotain
elävää ja dynaamista. Mielikuva on kaukana laitoksesta, jota
pappi pyörittää muiden ollessa
vastaanottajia. Paavalin näkee
seurakunnan yhtenäisenä kokonaisuutena. Jonakin persoonallisena. Ruumiina.
Juuri sellaisena se näyttäytyi minulle Lähetyksen toiminta-päivässä.
Keittiössä
paistettiin falafeleja, seinän
takana leikattiin hiuksia, hoidettiin kauneutta ja myytiin
kaikenlaista, lasten nauttiessa
yläkerran pelitaivaasta. Toiset
tekivät lähetystyötä autonrenkaita vaihtamalla, toiset hieromalla jumiutunutta selkää
tai ostamalla kirjoja ja erilaisia palveluja.

Samanlaista saan maistaa
myös torstaisin. Taas kerran kotimme muodostaa taivaallisen
kohtaamispaikan, jossa ihan tavalliset mutta tavattoman uniikit Jumalan lapset jakavat elämäänsä. Huomaamattamme
me voimautamme toisiamme.
Pyhä Henki on keskellämme ja
kokonaisuus on enemmän kuin
osiensa summa. Solumme on
vain yksi seurakuntamme lukuisista erilaisista pienryhmistä.
Tällaisena elävänä ja persoonallisena organismina seurakunta näyttäytyi minulle perjantaina rangerien vallatessa
seurakunnan, samalla kun wetyön tiimi oli kerääntymässä
Jukan johdolla rukouskammioon. Samaa koin myöhään lauantai-iltana Heikin, Hannan,
Joonan ja muiden purkaessa

Lost&Foundin lavajärjestelyjä.
Jotain elävää oli siinäkin porukassa, joka sunnuntain Iltakirkon jälkeen jäi pystyttämään
Lasten joulumatkan rekvisiittaa
ja pian taas aamulla kokoontui
iloisena ottamaan koululaisia
vastaan.
Pyhän Hengen voima kuuluu
kaikille

Luther kirjoitti 1500-luvulla:
”Olemme kaikki vihittyjä pappeja kasteen kautta, kuten Pyhä
Pietari sanoo (1. Piet. 2:9)”.
Kuitenkin kesti vielä vuosisatoja, että jokaisen kristityn voimavaroja valjastettiin evankeliumin työhön siinä mitassa,
mitä 1900-luvun herätyksissä
alettiin nähdä. Helluntaiherätyksen yhtenä piirteenä ilmeni yleisen pappeuden periaate.

J arkko L indqvist
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Shabulinzenzejen joulussa sanoma on tärkein
. KUVA: MARIKA KARHU

Joulua vietetään eri
puolilla maailmaa hyvin eri
tavoin. Suomessa vajaat
kymmenen vuotta asuneet
Shabulinzenzet muistavat
kotiseutunsa Itä-Kongon
joulun tärkeänä, mutta
monin tavoin erilaisena
juhlana kuin PohjoisEuroopassa.

S

amoin kuin Suomessa,
Kongon demokraattisessa tasavallassa joulu on kuitenkin vuoden
tärkein juhla. Koska
maa on pinta-alaltaan koko läntisen Euroopan kokoinen ja sitä
asuttavat sadat eri kieliä puhuvat heimot, juhlimistavoissa on
jonkin verran alueellisia eroja.

Kotimaassaan seurakuntakeskeiseen joulunviettoon tottuneet Robert
ja Anastacia Shabulinzenze juhlivat Suomessa joulua suuren perheen
ympäröimänä

Joulukuusi, lahjat ja
Jeesuksen syntymä

Robert Shabulinzenze tottui jo
varhaisessa vaiheessa pohjoismaisten protestanttisten lähetystyöntekijöiden
mukanaan
tuomiin tapoihin viettää joulua.
Niihin kuuluivat tiiviisti niin
joulukuusi kuin sikäläisittäin
varsin eksoottiset porokoristeet.
Kun kysyimme, mitä tekemistä niillä oli Jeesuksen syntymän kanssa, lähetystyöntekijät

