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Uutuuden tuoreutta 
seurakunnassa

Yhdessä voi 
vaikuttaa

S eurakunnan salaisuus on 
aina viehättänyt minua. 
Jumala kutsuu eri ilman-

suunnista eri näköisiä ja -ikäisiä 
ihmisiä, eri yhteiskuntaluokis-
ta, ja laittaa heidät veljinä ja si-
sarina kasvamaan yhteydessä. 
Jokainen tuo mukanaan oman 
historiansa, kulttuurinsa ja ko-
kemuksensa. Yhteys syntyy näi-
den ihmisten välisistä suhteista. 
Suostuminen suhteisiin vaatii 
nöyrtymistä, mutta siinä juu-
ri piileekin siunaus ja kasvun 
mahdollisuus.

Kullakin meistä on oma yksi-
löllinen tapansa kohdata toinen 
ihminen. Toisilla on enemmän 
taitoa ja toisten pitää harjoi-

tella enemmän. Elämäntilan-
teemme ja mahdollisuutemme 
ovat erilaisia, mutta ratkaisevaa 
on asenteemme. Olenko valmis 
yhteyteen sydämen tasolla?

Apostolien teoissa puhutaan 
alkuseurakunnan yhteydestä. 
Pyhä Henki vuodatettiin, kun 
opetuslapset olivat kaikki yh-
dessä koolla. Hengenvuoda-
tusta seurasi ennennäkemätön 
yhteys ja yksimielisyys. Kaikki, 
jotka uskoivat, olivat yhdessä 
ja pitivät kaikkea yhteisenä. He 
olivat yksimielisesti pyhäkös-
sa ja mursivat leipää kodeissa. 
He kiittivät Jumalaa ja olivat 
kaiken kansan suosiossa. Mon-
ta tunnustekoa ja ihmettä ta-
pahtui heidän kauttaan. Herra 
lisäsi heidän yhteyteensä joka 
päivä niitä, jotka saivat pelas-
tuksen. 

Tuon yhteyden vaikutus kir-
jattiin Raamattuun. Se ulottui 
yhteiskuntaan ja synnytti seu-
rakuntia eri puolille maailmaa, 

tehden niin tänäkin päivänä.  
Nykyisen individualismin ai-

kana tällainen yhteys on yhä 
suurempi haaste. Tarvitsemme 
omaa tilaa ja aikaa kiireises-
sä elämänrytmissämme. Toi-
saalta olemme koko ajan läsnä 
erilaisissa someryhmissä, joista 
poistuminen käy kätevästi klik-
kaamalla. Paikalle tuleminen 
ja sitoutuminen voi tuntua yhä 
suuremmalta uhraukselta. 

Jos loitonnumme yhteydestä, 
menetämme pian suuntavais-
tomme ja koemme ulkopuo-
lisuutta. Sisäinen ihmisemme 
kaipaa vuorovaikutusta. Yhdes-
sä toisten kanssa voimme kä-
sittää yhä paremmin Jumalan 
rakkautta sekä rakentua yhtei-
sestä uskosta ja Pyhän Hengen 
virvoittavasta vaikutuksesta. 
Yhtenäinen seurakunta vaikut-
taa - ja sitä on vihollisen vaikea 
voittaa.

Tarja jääskeläinen

Ystävyyttä ja 
sen puutetta
YSTÄVYYS JA RAKKAUS ovat uskon ohella elämän tärkeimpiä 
asioita. Ne tuovat elämälle sisältöä ja merkitystä. Luokit-
telemme ympärillämme olevat ihmiset sellaisiin kategori-
oihin kuin ystävä, kaveri ja tuttu. Ystäviä ei ole kuin aivan 
muutamia, kavereita enintään kymmeniä ja tuttuja monin-
kertainen määrä. Paljon ystäviä, vähän ystävyyttä - niin-
hän Sananlaskuissakin todetaan. Ystävyys vaatii aikaa ja 
panostusta, joita ei kiireessä riitä kovin monelle ihmiselle.

Kipeimmin ystävyyden merkityksen tietävät ne, jotka 
kokevat tai ovat kokeneet yksinäisyyttä. Yksinäisyyshän on 
käytännössä useimmiten ystävättömyyttä, vierelläkulkijan 
puutetta. Yksinäisyyttä voidaan kokea, vaikka ympärillä 
olisi ihmisiä, joiden kanssa ei kuitenkaan ole todellista yh-
teyttä. Joskus ystävättömyys on väliaikaista, kun esimerkik-
si vastoinkäymisten kohdatessa ihmiset kaikkoavat ympä-
riltä. Elämän kriiseissä ja vastoinkäymisissä jyvät erottuvat 
akanoista.

Yhä enemmän on kuitenkin niitä, joille yksinäisyys - ys-
tävättömyys - on jatkuva, jokapäiväinen kokemus. Ihminen 
voi kokea häpeää yksinäisyydestään ja yrittää siksi peittää 
sen positiivisen ulkokuoren alle. Sieltä hän ei itsekään näe, 
että ympärillä on paljon muita, jotka tekevät aivan samoin

Yksinäisyyttä on paljon myös kristittyjen keskuudessa ja 
jopa seurakunnassa, mikä on kovin valitettavaa, jollei suo-
rastaan häpeällistä. Jeesus kysyi kerran Häntä kuunnel-
leelta ihmisjoukolta: ”Jos te rakastatte niitä, jotka rakasta-
vat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publi-
kaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä 
erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin?” 

