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Pääkirjoitus

Sovinnon merkeissä

marssille

R
Jeesus on Suuri
kuvitella eläväni ilman Jeesusta. Hän on tullut
minulle niin rakkaaksi ja suureksi, että elämä saati sitten
kuolema ilman Häntä on ajatuksena yhtä mieletön kuin
kenkien pukematta jättäminen talvipakkasella. Hän on minulle niin arvokas ja tärkeä, että haluan muidenkin tuntevan Hänet sekä muut Hänen omansa ovat tulleet minullekin rakkaiksi.
Tämän tähden olen suuresti iloinnut viimeisen vuoden
aikana säännöllisesti järjestetyistä Suuri Jeesus -tapahtumista. Ne ovat olleet kolmen Tampereen helluntaiseurakunnan, eli Tampereen Helluntaiseurakunnan, Hervannan Katukappelin ja Tampereen Kristillinen Yhteisön, ja
Valtakunnan evankeliumi ry:n yhteistyön tulosta. Näissä
tilaisuuksissa on haluttu keskittyä ilosanoman julistamiseen Pyhän Hengen voimassa ilman, että rakennettaisiin
tilaisuutta jonkun tietyn nimekkään, suuren saarnaajan nimen varaan. Olemme siis halunneet ennen kaikkea yhden
nimen pysyvän suurena – Jeesuksen nimen.
Olen ollut kosketettu siitä, että jokaisessa näistä tapahtumista on ollut joka kerta ainakin yksi joka on vastannut
pelastuskutsuun! Olemme saaneet lisäksi nähdä joka kerta
eri seurakuntien valtuuttamien rukouspalvelijoiden jakamien Pyhän Hengen ilmoitusten koskettavan ihmisiä. Lisäksi myös useita ihmisiä on saanut kokea parantumisen
erilaisista vaivoista ja sairauksista vahvistuksena julistetulle
ilosanomalle.
Suuri Jeesus -tapahtumissa on ollut kaunis seurakuntiemme välisen yhteyden henki käytännön tasolla esillä,
kun eri seurakuntien jäsenet ja vastuunkantajat ovat saaneet tulla yhteen palvelemaan hedelmällisesti. Psalmi 133
kokoaakin tämän hyvin: ”Daavidin matkalaulu. Kuinka
hyvää ja suloista onkaan, kun veljekset elävät sopuisasti
yhdessä! Se on kuin pään päälle vuodatettu hyvä öljy, jota
valuu partaan, Aaronin partaan, öljy, jota tippuu pitkin hänen viittaansa. Se on kuin Hermonin kaste, joka laskeutuu
Siionin vuorille. Sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen,
ikuisen elämän.”
EN OSAA ENÄÄ

J aakko P asanen
P astori , T ampereen K ristillinen Y hteisö

aamattu kehoittaa meitä harrastamaan sen kaupungin menestystä, jossa
asumme ja rukoilemaan sen
puolesta, sillä sen menestys on
meidänkin menestyksemme.
Kaupungista ja lähimmäisistä välittäminen vaikuttaa siis
omaankin
hyvinvointiimme.
Seurakuntien ja kristillisten yhteisöjen läsnäolo kaupungissa
on jo monella tavalla siunaus
niiden järjestämän toiminnan,
auttamisen ja vaikuttamisen
kautta. Jumalan valtakunnan
kulttuuri lähtee kuitenkin jokai-

sesta meistä. Se on tapa ajatella,
toimia ja elää niin, että sisäinen
usko ja Jumalan rakkaus välittyvät kaikissa kohtaamisissamme.
Yksi näkyvä ja puhutteleva
osoitus Kristuksen rakkaudesta on jokavuotinen kristittyjen
yhteinen Jeesus-marssi ja rukous kaupungin puolesta. Tänä
vuonna Jeesus-marssi järjestetään 25. kerran. Jo neljättä
kertaa se on Tampereella myös
rukousvuorokausi Pirkanmaan
puolesta. Rukousvartio alkaa
vappuaattona klo 15 kodeissa ja
jatkuu klo 18 lähtien koko yön
Vapaakirkossa. Rukouskävelyillä tavoitetaan erityisesti nuoria, joita on liikkeellä tuhansittain. Musiikki- ja kahvilateltta
palvelevat niitä, jotka kaipaavat lämpöä ja ystävyyttä. Vappuaamuna marssille valmistaudutaan Tampere rukoilee –aamussa Aleksanterin kirkossa.
Kulkue järjestäytyy klo 12 al-