KUVA: ELIANE SHABULINZENZE

eivät osanneet vastata meille,
hän toteaa ja jatkaa: - Joulukuusen virkaa saattaa toimittaa banaanipuu, koska kaikilla
ei ole varaa ostaa muovikuusta.
Kuten Suomessa, myös Kongossa, joulu on erityisesti lasten
juhla. Jouluaattona lapset viedään kirkkoon, jossa juhla jatkuu yöhön asti. He saavat pieniä lahjoja, kuten makeisia ja
hedelmiä. Vanhemmat antavat
lapsilleen joululahjaksi usein
uuden vaatteen. Joulupukki ei
kuulu jouluun, vaan heille kerrotaan joulusta Jeesuksen syntymäjuhlana. Muutenkin joulunvietto keskittyy pitkälti seurakuntaan, jonne mennään koko
perheen voimin myös joulupäivänä. Myös ne, jotka eivät
muuten käy kirkossa koskaan,
käyvät siellä jouluna.
Joulupäivän
tilaisuudessa kerätään erityiskolehti, jonka tuotto jaetaan joululahjaksi seurakunnan työntekijöille,
Shabulinzenze kertoo.
Ruokaa ja perheyhteyttä

Shabulinzenzejen joulupöydästä löytyy niin kinkkua ja maksalaatikkoa kuin
itäkongolaisia herkkuja, kuten sombea (kanan oikealla puolella).

Ruoalla on tärkeä rooli afrikkalaisten juhlissa. Itä-Kongossa ei
Shabulinzenzen mukaan ole erityisiä jouluruokia, vaan jouluna
syödään muista juhlista tuttuja

ruokia. Erityisen tärkeä ruokalaji on kana, johon valtaosalla
väestöstä ei ole varaa arkena.
Kaikkein varakkaimmat herkuttelevat naudan-, lampaantai vuohenlihalla. Lisäksi tarjoillaan esimerkiksi maissi- tai
maniokkijauhoista valmistettua
ugalia, riisiä, ranskanperunoita,
papumuhennosta ja maniokinlehdistä tehtyä kastiketta, sombea. Juomina nautitaan virvoitusjuomia ja kotitekoisia mehuja.
Suomessa Shabulinzenzejen
joulu keskittyy maan tapaan
kotiin. Aluksi heidän oli vaikea
ymmärtää pohjoiseurooppalaisten joulunviettoa joulupukkeineen ja ylenpalttisine lahjavuorineen. Robert Shabulinzenzelle joulu on hengellinen juhla,
jota perinnettä hän perheineen
vaalii myös nyt Suomessa.
Luemme Raamattua, rukoilemme, laulamme ja tanssimme
ja syömme.
Kun parikymmenhenkinen
joukko lapsia ja lastenlapsia
kokoontuu taas tänäkin vuonna Robertin ja Anastacian luo,
tunnelma on kuin pienessä afrikkalaisessa kirkossa.
M arika karhu

Tuokkolan perheen joulu on perinteinen Albaniassakin
Lähettiperhe Tuokkolan
asuinmaassa Albaniassa
joulua ei vietetä
laajamittaisesti, sillä
yli puolet väestöstä
on muslimeita. Joulua
tärkeämpi juhla on
kuitenkin uusi vuosi,
jota juhlitaan näyttävin
ilotulittein ja yhdessä
syöden.

T

oki kaupat täyttyvät joulukoristeista, ja joulupukkeja
näkyy joka
puolella, Walter Tuokkola
kertoo.
- Täällä joulupukkia kutsutaan ’uuden vuoden isäksi’.
Seurakunta haastaa
kaupallisuuden

Suurelle yleisölle joulu näyttäytyy siis varsin kaupallisena
juhlana. Albanialaisissa seurakunnissa tilanne on kuitenkin
päinvastainen. Tuokkoloiden
mukaan seurakuntalaiset keskittyvät ennen kaikkea joulun
varsinaiseen sanomaan, Jeesuksen syntymään, eivätkä anna
paljon painoarvoa esimerkiksi

KUVAT: WALTER TUOKKOLA

vatkin, ettei kaupallisuus pääsisi jatkossakaan valtaamaan alaa
joulun todelliselta sanomalta,
Jeesuksen ihmiseksi tulemiselta.
Suomalaiset jouluperinteet

Talvinen Tirana ei näytä erityisen
jouluiselta.