Vaikka Jeesus käyttää asiayhteyden perusteella ystävä-
sanaa vastakohtana vihamiehelle eikä niinkään ”puolitu-
tulle” tai ”sille yhdelle tyypille, joka on aina yksin”, mieles-
täni tämä kohta herättelee myös niitä meistä, jotka olem-
me juuttuneet vain omaan ystäväpiiriimme emmekä näe 
seurakunnassa tai sen ulkopuolella niitä lähimmäisiämme, 
jotka kaipaavat ystävää. Tulemmeko jumalanpalvelukseen 
ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin sydämet avoimina nä-
kemään ne, joiden päivän pelastaisi ehkä vain yksikin ystä-
vällinen hymy tai sana?

MARIKA KARHU

Pääkirjoitus

S yksyllä aloitimme uudet 
jumalanpalvelukset lauan-
taisin ja sunnuntai-iltaisin. 

Rakensimme sitä varten uudet 
vapaahtoisorganisaatiot.  Mo-
net hienot ihmiset ovat sydä-
mellään ja uutterasti rakenta-
neet uutta. Välitilinpäätöksenä 
voimme nyt todeta, että muu-
tokset ovat onnistuneet hyvin. 
Palaute on ollut hyvää ja ihmi-
siä on käynyt runsaasti. Myös 
sunnuntaiaamut ovat olleet hy-
viä ja ilmapiiriltään hoitavia. 
Mikään ei ole ollut pois niistä. 
Tavoitteena onkin ollut palvella 
erilaisista elämäntilanteesta tu-
levia seurakunnan jäseniä mah-
dollisimman hyvin. Ja samalla 
kuitenkin rakentaa sukupolvien 
välistä siltaa. 

Erityisesti mieltä lämmittä-

vää on nähdä uusia uskovia seu-
rakunnassa. Nuorten Lost and 
Found -iltojen kautta on tullut 
nuoria uskoon. Siellä voi ihan 
tuntea herätyksen ilmapiirin. 
Samoin iltakirkon yhteydessä 
on joitakin uusia uskoontulleita 
ja uudistuneita. Kastoimme vii-
me vuonna 68 uskovaa! Suur-
ta liikehdintää tapahtuu myös 
maahanmuuttajien keskuudes-
sa. Sieltä niitämme jatkuvasti 
satoa. On ilo nähdä ilo ja va-
paus uusien uskovien kasvoilta. 
Heistä loistaa Jeesus. Ja tämä 
myös sytyttää meitä vanhoja us-
kovia. Se muistuttaa meitä ensi-
rakkaudesta Jeesukseen.

Seurakunnassa on koettu 
hyvää ilmapiiriä. Jumalan läs-
näolon voi tuntea ja kokea yh-
teisissä kokoontumisissa keski-

viikon päivätilaisuuksista aina 
soluihin asti. Soluissa ja työ-
muotojen ryhmissä tapahtuu 
koko ajan isoja asioita. Siellä 
kohdataan aidosti elämän ilois-
sa ja suruissa, kiusauksissa ja ki-
vuissa. Saadaan rukousvastauk-
sia ja kasvetaan yhdessä. 

Moni kaipaa uutta tuoreutta 
omaan hengelliseen elämään. 
Sitä löytääkin seurakunnan 
keskeltä ja yhteisistä jumalan-
palveluksista. Yhdessä saam-
me kohdata Jeesusta tuoreesti. 
Myös uudet uskovat sytyttävät 
meitä ja muistuttavat ydinasi-
oista. On suuri ilo, kun synnit 
on anteeksi annettu. Saamme 
olla Jumalan lapsia ja Hänen 
rakkautensa kohteita. 

USKO KATTO

Kolumni
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Yhdistettynä virtalähteeseen

L uin viime viikolla nettikes-
kustelua amerikan joiden-
kin kristillisten seurakun-

tien naisistumisesta. Kirjoittaja 
oli huolissaan havaitsemastaan 
mieskadosta. Ongelmaksi näh-
tiin myös nykykristillisyyden 
tunteikkuus, joka koettiin fe-
miniiniseksi ja miehiä luotaan 
työntäväksi. Syyksi ongelmalle 
nähtiin viimeaikainen maail-
mallinen kehitys ja epäraama-
tullisuus, mutta myös läheisen 
Jeesus-suhteen korostus, joka ei 
liene miehille luonteva. Olin eri 
mieltä paljosta, mutta en aina-
kaan yhdestä asiasta. Siitä, että 
seurakuntien toimintaan todel-
lakin kaivataan lisää miehiä. Ja 
naisia.

Pari vuotta sitten Kotkan 
Syyspäivillä eteeni tuli kirja, 
joka kertoi Karhulan hellun-

taiseurakunnan historiasta. 
Vuonna 1920 perustetun seu-
rakunnan 22 perustajajäsenes-
tä vain viisi oli miehiä. Vuon-
na 1923 maanlaajuisesti aktii-
vityöntekijöitä oli 30, joista 16 
evankelistasisaria. Naiset olivat 
aktiivisia alusta lähtien. Oman 
seurakuntamme alkutaipaleel-
la juuri ”tehtaan tytöt” olivat 
tärkeässä osassa. Hauska yksi-
tyiskohta Tampereelta on se, 
että vuoden 1917 Helluntai-
liikkeen kesäjuhlien puhuja-
kaartissa oli sekä miehiä että 
naisia kumpiakin kymmenen. 
Elovainiolla on tavattu olla yh-
dessä.

Pyhä Henki on luvattu kaikille
Lauri Ahosen legendaarises-
ta helluntaihistorian selvityk-
sestä löysin lisää mielenkiintois-

ta. Evankelista Liida Myyrä 
kirjoitti kokouksistaan Kemi-
järvellä vuonna 1931: “Koko-
uksia on ollut kuusi. Kansaa on 
niin, että lainehtii… on uutta, 
jota koskaan ei ole kuullutkaan, 
nimittäin, että nainen saarnaa 
ja sitten, että se voi noin saar-
nata, niin syntyy kansassa kova 
kuohunta, mutta kyllä on vas-
tustakin täällä.” Toisesta hel-
luntaievankelistasta Helena 
Eerolasta sanottiin: “Hänen 
pieni ja hento olemuksensa on 
aivan kuin vastakohta sille si-
säiselle voimalle, joka hänessä 
on vaikuttanut.” 