kaen Aleksanterin kirkon edessä, josta marssitaan tällä kertaa
Frenckellin aukiolle.
Suuressa loppujuhlassa klo
13.30 Frenckellin aukiolla on
teemana Sovinto 1918-2018.
Musiikissa palvelee eri seurakunnista koottu Tampere ylistää -ryhmä. Lasse Heikkilä ja
musiikkiteatteri Valkia esittävät
otteita Heikkilän ja Simojoen
kirjoittamasta Sovinto-suurteoksesta, joka kertoo anteeksipyytämisen ja anteeksiantamisen merkityksestä yksilölle ja
yhteisölle. Kansalaissodan vaiheista kumpuavan musikaalin
kantaesitys on Tampere-talossa
30.9.2018. Lisätietoa vapun tapahtumista
www.jeesusmarssi.net
T arja J ääskeläinen

Kevään voima

T

änä vuonna kevät on ollut
myöhässä. Lunta oli paljon ja yöpakkaset jatkuivat
ja jatkuivat. Mutta aina se kesä
sieltä on tullut! Kevään voima
on uskomaton. Sinivuokkopuskat työntyvät esiin maapälvistä
lumen keskeltä. Tai tulppaanikasvit nousevat routaisesta
maasta päättäväisesti kohti aurinkoa. Ja mikä onkaan luonnon muutos keväällä. Sen ihmettä suomalaiset osaavat arvostaa ja ihailla joka vuosi.
Jumalan luonnon jokavuotinen
herääminen. Kylmän ja pimeän jälkeen kaunis luonto herää vihreyteensä. Ja se vihreys
ja valo ovat aivan erilaista kuin
syksyllä.
Jumala on laittanut luomakuntaansa voimakkaan kasvun ihmeen. Pienestä siemenestä kasvaa uusi kasvi. Niin
myös meidän pienestä uskon

siemenestä kasvaa jotain suurta. Sama kasvun voiman periaate on hengellisessä elämässä.
Se alkaa pienestä, mutta kasvun voima on vallankumouksellinen. Jeesuksen opettama
sinapinsiemenen ihme toimii
edelleen. Kun vain annamme
sille tilaa ja oikeuden kasvaa.
Kun ruokimme sitä, se luo elämäämme uutta ja kaunista.
Joskus elämässä on kylmän
ja pimeän kausia. Ehkä elämän
kiireet ja arjen hektisyys ovat
loitontaneet seurakunnasta ja
Jumalasta. Ehkä vastoinkäymiset ovat väsyttäneet niin, että
tuo kasvun ihmeen toteutuminen on estynyt. Joskus hengellinen epäonnistuminen tai lankeaminen kylmentää sydämen.
Näissä tilanteissa usein paholainen muovaa vääristynyttä
Jumala-kuvaa. Mutta Hän on
edelleen hyvä Jumala ja kaikes-

sa haluaa ihmisen parasta. Hän
pitää edelleen huolta ja johtaa
elämää.
Hengellinen kevät voi koittaa uskovan sydämeen pimeän
talven jälkeen. Kevätauringon
säde alkaa jälleen paistaa. Ehkä
se vielä näkyy pienenä, mutta
se varmasti kasvaa voimaansa.
Hengellinen uskon siemen jälleen kasvaa, jos annamme sille
mahdollisuuden. Kasvulle voi
antaa tilaa tulemalla seurakunnan jumalanpalveluksiin, joissa
on rohkaisevaa sanaa ja hoitava
Pyhän Hengen ilmapiiri. Uutta
elämän voimaa vahvistavat solut ja yhteinen jakaminen. Jeesuksesta tulee jälleen läheinen
ja Hänen läsnäolonsa voi kokea
joka päivä elämässä. Oma hengellinen kevät koittaa tuoden
iloa ja valoa.
U sko K atto
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Rangeriperheiden pilkkiretki