lahjoille.
Tosin joinakin vuosin osa
seurakunnista on saanut Amerikasta kenkälaatikkoihin pakattuja lahjoja kouluissa jaettaviksi.
Lapset otetaan muutenkin
mukaan joulunajan aktiviteetteihin. Heille järjestetään usein
ulospäin suuntautuvia joulujuhlia, joihin on helppo kutsua
ystäviä. Laulut ja näytelmät
kuuluvat näihin tapahtumiin
kiinteästi.
Seurakunnat järjestävät joulujuhlan yleensä juhlapyhien
aikana eivätkä ennen niitä, kuten Suomessa. Tuokkolat toivo-

Joulukuinen Albania ei ole suomalaisittain kaikkein klassisin
ympäristö viettää joulua, mutta se ei estä Tuokkoloita juhlimasta hyvin perinteisesti. He
virittäytyvät jouluun muun muassa koristelemalla kotia, kuuntelemalla radiosta joulumusiikkia ja leipomalla piparkakkuja.
Myös jouluevankeliumi ja lahjat kuuluvat asiaan. Idyllistä jää
puuttumaan vain kunnon joululöylyt.
Jouluna aikaa vietetään seurakunnan lisäksi kotona, useimmiten ydinperheen kesken.
Tänä vuonna Tuokkolat suuntaavat joulunpyhiksi Kreikkaan.
Valtterin äiti tulee viettämään joulua kanssamme. Hän
jäi hiljattain leskeksi, joten yhteinen aika on nyt erityisen tärkeää, Tuokkolat kertovat, ja toivottavat kotiseurakuntalaisille
siunattua joulunaikaa.
T eksti : M arika K arhu

Tuokkolat viettävät joulua ydinperheen kesken.

Albanialaisissa seurakunnissa järjestetään joulujuhlia, joissa on muun muassa
lasten esityksiä ja pientä tarjoilua.
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Teemme historiaa – tule mukaan!
oikea. Sadan vuoden kuluessa seurakunnan toimijat ja toimintamuodot ovat
vaihtuneet ja vaihdelleet, mutta tehtävä
on ollut sama: julistaa evankeliumia ja
huolehtia seurakuntalaisten hengellisestä hyvinvoinnista.
Seurakunnan historian kirjoittaminen on iso asia – eikä se onnistukaan
yhden henkilön työnä. Tehtävään tarvitaan työryhmä, jota olemme parhaillaan
kokoamassa. Haluamme, että historiasta
tulee elävä. Siksi sen tulee sisältää muistoja, kuvauksia ja henkilötarinoita.
Tarjoa tarinasi

Sinua haluamme innostaa kertomaan
omia kokemuksiasi. Saatat muistaa jonkun tapahtuman, laulun tai puheen, joka
on merkinnyt sinulle paljon. Ehkä joku
henkilö on ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Voit tuntea jonkun seurakuntalaisen, jota mielestäsi tulisi haastatella. Sinulla voi olla valokuvia tai muuta materiaalia, joka liittyy seurakuntaan.
Nyt sinulla on mahdollisuus tuoda oma
panoksesi rikastuttamaan historiakirjan
sisältöä.

Juhlakokous rukoushuoneen tontilla 17.5.1957. Rakennustöiden aloittamisen merkiksi Fredrik
Lieslehto heitti ensimmäisen lapiollisen maata kuorma-auton lavalle. (Seurakunnan kuva-arkisto)

Seurakuntamme täyttää vuoden
2021 alussa sata vuotta.
Tänä aikana moni on avannut
seurakunnan oven, toiset
lukemattomia kertoja.

K

okoontumispaikkakin on ehtinyt
vaihtua. Jotkut muistavat vielä Puusalin, mutta useimmille alun perin
Saalem-rukoushuoneeksi kutsuttu rakennus Aleksanterinkadulla on se ainoa

”Se kuningas on tuolla teidän tallissa!”
meillä oli seurakuntana mahdollisuus olla
järjestämässä noin tuhannelle
Tampereen koululaiselle tapahtuma, jossa saimme paneutua
ensimmäisen joulun tapahtumiin. 60 näyttelijää, rakentajat,
keittiön henkilökunta – kiitos!
– Ja enkeli ilmestyi! huudahti
yksi lapsista kertoessaan tarinaa
majatalon emännälle. Välillä
paikat ja henkilöt menivät ristiin; oliko se lapsi syntynyt talliin vai verstaaseen, ja mikä seimi on. Pääasia ei mennyt ohi.
Emännän muistaessa tallin ylle
syttyneen uuden tähden ja tallissa majailevan nuorenparin,
riemastuivat lapset. - SE ON