Nämä tuokiokuvat histo-
riasta kertovat päinvastaista 
kuin amerikkalaisen huoli net-
tikeskustelussa. Se, että naiset 
ja miehet ovat yhdessä tuumin 
aktiivisia seurakunnassa ja sen 

ulkopuolella, on osa helluntai-
laisuuden DNA:ta; ei mitään 
myöhempää lisäystä. Lupasi-
han jo profeetta Joel, että Py-
hän Hengen voimauttamiksi 
tulevat niin ”teidän poikanne ja 
tyttärenne”, kuin ”palvelijat ja 
palvelijattaretkin”. Niin kauan 
kuin tämä jatkuu, en osaa olla 
kovin huolissani. Kunhan saan 
olla itsekin mukana.

“Viimeisinä päivinä, sanoo 
Jumala, minä vuodatan Hen-
keni kaikkiin ihmisiin. Teidän 
poikanne ja tyttärenne profetoi-
vat, nuorukaiset näkevät näkyjä 
ja vanhukset ennusunia. Näin 
teen: palvelijoihini ja palvelijat-
tariini minä vuodatan Henkeni 
niinä päivinä, ja he profetoi-
vat.” (Apt 2:17-18 )

jarkko lindqvisT

Palvelijat ja palvelijattaret 

Seurakunnan paasto- ja 
rukousviikolla koettiin 
Jumalan puhuvan 
näyn laajentumisesta 
ja läheisestä Jeesus-
suhteesta.

V
uoden ensimmäisellä 
viikolla hiljennyimme 
yhteiseen paastoon ja 
rukoukseen Jumalan 
eteen. Pastorit kertoi-

vat kokeneensa Herran puhu-
neen muun muassa seuraavia 
asioita:

• Jumala on laajentamassa 
näkyä. Se tarkoittaa, että seura-
kunnan sydämen täytyy laajen-
tua ja avartua – tulla avaraksi 
uusia ihmisiä varten. Tätä ta-
pahtuu tänä vuonna.

• Meidän tulee olla enem-
män tukemassa toisia, aktiivi-

sesti etsimässä, miten saamme 
nostettua läheisiä ja nostaa hei-
dän ”arvoaan”.

• Seurakunnan yksi tärkeä 
tehtävä on olla laupiaan sama-
rialaisen majatalo – hengessä 
eräänlainen Pyhän Hengen al-
koholistiparantola.

• Pyhän Hengen ykkösprio-
riteetti sekä lähetys- että maa-
hanmuuttajatyössä on ihmisten 
aito uskoontulo ja sitten  Pyhäl-
lä Hengellä täyttyminen. Tä-
hän tarvitaan raitis, vahva Sa-
nan opetus.

• Jumala on yhä luova Luoja, 
ja Jumalan valtakunnan nuotta 
kokoaa kaikenlaisia kaloja.

Eeva Seppäläinen oli pote-
nut pari viikkoa voimakasta in-
fluenssaa ja sanoi toipuneensa 
sopivasti seurakunnan rukous-
ja paastoviikolle.

Yhteys ”virtalähteeseen” pu-
hutteli häntä. 

– Huomasin, että mukavuus 
oli vähällä voittaa ja vaati ihan 
ponnistelua lähteä liikkeelle. 
Huomasin myös, että osallistu-
minen vaikutti oman rukous-
elämän virkistymistä ja tuntui 
hyvältä päästä kokemaan usko-
vien yhteyttä pakollisen tauon 
jälkeen. 

Iloitsin erityisesti siitä, että 
koko pastorijoukko oli aktiivi-
sesti mukana johtamassa kukin 
vuorollaan yhteistä rukousta. 
Kuulin tästä myös toistenkin 
olevan mielissään. Esimerkki 
vaikuttaa.

Tämä aika haastaa mei-

tä monella tavalla ajan käyt-
tömme suhteen. Niin helposti 
unohdamme sen, mikä on kaik-
kein tärkeintä: Jeesus-suhteen 
hoitaminen ja sen kunnossa py-
syminen. 

Siihen tarvitsemme sekä 
omaa kahdenkeskistä aikaa 
Herran kanssa että seurakunta-
yhteyttä ja yhdessä rukoukseen 
tulemista niin, että Pyhän Hen-
gen läsnäolossa lataudumme 
palvelemaan Häntä arjessa. 

Itseäni puhutteli yhdessä aa-
murukoushetkessä, kun laulun 
sanojen vuoksi tarpeellinen tie-
tokone meni pois päältä ja sei-
nälle tuli teksti: Lataus vähissä, 
Mac nukkuu kohta, jos sitä ei 
yhdistetä virtalähteeseen. Tap-
sa haki piuhat ja yhdisti koneen 
pistokkeeseen, joten nukahta-
minen estyi.

– Pidetään huolta itsestäm-
me ja toisistamme, ettemme 
nukahda, vaan olemme aina 
yhdistyneenä virtalähteeseen. 
Jeesus antaa Pyhän Hengen 
voimaa kyllä riittävästi jokaisel-
le janoavalle. 

Ollaan tarvitsevia, ei luote-
ta omaan viisauteemme ja voi-
maamme, vaan yksin Häneen, 
joka meitä rakastaa ja on pääs-
tänyt meidät synneistämme ve-
rellänsä. 