KESÄLEIRIT 2018

TAMPEREEN Helluntaiseurakunnan lapsi- ja nuorisotyö järjestää leirejä leirikeskuksessamme Kukkolassa, Pälkäneellä. Leirit sisältävät mukavaa ja vauhdikasta yhdessäoloa, raamattutunteja, saunomista, pelailua, ulkoilua, leirinuotioita ja
makkaranpaistoa. Seurakuntamme sivulta löydät ilmoittautumislinkit niihin – kaikki kätevästi yhdestä paikasta.
www.tamperehelluntai.fi/?sid=754

Lasten ja perheiden kesäleirit:

• MIX-päiväleiri (1.-5.-luokkalaisille) 4.-8.6.
Tampereen Helluntaiseurakunta
• Pyhisleiri (6-8-vuotiaille) 9.-10.6. Kukkola

H

elmikuun pikkupakkasessa suuntasimme
seitsemänkymmenen hengen voimin narraamaan kaloja pilkkimällä. Ikäjakauma
oli pikkusisaruksista isovanhempiin. Saaliiksi
saimme muutaman kalan, joista suurin oli nuorten miesten pilkkimä n. kilonpainoinen taimen.
Nuotion loimussa paistoimme makkaraa ja vaah-

tokarkkeja. Lämmin mehu maistui pakkasessa ja
lämmitti myös mukavasti sormia. Aarteenetsintä
toi vipinää Suomensaareen. Retken isäntänä toimi Tapani Varuhin.
H annele A rponen

• Jees-leiri (3.-6.-luokkalaisille) 26.6.-29.6. Kukkola
• Perheleiri 7.-8.7. Kukkola
Nuorten kesäleirit:
• Fifteen-leiri 11.-19.6. Kukkola
• We-leiri 30.7. - 3.8. Kukkola

Ihmisen kohtaamista oppimassa

M

aaliskuussa kokoonnuttiin pohtimaan ajankohtaisia sielunhoidon kysymyksiä 60 osallistujan voimin.
Mukana oli rukouspalvelijoita,
sielunhoitajia, pastoreita, diakoneja, solunjohtajia ja muita
ihmisten kanssa työskenteleviä
seurakuntalaisia.
Pastori Tapani Varuhin
muistutti, miten Jeesus kohtasi
ihmisiä veneessä ja verovirastossa, kaduilla ja kodeissa.

– Seurakuntamme ydinajatus on ”jokainen rakastaa”.
Voisiko se merkitä myös sitä,
että jokainen kohdataan?
Osallistujat jakautuivat kanaviin, joissa terapeuttisen sielunhoidon ammattilaiset alustivat keskusteluja. Näemmekö ihmisen perustarpeineen
esimerkiksi päihdeongelman
taustalla, kysyi Mikko Järvinen
alustuksessaan. Rakkaudellinen
kohtaaminen voi olla paranta-

vaa ja lisätä itsekunnioitusta,
kun riippuvuus tuo häpeää. Rehellisyys on kuitenkin autetuksi
tulemisen ehto. Toisessa kanavassa pohdittiin seksuaalisuuden alueen rikkinäisyyttä ja rajoja kunnioittavaa kohtaamista.
Anne Kuosmanen viittasi teologi Martti Lindqvistin ajatukseen: ”Moni ongelma olisi lääkitty, jos jokainen löytäisi yhden
sellaisen ihmisen, jolle voi kertoa tarinansa pelkäämättä tu-