KUVA: TAPANI VARUHIN

JÄLLEEN KERRAN

todella paras joululahja, ja nyt
siitä sai taas kuulla moni lapsi
ehkä ensimmäistäkin kertaa.
M ilka M yllynen

KUVAT: JONATHAN CAREY

LÄHETYKSEN TOIMINTAPÄIVÄSSÄ näkyi seurakunnan monimuotoisuus. Keittiössä paistettiin falafeleja, seinän takana

leikattiin hiuksia, hoidettiin kauneutta ja myytiin kaikenlaista, lasten nauttiessa yläkerran pelitaivaasta. Toiset tekivät
lähetystyötä autonrenkaita vaihtamalla, toiset hieromalla jumiutunutta selkää tai ostamalla kirjoja ja erilaisia palveluja.
Päivän tuotto meni Lähi-idässä tehtävään työhön.

Miksi lähden vetämään tätä
historiaprojektia?

Seurakunnan johdon pyynnöstä, mutta ennen kaikkea siksi, että taivaallinen
työnantajani kehotti minua kertomaan
Hänen teoistaan Tampereen Helluntaiseurakunnassa ja seurakunnan kautta
kuluneen sadan vuoden aikana. Miten
olisinkaan voinut kieltäytyä.
R itva P alo - oja

Rukous- ja paastoviikolla
janotaan Pyhää Henkeä

T
SE! Kuningas, joka pelastaa
maailman. Se on teidän tallissa.
Vaikka tarina on joka vuosi
sama, ei sen sanoma haalistu
ajan myötä. Tämä, jos joku, on

Käymme työryhmänä saamamme
materiaalin läpi. Osa siitä voi päätyä kirjaan sellaisenaan, osaa käytetään luodessamme kuvaa eri aikakausien seurakuntaelämästä. Pyydämme sinua laittamaan
mukaan yhteystietosi, jotta pystymme
sopimaan, miten antamaasi materiaalia
voidaan käyttää. Lupaamme, ettei kenenkään tietoja tule luvatta näkyviin.
Voit lähettää materiaalia ja yhteydenottopyyntösi minulle s-postilla ritva.palooja@kolumbus.fi tai kuoressa Karismakirjaan nimimerkillä TEEMME HISTORIAA

ulevan vuoden Rukousja paastoviikkoa vietetään
2.-6.1.2018. Pyhän Hengen vuodatuksesta lähtien on
evankeliumin leviämistä aina
leimannut rohkeus. Jumala ei
tuonut sanomaansa rohkeiden,
luonnostaan
karismaattisten
ja kovaäänisten supermiesten
kautta. Tuossa rohkeudessa on
kyse siitä, että Pyhä Henki tulee
kristittyyn, Jeesuksen seuraajaan rohkeuden hengeksi, voimaksi Jumalalta.
Alkuseurakunnan toimintaa
leimasi rohkeus. Sen ansiosta evankeliumin sanoma levisi
nopeasti ja vainoista huolimatta. Tämän seurauksena syntyi
iloa ja muuta välitöntä Pyhän
Hengen vaikutusta kaikkialla,
missä Jeesusta julistettiin. Kokoonnuttiin kodeissa, murrettiin leipää eli vietettiin ehtoollista, rukoiltiin, pidettiin kiinni
apostolien opetuksesta ja yhteys oli päivänselvä asia. Yhteys
kristittyjen kesken oli niin vahva, että se itsessään erotti heidät
maailmasta; uskovat jakoivat
omaisuutensa ja pitivät kaikkea
yhteisenä. On selvää, että tämä
kaikki oli Jumalan Hengen vaikutusta. Pyhä Henki teki tämän
kaiken mahdolliseksi. Alkuseurakunnalta ei puuttunut Jumalan voimaa, ei iloa Pyhässä
Hengessä eikä rohkeutta. Muistakaamme, että Paavalin kirje