Hän on tehnyt meidät ku-
ningaskunnaksi ja papeiksi Ju-
malalleen ja Isälleen. Hänelle 
kunnia ja voima aina ja ian-
kaikkisesti! Amen (Ilm. 1:5-6).

koonnuT PeTTeri arasalo

SHUTTERSTOCK
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ITSENÄISYYTTÄ HAVITELLEEN KURDISTANIN TYÖNTEKIJÄT ODOTTAVAT TAMPEREELLA TILANTEEN VAKIINTUMISTA

Lapsiperheiden paluuta voidaan  
ajatella aikaisintaan syksyllä 

English Service ja Iltakirkko yhdistävät toimintojaan
SEURAKUNNAN englanninkieli-
nen työmuoto English Service 
kokoontuu tammikuun alus-
ta alkaen sunnuntaisin kel-
lo 17.00. Eli samaan aikaan 
kuin Iltakirkko. 

Tällä muutoksella pyritään 
saamaan englanninkielinen 
työ paremmin seurakunnan 
yhteyteen ja osaksi yhteistä 
näkyä. Samalla rakennetaan 
Iltakirkon ja English Servicen 

välistä yhteistyötä. Tämän 
yhteistyön tavoitteena on tu-
kea seurakunnan kansainvä-
lisen väen sulautumista osaksi 
seurakuntaa ja toisaalta tuo-
da esiin sitä tosiasiaa, että me 
olemme monikansallinen seu-
rakunta.

Käytännössä tämä tarkoit-
taa sitä, että osa seurakun-
tamme pastoreista käy saar-
naamassa noin kerran kuu-

kaudessa englanninkielisessä 
jumalanpalveluksessa.

Tulevina muutoskohteina 
ovat myös englanninkielisen 
pyhäkoulun ja Iltakirkon py-
häkoulun yhteistyö sekä Il-
takirkon ja English Service 
-kahvituksen yhdistäminen.  

Muita muutoksia englan-
ninkielisen työn osalta ovat 
johtoryhmässä tapahtuvat 
muutokset. Luke Barnes luo-

puu johtoryhmän vastuusta 
ja keskittyy pyhäkoulutyöhön. 
Samoin Dag Andersen luo-
puu johtoryhmän vastuus-
taan.

Johtoryhmän työstä si-
vuun on jäänyt myös Gift 
Sozela Iso-Kirjan opintojen 
takia. Pastorin paikalta Kal-
le Jouppi jää sivuun toistai-
seksi. Uudet johtoryhmän 
jäsenet ovat Ilya Nizev, Da-

vid Doku, Simon Iheson, 
Kathryn Rannikko ja Eduart 
Shehu. Sayed Tenkanen jat-
kaa johtoryhmässä. Hanna-
kaisa Sehu on nimitetty yh-
teyspastoriksi English Service 
-työn ja seurakunnan välille. 

kalle jouPPi

Englanninkielisen työn pastori

Viime vuoden syyskuun 
lopulla Kurdistanissa 
järjestettiin kiistanalainen 
kansanäänestys 
itsenäistymisestä. Oli 
odotettavissa, että Irakin 
keskushallinto tulisi 
reagoimaan. 

"K
urdistan on 
neljän valtion 
alueella sijait-
seva kurdikan-
san alue. Kur-

deja on Turkin, Syyrian, Iranin 
ja Irakin alueella. Näistä nel-
jästä Kurdistanin kolkasta vain 
Irak on antanut kurdeille auto-
nomisen itsehallinnon, Johan-
na Lindgren valottaa tausto-
ja.

Tällä itsehallintoalueella 
Lindgrenien ja Ali-Löyttyjen 
perheet työskentelivät. Perhei-
siin ei kohdistunut välitöntä uh-
kaa, mutta koska itsehallinnon 

pääkaupunkina pitämän Erbi-
lin lentokentän sulkeminen oli 
odotettavissa, itsenäistymisää-
nestyksen tuloksia ja seurauksia 
ei jääty odottelemaan. Fidan 
turvallisuusorganisaatio päätti 
siirtää Kurdistanin työntekijät 
pois maasta odottamaan tilan-
teen rauhoittumista. Tampe-
reelle palasivat Asko ”Apa” ja 
Emilia Ali-Löytty perheineen 
ja Matti ja Johanna Lindgren 
perheineen.

– Meillä on ollut Kurdis-
tanin työntekijöiden suhteen 
sellainen periaate, että emme 
odota tilanteen eskaloitumista, 
vaan kutsumme nopeallakin ai-
kataululla kotiin, selvittää Tam-
pereen helluntaiseurakunnan 
johtaja Usko Katto.

Kurdistanin työntekijät siir-
tyivät ensin Turkkiin, jossa hei-
dän oli tarkoitus seurata tilan-
netta muutaman viikon ajan 
ennen Erbiliin palaamista. 

Ennen pitkää heidät päätet-
tiin kuitenkin kutsua Suomeen 
odottamaan tilanteen vakiintu-
mista.

– Vaikka lähdimme hyvin ly-
hyellä varoitusajalla, lähtöön ei 
liittynyt paniikkia tai kaaosta. 
Elämä Erbilissä jatkui yhä nor-
maalisti, mutta äänestystä edel-
tävä aika keräsi kansaa kaduille. 
Ilmassa oli jopa juhlaa, Lidgre-
nit kertovat.

Lapset käyvät koulua 
Suomessa
Tällä hetkellä Lindgrenit ja 
Ali-Löytyt seuraavat Kurdista-

nin tilannetta Tampereelta kä-
sin pitäen aktiivisesti yhteyttä 
paikallisiin ja tekemällä myös 
reissuja paikan päälle. Myös 
Fida seuraa tilannetta yhteis-
työkumppaneiden ja viran-
omaisten kautta. Tilanteen ke-
hittymistä on vaikea ennakoi-
da, mutta Lindgrenien mukaan 
yksi Fidan työntekijäpariskunta 
on päässyt jo palaamaan alu-
eelle, sillä heillä ei ole muka-
naan lapsia.

– Lasten on hyvä käydä lu-
kuvuosi loppuun nyt Suomessa, 
ja paluuta voidaan miettiä syys-
kaudella, toteavat Lindgrenit.

– Irakissa on menossa pitkä-
aikainen humanitaarinen kriisi. 
Olosuhteet muuttuvat nopeas-
ti, mutta nyt Irak vaikuttaa ole-
van rauhoittumaan päin, Usko 
Katto arvioi toiveikkaasti.

Epävarmuutta on ilmassa 
edelleen, sillä Lindgrenien sa-
noin äänestyksen tulokset eivät 
tuoneetkaan seuraavia askelia 
kohti Kurdistanin itsenäisyyt-
tä, vaan siirtymistä entistä vah-
vemmin Irakin keskushallinnon 
alle.

Marika karhu

kuvaT lindgreniTEnnen lähtöä ehdittiin aloittaa yhteistyö lasten ja perheiden hyväksi 
kiistellyillä alueilla Kurdistanin ja Irakin rajamailla työskentelevän Together-
järjestön kanssa.  

Gondolihississä Suleimaniyan kaupungissa syksyisessä Kurdistanissa. 
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Ristinmaa-konsertti julisti evankeliumia ja 
Jumalan uskollisuutta

MAAN PÄÄLLÄ eläessään Jeesus kohtasi erilaisia ihmisiä yksilöinä. 
Hän tunsi jokaisen läpikotaisin ja ymmärsi jokaista täydellisesti. 
Hänellä oli jokaiselle juuri oikeat, herättävät, lohduttavat tai pa-
rantavat sanat. Jeesuksen sanoissa oli elämä – ja on edelleen.

Meidät on seurakuntana ja yksilöinä kutsuttu kohtaamaan ih-
misiä. Toisin kuin Jeesuksen, meidän on usein vaikea ymmärtää 
lähimmäisen tilannetta. Emme ehkä tiedä, millaista on kamppailla 
riippuvuuksien kanssa tai miten suhtautuisimme seksuaalisuuten-
sa kanssa kipuileviin. Myös kuolemansairaan ja hänen omaistensa 
tukeminen voi tuntua hankalalta.

Maaliskuun koulutuspäivässä saamme asiantuntevaa opetusta 
näistä teemoista kokeneilta sielunhoitajilta sekä pääsemme jaka-
maan omia kokemuksia ja kyselemään yhdessä. Osallistujat saavat 
valita teemaryhmän kiinnostuksensa mukaan ja osallistua keskus-
teluun. Koulutus on suunnattu kaikenikäisille rukouspalvelijoille, 
sielunhoitajille, solunjohtajille ja diakoneille. Myös muut kiinnos-
tuneet seurakuntamme vapaaehtoistyöntekijät ovat tervetulleita. 
Aloitamme klo 10 ja päätämme klo 14.

sielunhoidon ohjausryhMä

Ihmisen kohtaaminen – 
sielunhoidon  
koulutuspäivä 10.3.

Suomen itsenäisyyden 
100-vuotispäivää 
juhlistettiin 
seurakunnassamme 
Ristinmaa-konsertilla. 
Tilaisuuden juonsivat 
upeasti Aino Jääskeläinen 
ja Onni Ali-Löytty. 

M
usiikista vastasi 
Jippii-kuoro Sa-
telee sekä seura-
kunnan soittajista 
koottu orkesteri. 

Muita esiintyjiä olivat King´s 
Kids -ryhmä  ja Royal Rangers 
Tampere.  Puheenvuoroissa tuli 
esiin selkeästi evankeliumi sekä 
Jumalan uskollisuus Suomen ja 
seurakuntamme historiassa.

Tilaisuus päättyi kosketta-
vaan Jean Sibeliuksen Finlan-
dia-hymniin. Konsertissa oli 
kaikkiaan noin 600 kuulijaa.

Tilaisuuden jälkeen tarjoil-
tiin jokaiselle  Suomi 100 -juh-
lakakkua. Lisäksi lapset saivat 
mukaansa  upean sinivalkoisen 
Jeesus rakastaa minua -ilma-
pallon. 

Tapahtuman järjestäjinä toi-
mivat Tampereen Helluntai-
seurakunnan lapsi- ja perhetyö 
sekä Jippii-missio ry.

TaPani varuhin

kuva TaPani varuhin

JUHANI MANNINEN
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Kauppakeskuskonserttiin on helppo tulla

MOKSALAISET ILOITSEVAT OMASTA UUDESTA TESTAMENTISTA 

Jumalan Sanan juhlaa Mordvassa
Mordva on suurin 
suomalais-ugrilaisista 
sukukansoistamme 
Venäjällä. Puhutut 
pääkielet ovat moksa ja 
ersä. Suomalaiset ovat 
kääntäneet vuosien ajan 
Raamattua molemmille 
kielille. 

E
r sämordvankie l inen 
Uusi Testamentti sekä 
Psalmit ovat valmistu-
neet aiemmin, mutta 
moksamordvankiel i-

nen Uusi Testamentti ilmestyi 
vuonna 2017. Hervannan Ka-
tukappelin lähetti Satu Cot-
rell on toiminut miehensä Ia-
nin kanssa käännöstarkastajana 
innostaen samalla alueen usko-
via evankelioimistyöhön. Katu-
kappelin lisäksi Cotrelleja kan-
nattaa Kangasalan helluntai-
seurakunta.

Suomalaiset vieraana 
kiitosjuhlissa
Saranskin seurakunnan pastori 
Pavel Mathjuhov järjesti Uu-
den Testamentin johdosta kii-
tosjuhlat Saranskin ja Saigovon 
kaupunkeihin 13.-14.1. Suo-
malaisista osallistuivat pastori 
Pekka Ylenius Tampereelta, 
Päivi ja Reijo Siren Hervan-
nan Katukappelista sekä pasto-
ri Petri Nurminen Kauha-
joelta. Matkaan kului yhteen 
suuntaan noin vuorokausi; Hel-
singistä lentäen Moskovaan ja 
sieltä yöjunalla Saranskiin. 