opetuslapselleen Timoteukselle ei ole lainkaan vanhentunut,
vaan edelleen meille ajankohtainen: “Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä,
vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen.”
Aloitamme vuoden 2018 yhteisellä paastolla ja rukouksella, jotta voisimme olla Pyhässä
Hengessä yhtä rohkeita kuin
ensimmäiset opetuslapset aikoinaan. Kristuksen työn tähden meillä on rohkeus Jumalan
edessä; meillä on pääsy Kaikkivaltiaan eteen ilman pelkoa ja
häpeää. Me saamme nostaa kätemme ja sydämemme Jumalan
edessä ja tietää, että Hän kuulee meitä Jeesuksen tähden. Samalla meidän tulee olla rohkeita myös ulospäin. Se tarkoittaa,
että tunnustaudumme Jeesuksen seuraajiksi kaikkien ihmisten edessä. Voimme seistä kaiken moniarvoisuuden keskellä
ja tunnustaa uskomme Jumalan
Sanaan. Samalla voimme terveellä tavalla olla ylpeitä seurakunnasta, jota saamme edustaa
oman kaupunkimme keskellä.
Rukoilemme, että tämä rohkeuden henki saa vaikuttaa tulevana vuonna niin seurakuntamme eri työmuotojen parissa
työskentelevissä kuin lähetyskentillä ympäri maailmaa.
H annakaisa S hehu
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Joulu kaukana kotoa
KUVA: TARJA JÄÄSKELÄINEN

Usko tuo
turvapaikanhakijan
elämään toivoa

T

amperelaisen
pakolaisperheen joulupöytä saattaa olla katettu
lattialle suuren liinan
päälle, mikäli neliöt eivät anna periksi ruokapöydän
hankkimiselle. Ruokaa on runsaasti, mutta useita on ruokailijoitakin. Juhla syntyy kuin itsestään kauniista kattauksesta ja
ystävien läsnäolosta. Ruoka on
suomalaista, mutta irakilaisittain laitettua. Riisi on värjätty
usein punaiseksi ja kinkun tilalla syödään kanaa ja nautaa sisältävää "dolmaa".
Kaikki rakastavat joulutorttuja.
Väliaikaisuus läsnä

Vastaanottokeskuksessa eletään
joulun alla normaalia arkea.
Ruoka valmistetaan yhteisissä keittiöissä ja pyykit pestään
vuorotellen suurissa koneissa.
Ateriat nautitaan enimmäkseen
omissa huoneissa, mutta toisinaan ystävät kokoontuvat illalliselle. Osa lapsista ja aikuisista on päivällä koulussa. Jotkut
ovat löytäneet tuttujensa kautta
vapaaehtois- tai muuta työtä.
Kuusesta ja joulukoristeista huolimatta väliaikaisuus on
läsnä.
Sijoituspaikka voi muuttua
ja maahanmuuttoviraston kirje
voi yllättää. Suurimmalla osalla asukkaista on turvapaikkahakemuksesta negatiivinen päätös,

josta on valitettu. Vastauksen
odottaminen voi kestää yli vuoden. Jos korkein hallinto-oikeus
ei kiellä käännytyksen täytäntöönpanoa, poliisi voi noutaa
turvapaikanhakijan viikon kuluessa päätöksestä. Nämä noudot
ovat raskaita ja lamaannuttavat koko yhteisön. Asukkaiden
kasvoilta voi lukea järkyttyneen
kysymyksen: olenkohan minä
seuraava? Useimmilla ei ole kotimaassa turvallista paikkaa mihin palata ja perhe voi olla hajallaan eri maissa. Kaikki toivo
ja rahat on laitettu pakomatkaan Pohjolan perukoille.
Seurakunta on elämää ja
perhettä

”Thomas” jakaa huoneensa
kolmen muun pojan kanssa.
Halutessaan yksityisyyttä hän
vetää sairaalasänkynsä ympärille lakanaverhon. Sänkyjen
alta ja kaappien ovista pilkistää
kunkin henkilökohtaista omaisuutta ja taloustavaroita. Kimpparetkeily vaatii sopeutumista,
mutta siitä on tullut jo elämän-