Saigovossa rukoushuone 
täyttyi 13.1. seurakuntalaisista; 
monet olivat pukeutuneet juh-
lan kunniaksi värikkäisiin kan-
sallispukuihin. 

Tilaisuudessa oli runsaas-

ti musiikkia. Pastori Ivan Ja-
komaskin kertoi, että Uuden 
Testamentin käännöksen jäl-
keen hukassa olleet sanat ja kä-
sitteet Raamatun ilmaisuihin 
ovat löytyneet, ja uusia lauluja 
on syntynyt. Myös venäjänkie-
lisiä lauluja on käännetty mok-
saksi.   

Oli koskettavaa kuulla ja en-
nen kaikkea nähdä laulajien 
ilo,  kun he lauloivat Hoosian-
na-hymnin ensimmäisen ker-
ran moksaksi, Pekka Ylenius 
kertoo.

Pastori Ivan itki lukiessaan 
moksan kielellä Joh.3:14-16. 
Hän sanoi, että kuolleilta tuntu-
neet venäjänkieliset sanat ovat 
tulleet eläviksi omalla kielellä.

Ymmärrämme paremmin, 
mitä pelastus on. Evankeliumis-
ta tulee yksinkertainen ja help-
po omaksua. Nyt on se hetki, 
kun Mordvan kansa voi uudis-
tua, hän hehkutti. 

Pastori kiitti suomalaisten 
uhrautuvasta työstä sen eteen, 

että mordvalaiset voivat lukea 
Raamattua omalla kielellä. 

Seurakunnan järjestämissä 
UT:n tilaisuuksissa vastaanot-
to on ollut hyvä. Joissakin pai-
koissa koko kylä on tullut kuu-
lemaan ja vastaanottamaan 
lahjan, Uuden Testamentin, 
omalla ”sydämen kielellään”. 
Kirjastot ja kansalliskirjasto 
ovat myös ottaneet Uusia Tes-
tamentteja, koska uudella kään-
nöksellä on historiallinen ja 
kulttuurillinen merkitys mord-
van kielen uudistajana. 

Saigovosta on jaettu noin 
1200 Uutta Testamenttia. Niis-
tä 400 on mennyt kahteen Sa-
ranskin helluntaiseurakuntaan 
ja Inkerin Kirkon seurakuntiin. 
Seurakunnan lehdessä ja net-
tisivuilla tiedotetaan mahdol-
lisuudesta saada Uusia Testa-
mentteja.

Lahja kokonaiselle kansalle
Saranskin kiitosjuhlassa Uu-
det Testamentit oli aseteltu 
kauniisti pöydälle puhujapöy-
dän eteen. Kuoro lauloi upe-
asti juutalaissyntyisen Zennan 

johdolla. Seurakunnan pastori 
Pavel Matjuhov sanoi puhees-
saan, että paras lahja kokonai-
selle kansalle on Jumalan Sana 
omalla kielellä. Hän ihmetteli 
suomalaisten uhrautuvaa rak-
kautta sukulaiskansoja kohtaan 
ja kiitti heitä vuosia kestänees-
tä työstä, jonka tuloksena ovat 
valmiit ersämordvan ja moksa-
mordvan Uudet Testamentit. 
Hän pyysi välittämään kiitokset 
kaikille työhön osallistuneille.

Molemmissa tilaisuuksissa 
Päivi ja Reijo Siren toivat Her-
vannan Katukappelin terveh-
dyksen ja lahjan. Kauhajoen 
pastori Petri Nurminen onnit-
teli seurakuntaa tuoden tervei-
set Suomesta ja kertoen Venä-
jän työstään. Pekka Ylenius pu-
hui Joh.1:1-14 johdolla lihaksi 
tulleesta Jumalan Sanasta, jon-
ka kautta mekin opimme tun-
temaan Taivaallisen Isämme ja 
saimme pelastuksen. 

Juhlien jälkeen pystytettiin 
molempina päivinä iso herk-
kupöytä mordvalaiseen tapaan. 
Seurakunta antoi jokaiselle vie-
raalle lahjaksi Saranskia kuvaa-

van posliinimaalauksen. Pekka 
Yleniukselle annettiin Mord-
van passi ja hänet julistettiin 
mordvalaiseksi. 

Seurakuntalaisten suusta:
Jakaterina Vasiljevna Do-
roskina: Kiitämme suoma-
laisia tästä lahjasta! Kun luin 
aikaisemmin venäjänkielistä 
Raamattua, en ymmärtänyt 
kaikkea, eikä se koskettanut. 
Kun pastori lukee tekstiä mok-
saksi, on kuin veitsellä vetäisi 
sydämestä. 

Vladimir Pavlovits Che-
kazkin (pelastunut rikoskier-
teestä ja parantunut tuberku-
loosista):

Uusi Testamentti on minul-
le aarre. Kun luen, ymmärrän 
kaikki ja sanat puhuvat. Modr-
van kieli tulee takaisin, nyt jo 
ajattelenkin moksaksi. Raama-
tussa kaikki loksahtaa paikal-
leen. Opin moksaa uudelleen 
lukiessani Uutta Testamenttia!

kirjoiTTaja ja kuvaT:
Pekka ylenius/Tarja jääskeläinen

kuvaT Pekka ylenius

”Kiitos suomalaisille tästä lahjasta!”

HERVANNAN KATUKAPPELI järjesti 
15.12.17 yhteistyössä Kauppa-
keskus Duon kanssa jo kuuden-
nen joulukonsertin. Tällä ker-
taa esiintymässä oli Susan Yli-
Knuuttila yhdessä E-Compass 
Music -ryhmän ja Leevi sekä 
Maarit Ahopellon kanssa. 
Beetlehemin ensimmäisen jou-
lun perhe ja tämän päivän per-
he kohtasivat tarinan ja laulu-
jen myötä. Myös yleisö sai yh-
tyä moniin lauluihin.

Duon yläkerta on osoittau-
tunut akustisesti mainioksi kon-
serttipaikaksi ja hervantalaiset 
ovat löytäneet sinne hyvin. Tie-

dotus hoituu somen, paikallis-
lehden, Duon joulukuvaston 
sekä keskusradion kautta.Tun-
nelmaan voi tupsahtaa vaikka 
ostoskierroksen lomassa. Tilai-
suuden jälkeen Katukappelin 
tilaan oli katettu runsas joului-
nen herkkupöytä.  

Duon joulukonsertissa esiintyivät 
vas. Maarit Ahopelto, Susan 
Yli-Knuuttila, Leevi Ahopelto, Jussi 
Törmä ja Jari Karhe. Miksaaja 
Samuel Ahopelto puuttuu kuvasta.

Pastori Ivan Jakomaskin  (vas.) ja Saigovon seurakuntalaisia Uudet 
Testamentit käsissään.   

Saranskin pastori Pavel Matjuhov

TARJA JÄÄSKELÄINEN
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Elä, rakasta, johda
Brian Houston

Aleksanterinkatu 18, Tampere  •  040 776 2729  •  info@karismakirja.fi  •  www.karismakirja.fi

5€
(26,50€)

Kirja-ale

Te saatt e voiman
Pett eri Arasalo

Uskon askelissa
Sirpa Törmä

Kristi nusko ja Islam
Martti   Ahvenainen

Ystäväni Seija
Jukka Sariola

Tarjoukset voimassa 28.2. asti tai niin pitkään kun tuotteita riittää.

5€
(15,00€)

8€
(33,00€)

9€
(34,00€)

10€
(37,90€)

T ämän vuoden solunjohta-
javiikonlopun teema ”Roh-
keasti Jeesusta seuraten” 

kokosi Kukkolaan 26.- 27.2. 
noin seitsemänkymmentä osal-
listujaa. Tutussa leirikeskukses-
sa vietetty viikonloppu oli omi-
aan tuomaan virkistystä arjen 
keskelle. Koko viikonlopun ajan 
osallistujien kesken vallitsi tiivis 
ja avoin ilmapiiri, jossa oli help-
po keskustella ja latautua. Oli 
mahtavaa tavata ystäviä ja tu-
tustua uusiin ihmisiin leirimäi-
sessä tunnelmassa, jossa eri ikä-
polvetkin sulautuivat luontevasti 
yhteen. Tänä vuonna mukana 
oli paljon myös nuoria, heidän 
joukossaan olivat muun muassa 
Joona Salon vetämän nuorten 
johtajuuskoulun jäsenet.

Viikonlopun sisältö oli rikas, 
ja rohkeuden eri teemoja käsi-
teltiin monista solunjohtajille 
tärkeistä näkökulmista. Todis-
tusten ja puheenvuorojen avul-

la pureuduttiin esimerkiksi sii-
hen, millaista on perustaa uusi 
solu, miten olla rohkea kristit-
ty arjessa, sekä millaisia eri ta-
poja on johtaa. Myös solunäyn 
merkitystä avattiin käytännön 
näkökulmasta, mikä antoi uut-

ta innostusta aiheeseen.  Pu-
heenvuorojen jälkeen pohdim-
me aiheita myös ryhmissä, joissa 
saimme jakaa omia kokemuksia, 
sekä puheista heränneitä ajatuk-
sia. Usein kävikin niin, että pääl-
limmäiseksi nousseet ajatukset 

saivat siivet ryhmissä, ja tuntui, 
että niistä muodostui aivan uu-
sia oivalluksia. Lisäksi käytimme 
viikonlopun aikana paljon aikaa 
myös Jumalan kohtaamiseen 
ylistyksessä ja rukouksessa.  

Jo viikonlopun alussa ilmoil-

le nousi humoristinen ajatus sii-
tä, että solunjohtajuus on ikään 
kuin kantorakettina toimimista. 
Kantoraketin tarkoitus on toi-
mia nostavana voimana rake-
tille, joka laukaistaan korkeal-
le avaruuteen. Vaikka oikeassa 
elämässä kantorakettien kohtalo 
on lopulta räjähtää, niin solun-
johtajien ei sitä tarvitse onneksi 
tehdä. Siksi onkin tärkeää pitää 
huolta ajoittaisesta huollosta ja 
virkistäytymisestä, jotta jaksaa 
taas toimia tärkeässä tehtävässä 
toisia tukien ja rohkaisten.

sini Mikkolanaho

Rohkeutta solunjohtajaviikonlopusta

Iltaraamattukoulu 

Uuden Testamentin kirjoituksia
13.3. / 20.3. / 27.3
Tiistaisin klo 17.00-18.30
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Vko 7
Ti 13.02. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Tapani Varuhin 
Ke 14.02. klo 12.30 Päivätilaisuus, 
Lea ja Arto Heinonen, 
Ilonia-kuoro
Pe 16.02. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille
La 17.02. klo 19.00 
Lost & Found nuorille 
Su 18.02. klo 11.00 
Lähetyssunnuntain 
jumalanpalvelus, Jarkko Lindqvist, 
Moreeni-kuoro
Su 18.02. klo 17.00 
English Service
Su 18.02. klo 17.00 Iltakirkko, 
ehtoollinen, Markus Rautaniemi