tapa. Suomalaisen ystävän poiketessa herkullinen ateria syntyy käden käänteessä.
Joulu on Thomakselle Jeesuksen syntymäjuhla, sillä hän
on ollut uskossa yli vuoden.
Olemus on yhtä hymyä ja kotiseurakunta on tärkeä.
Illat kuluvat kokouksissa,
ylistysryhmän harjoituksissa ja
raamatturyhmässä. Tilaisuuksien jälkeen hän tarttuu yleensä
harjaan ja rikkalapioon. Päivisin Thomas käy kuntosalilla ja
valmistaa ruokaa toisen seurakunnan humaanitäärisessä projektissa.
Seurakunnat tarjoavat turvapaikanhakijoille tervetullutta
ohjelmaa ja aktiviteetteja sekä
puuttuvaa perheyhteyttä. Thomas aikoo osallistua kavereineen mahdollisimman moniin
joulutilaisuuksiin.
Varmasti kaikista hienointa
olisi, jos pääsisi suomalaiseen
joulupöytään vieraaksi (toim.
huom).
T arja J ääskeläinen

Yhdessä valmistettu illallinen täyttää
koko huoneen.

Parasta joulussa on Jeesuksen syntymä
KUVA: TARJA JÄÄSKELÄINEN

Hervantalaiset Viki ja
Rosita Nyman viettävät
jo 43. joulua yhdessä.
Joulukuusta heillä ei ole
ollut enää kymmeneen
vuoteen, sillä samassa
taloudessa asuva
tyttärenpoikakin on jo
24-vuotias.

N

ymanin perheessä siivous on jokapäiväistä, mutta joulusiivous on aivan
eri asia. Silloin tehdään todella
puhdasta jälkeä.
Jouluaattona viimeistellään
jouluruoat ja saunotaan. Tampereella asuvat tyttäret ja Ruotsissa asuva poika tulevat perhei-

neen joulupöytään.
– Kerromme omista lapsuuden jouluistamme nuoremmalle sukupolvelle ja jaamme
lahjat toisillemme. Yhdessäolo
rakkaiden omaisten ja tuttujen
kanssa on meille tärkeää, Nymanit sanovat.
Rosita tuli uskoon vuonna
1977 ja Viki puoli vuotta myöhemmin.
Heidän mielestään parasta
joulussa on Jeesuksen syntymä.
– Jeesus syntyi pelastukseksi
ja uuden elämän antajaksi
kaikille ihmisille, väriin, rotuun ja uskontoon katsomatta.
Kaikista tärkeintä on, että hän
ei jäänyt seimen lapseksi eikä

myöskään hautaan, vaan nousi ylös ja voitti kuoleman, jotta
kaikki voisivat periä iankaikkisen elämän.
Tätä sanomaa Rosita ja Viki
haluavat viedä kaikkeen maailmaan. He kertovat mielellään
Jeesuksesta ihmisille, joita kohtaavat kaduilla. Sydäntä lähellä
ovat erityisesti maahanmuuttajat, joiden parissa he tekevät
työtä Hervannan Katukappelissa. Silloin kun on mahdollista, Rosita lähtee Veryn tiimin
mukana myös evankelioimismatkalle Latvian vankiloihin.
T arja J ääskeläinen
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Joulun toivotuimmat lahjat
Vuoden kri
stillinen
kirja 2017

29,00€
Siskojen kesken
Bobbie Houston

25,00€
20 x Parempi päivä
Joyce Meyer

22,00€
Jumalan kaupunki CD
Leevi Ahopelto,
Lasse Heikkilä

25,00€
Mustat ikkunat
Heini Röyskö

28,50€
Rakkaus on väkevämpi
Anniina Jakonen & Anna
Lehtinen

36,00€
Raamattu
alusta loppuun

Gary Chapman

Jukka Norvanto

8,90€12,90€
Seinäkalenterit 2018

Joululehdet

Salakahvilla
Pohjois-Koreassa

Fredrik Ekholm

28,00€
365-päivähartauskirja

34,90€

On aika rakentaa

Toim. Eero Junkkaala

28,00€
Rakkauden kieli
-päivähartauskirja

32,00€

Markku Toimela ja Kaj Aalto

19,00€
Ihmeellinen Jeesus

29,90€
Sanoja joista uneksia

Sarjakuvakertomus

Diane Stortz

7,50€ /
9,00€

7,00€ /
6,00€

Päivän tunnussana 2018

Joululehdet yksittäin (7€/6€) tai pakettina (25€/50€)

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

VIESTINTUOJA
64. vuosikerta
Julkaisija

Tampereen rukoushuoneyhdistys Saalem ry.