Vko 8
Ma 19.02. klo 12.00 
Senioriystävät, ”miten käsittelen 
ahdistuksiani ja pelkojani”
Ti 20.02. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Markus Rautaniemi
Ke 21.02. klo 12.30 Päivätilaisuus, 
Pertti Virolainen, Ilonia-kuoro
Pe 23.02. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille
La 24.02. klo 19.00 
Lost & Found nuorille, kaste
Su 25.02. klo 11.00 
Jumalanpalvelus, Petteri Arasalo
Su 25.02. klo 17.00 
English Service
Su 25.02. klo 17.00 Iltakirkko, 
Asko Ali-Löytty 

Vko 9
Ti 27.02. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Pentti Kapanen 
Ke 28.02. klo 12.30 Päivätilaisuus 
La 03.03. klo 10.00-14.00 
Rukouspäivä
La 03.03. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 04.03. klo 11.00 
Ehtoollisjumalanpalvelus, 
Usko Katto, Vainiomäen perhe
Su 04.03. klo 17.00 
English Service
Su 04.03. klo 17.00 Iltakirkko, 
Petteri Arasalo

Vko 10
Ma 05.03. klo 12.00 

Senioriystävät ”musiikkia ja 
laulua”
Ti 06.03. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee
Ke 07.03. klo 12.30 Päivätilaisuus
Pe 09.03. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille 
La 10.03. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 11.03. klo 11.00 
Jumalanpalvelus, musiikki 
Tillanderit
Su 11.03. klo 17.00 
English Service 
Su 11.03. klo 17.00 Iltakirkko

Vko 11
Ti 13.03. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Petteri Arasalo
Ke 14.03. klo 12.30 Päivätilaisuus
Pe 16.03. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille 
La 17.03. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 18.03. klo 11.00 
Lähetyssunnuntain 
jumalanpalvelus, Petteri Arasalo, 
Moreeni-kuoro 
Su 18.03. klo 17.00 
English Service
Su 18.03. klo 17.00 
Iltakirkko, ehtoollinen

Vko 12
Ma 19.03. klo 12.00 
Senioriystävät ”ajankohtaista 
Israelista”

Ti 20.03. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Hannakaisa Shehu
Ke 21.03. klo 12.30 Päivätilaisuus
Pe 23.03. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille 
La 24.03. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 25.03. klo 11.00 
Jumalanpalvelus
Su 25.03. klo 17.00 
English Service
Su 25.03. klo 17 Iltakirkko

Vko 13
Ti 27.03. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee, Rajalat
Ke 28.03. klo 12.30 Päivätilaisuus
Pe 30.03. klo 11.00 

Pitkäperjantain 
ehtoollisjumalanpalvelus
La 31.03. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 01.04. klo 11.00 
Ehtoollisjumalanpalvelus, 
musiikki: Ilonia-kuoro
Su 01.04. klo 17.00 
English Service
Su 01.04. klo 17.00 Iltakirkko
 
Vko 14
Ma 02.04. klo 11.00 
Jumalanpalvelus
Ti 03.04. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee
Ke 04.04. klo 12.30 Päivätilaisuus
Pe 06.04. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille 
La 07.04. klo 10.00 Rukouspäivä 
La 07.04. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 08.04. klo 11.00 
Jumalanpalvelus, musiikki 
Moreeni-kuoro
Su 08.04. klo 17.00 
English Service
Su 08.04. klo 17.00 Iltakirkko

Vko 15
Ma 09.04. klo 12 Senioriystävät 
”muistin virkistäminen”
Ti 10.04. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee
Ke 11.04. klo 12.30 Päivätilaisuus
Pe 13.04. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille
La 14.04. klo 19.00 
Lost & Found nuorille 
Su 15.04. klo 11.00 
Lähetyssunnuntain 
jumalanpalvelus, lähetysmyyjäiset, 
musiikki Palo-ojat

Su 15.04. klo 17.00 
English Service
Su 15.04. klo 17.00 
Iltakirkko, ehtoollinen

SUORAT 
NETTILÄHETYKSET 
sunnuntain jumalanpalveluksista 
klo 11–12.30. 
Lähetyksiin pääset seurakunnan 
nettietusivun kautta.

Seurakunnassa tapahtuu 14.2.2018–15.04.2018

Päivärukoukset
Ma-ke klo 11 Rukouskammiossa

Rukousliekki
tiistaisin klo 17.30 Kellarisalissa

Opiskelijapiiri 
Opiskelijapiiri keskiviikkoisin klo 
19 Saalemin alasalissa! Käynti 

sivuovesta. Kaikkea kivaa koko 
kevät luvassa, joten saavu siis 
paikalle heti seuraavaan kertaan 
:) Tarkempi ohjelma: facebook.
com/opiskelijapiiri 

Lapsityö
Wartit perjantaisin klo 19

SENIORITYÖ
Eläkeläisten retki Jyväskylään
Jyväskylän helluntaiseurakunnan 
vieraaksi 11.4.
Lähtö klo 8.30 Saalemilta ja paluu 
n. klo 17.30. Matkan hinta 25 
€ (bussi, ruoka ja kahvi perillä) 
Ilmoittautumiset Lea Savolaiselle.

POISNUKKUNEET 
Grönfors Harri
Hankkio Eino
Kontuniemi Veikko
Pietilä Maire
Roine Margit
Savio Eino
Väänänen Liisi

Työmuodot tiedottavat

www.facebook.com/ 
Tampereenhelluntaiseurakunta

SEURAKUNNAN 
TOIMISTON AUKIOLOAJAT
Maanantaina, keskiviikkona, torstaina ja 
perjantaina klo 10–13. Tiistaina klo 17–19

MONIMUOTOINEN 
LAPSITYÖ

TAMPEREEN HELLUNTAISEURAKUNTA, 
ALEKSANTERINKATU 18