Osoite

Aleksanterinkatu 18, 33100 Tampere
Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa

Toimitus

Päätoimittaja
Tarja Jääskeläinen
puh. 044-5557714
tarjastar@gmail.com
Toimituskunta
Petteri Arasalo, Lea Haapalahti,
Jarkko Lindqvist,
Tapani Varuhin
Ulkoasu ja taitto:
Mika Kavasto/Aikamedia

Seurakunnan pastorit

Usko Katto
usko.katto@kolumbus.fi
puh. 0400 782 521, koti (03) 367 7544
Petteri Arasalo
petteri_arasalo@hotmail.com
puh. 044 090 1759
Hannakaisa Shehu
hannakaisa.shehu@gmail.com
Jarkko Linqvist
j.j.lindqvist@gmail.com
puh. 040 512 9646
Joona Salo
thejoona@gmail.com
puh. 0505204830
Tapani Varuhin
puh. 0400 650 025
tapani.varuhin@gmail.com

Seurakunnan toimisto

Soile Helkiö
Toimistonhoitaja
Tampereen Helluntaiseurakunta
Aleksanterinkatu 18
33100 Tampere
puh. 0505422231
avoinna ma, ke-pe klo 10-13
sekä tiistaisin klo 17-19

Pankkitili

Internet

www.tamperehelluntai.fi

Karismakirja

puh. 040 7762729
info@karismakirja.fi

Hervannan Katukappeli helluntaiseurakunta
Pietilänkatu 2, Kauppakeskus Duo, 2 krs
Timo Penttilä, puh. 040 734 1912
www.katukappeli.com

OP IBAN FI2757312020013075
viite 13 (seurakunta), viite 26 (lähetystyö),

Seurakunnan sähköpostiosoitteet
Toimisto:
Ulkomaalaistyö:
Kuurojentyö:
Diakoniatyö:

tampere@helluntaisrk.net
international.tampere@helluntaisrk.net
tellervo.toprak@kolumbus.fi
saalem.diakonit@kolumbus.fi

Painopaikka:

ISSN-0787-8699
Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja lyhentää
lehteen lähetettyä aineistoa.
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SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 11.12.2017–10.02.2018
Vko 50
Ti 12.12. klo 19 Seurakunta
rukoilee, Petteri Arasalo
Ke 13.12. klo 12.30 Päivätilaisuus
To 14.12. klo 19 Joulukonsertti
Beetlehemin lahja,
Cotton-työn hyväksi
La 16.12. klo 14 Kansainvälisen
työn joulujuhla
La 16.12. klo 19
Lost & Found nuorille
Su 17.12. klo 15
Seurakunnan joulujuhla
Vko 51
Ti 19.12. klo 19 Seurakunta
rukoilee, Usko Katto
Vko 52
Ma 25.12. klo 10 Jouluaamun
hartaus
Su 31.12. klo 11 Jumalanpalvelus,
Kiitosjuhla menneestä vuodesta
Vko 1
Ti 02.01. klo 18
Rukous- ja paastoviikon tilaisuus
Ke 03.01. klo 10
Rukous- ja paastoviikon tilaisuus
Ke 03.01. klo 18
Rukous- ja paastoviikon tilaisuus
To 04.01. klo 10
Rukous- ja paastoviikon tilaisuus
To 04.01. klo 18
Rukous- ja paastoviikon tilaisuus
Pe 05.01. klo 10
Rukous- ja paastoviikon tilaisuus
Pe 05.01. klo 18
Rukous- ja paastoviikon tilaisuus
La 06.01. klo 10–14
Rukous- ja paastoviikon tilaisuus
La 06.01. klo 19
Lost & Found nuorille
Su 07.01. klo 11
Ehtoollisjumalanpalvelus
Su 07.01. klo 17 English Service
Su 07.01. klo 17 Iltakirkko
Vko 2
Ti 09.01. klo 19 Seurakunta
rukoilee, Juha Kotisaari
Ke 10.01. klo 12.30 Päivätilaisuus
La 13.01. klo 19
Lost & Found nuorille
Su 14.01. klo 11 Jumalanpalvelus
Su 14.01. klo 17 English Service
Su 14.01. klo 17 Iltakirkko
Vko 3
Ma 15.01. klo 12 Senioriystävät
Ti 16.01. klo 19
Seurakunta rukoilee

Ke 17.01. klo 12.30 Päivätilaisuus
La 20.01. klo 19
Lost & Found nuorille
Su 21.01. klo 11
Lähetyssunnuntain
jumalanpalvelus
Su 21.01. klo 17 English Service
Su 21.01. klo 17 Iltakirkko
Vko 4
Ti 23.01. klo 19
Seurakunta rukoilee
Ke 24.01. klo 12.30 Päivätilaisuus
La 27.01. klo 19
Lost & Found nuorille
Su 28.01. klo 11 Jumalanpalvelus
Su 28.01. klo 17 English Service
Su 28.01. klo 17 Iltakirkko
Vko 5
Ma 29.01. klo 12 Senioriystävät
Ti 30.01. klo 19
Seurakunta rukoilee
Ke 31.01. klo 12.30 Päivätilaisuus
La 03.02. klo 19
Lost & Found nuorille
Su 04.02. klo 11
Ehtoollisjumalanpalvelus,
Seurakunnan vuosijuhla
Su 04.02 klo 17 English Service
Su 04.02. klo 17 Iltakirkko
Vko 6
Ti 06.02. klo 19
Seurakunta rukoilee
Ke 07.02. klo 12.30 Päivätilaisuus
La 10.02. klo 19
Lost & Found nuorille
Su 11.02. klo 11 Jumalanpalvelus
Su 11.02. klo 17 English Service
Su 11.02. klo 17 Iltakirkko
SUORAT
NETTILÄHETYKSET
sunnuntain jumalanpalveluksista
klo 11–12.30.
Lähetyksiin pääset seurakunnan
nettietusivun kautta.

Työmuodot tiedottavat

POISNUKKUNEET

Eero Belt
Jokinen Marja-Liisa
Niittylahti Helena

www.facebook.com/
Tampereenhelluntaiseurakunta

Rajala Marjatta
Rautio Taisto

Lämmin kiitos
kaikille, jotka tulitte kanssamme saattamaan rakasta isäämme
Kauko Hostikkaa hänen taivasmatkalleen!
Kiitos Tampereen Helluntaiseurakunnalle , että mahdollistitte
lämminhenkisen hautajaistilaisuuden isämme muistolle!
Lämmöllä muistamme myös Teuvo Toivasta ja Jarmo Makkosta, jotka toimittivat siunauksen ja olivat kaikessa meidän lasten
tukena!

A nneli , R aakel , L ea ja O lli perheineen

Aamurukoukset
vuoden viimeinen kerta
pe 15.12. klo 7 Rukouskammiossa
Päivärukoukset
Ma-ke klo 11 Rukouskammiossa,
joulutauolla vkot 51-1
Rukousliekki
Joulutauolla. 9.1.2018 alkaen
tiistaisin klo 17.30 Kellarisalissa
Opiskelijapiiri
Opiskelijapiiri aloittaa
kevätkautensa 17.1.2018!
Kokoonnumme aina
keskiviikkoisin klo 19 Saalemin

SEURAKUNNAN
TOIMISTON AUKIOLOAJAT
Ma, ke, to, pe klo 10–13, ti klo 17–19

alasalissa ja ohjelmassa on mitä
mielenkiintoisimpia aiheita
vaihtelevalla toteutuksella.
Tervetuloa mukaan! Lisätietoa:
www.facebook.com/opiskelijapiiri
Lapsityö
Wartit perjantaisin klo 19,
joulutauolla 8.12. jälkeen
SOLUNJOHTAJIEN
VIIKONLOPPU
KUKKOLASSA
Ajankohta 26.–27.1.2018
Jumalan ja toistemme kohtaamisen paikka. Solunjohtajille lähetetään lisätietoa sähköpostitse.

USKON PERUSTEET
-KURSSI
Alkaa 3.2.2018
Ilm. viim. 28.1.2018
Lisätietoja: www.tamperehelluntai.
fi/kurssit -> Uskon perusteet
SOLUNJOHTAMINEN
-KURSSI
Alkaa 8.2.2018
Ilm. viim. 1.2.2018
Lisätietoja: www.tamperehelluntai.
fi/kurssit -> Solunjohtaminen