levansa hylätyksi ja selitetyksi.”
Heikki Rautio puolestaan avasi
seksuaalisuuteen liittyviä myyttejä miehen näkökulmasta.
Kolmannen kanavan aiheena oli kuolevan ja tämän läheisten kohtaaminen. Keskustelu
madalsi kynnystä olla läsnä, tukea arjen sujumista ja luoda toivoa vaikeassa elämäntilanteessa. Saattohoidon asiantuntijat
Eija-Anitta Kynsilehto ja Paula Holmela kertoivat, että myös

keskelle kaupunkia Kyttälän
puukortteliin. Mitä uhrauksia
ja uskon askelia rakennuttaminen onkaan vaatinut. Suunnittelijaksi valittiin kaupunginarkkitehti Bertel Strömmer, jonka
kynästä monet Tampereen arvostetuimmat rakennukset ovat
lähteneet. Uskallettiin katsoa
eteenpäin ja tulevaisuuteen.
Laadusta ei tingitty kun tehtiin
sydämestä kuin Herralle.
En voi välttää ajatuksien
karkaamista Israeliin ja temppelin uudelleenrakentamiseen.
Sekin projekti oli uskon ihmisten aikaansaama; profeettojen,
jotka eivät kestäneet nähdä Jumalan asioiden jäävän jalkoihin. Ihmisten, jotka uskalsivat
katsoa tulevaan ja ryhtyä toimeen. Keskelle sekavaa aikaa
Jumala antoi näyn rakentaa

muutakin kuin vain omaa elämää: ”Näin sanoo Herra Sebaot: Tämä kansa väittää, ettei vielä ole tullut aika rakentaa Herran temppeliä. Herran
käskystä profeetta Haggai sanoi: Onko teidän itsenne aika
asua ylellisissä taloissa, kun minun huoneeni on raunioina?
...kukin teistä ajattelee vain
omaa taloaan” (Haggai 1:14,9).
Tänä päivänä Jumalan
temppelin rakentamisella ei
tarkoiteta enää ensisijassa rakennuksia, vaan seurakuntaa
uskovien yhteytenä ja etenevänä valtakuntana. Me olemme
temppeli. Kaikki muu rakennuksista ja työmuodoista lähtien vaikkapa järjestäytymisen
muotoihin on toisarvoista ja
välineellistä.

hengellinen ulottuvuus sisältyy
hyvään saattohoitoon. Kuolemasta tulisi puhua myös lasten
kanssa. Anneli Kivivuori korosti Jumalan armon riittävyyttä,
jota emme saisi kyseenalaistaa.
Päivä rakensi yhteyttä ja herätti ajatuksia, jotka varmasti
kantavat hedelmää.
S irpa T örmä

Rakennuksen puhetta

K

errotaan tarinaa vastanaineesta nuorukaisesta.
Mies, joka oli aikaisemmin
asunut vanhempiensa kanssa,
koki häiden jälkeen yllätyksen
uudessa kodissaan. Ruokailu ei
nimittäin sujunut tutulla tavalla. Pöydän ääreen istuessaan
hän ihmetteli, miten perunat
eivät olleetkaan ilmestyneet
lautaselle, kuten hän oli lapsuudenkodissa tottunut. Alkoi pitkä oppimisprosessi, jossa keitetyt, kuoritut ja lautaselle tuodut
perunat eivät olleet enää itsestäänselvyys.

mätön kehys, on alkanut tulla
esiin. Rakennus on ollut minulle liiaksi itsestäänselvyys. Nyt
esiin on noussut yksityiskohtia
joille ennen olin miltein sokea.
Arvoon on noussut avointa taivasta muistuttava kupoli ja Jeesuksen veren väreissä julistava
verhokangas. Yhtälailla minua
puhuttelevat tyylikkäät penkit
ja toimivat av-järjestelmät sekä
tilojen siisteys ja monikäyttöisyys. Joku on suunnitellut, rakentanut, korjannut, huoltanut
ja rahoittanut kaiken tämän.
Mikään ei ole itsestäänselvää.

Arkkitehtuurin opetus

Uskon asennetta

Kun olen tutustunut rukoushuoneemme arkkitehtuuriin,
olen ollut oppimisprosessissa.
Tila, joka aikaisemmin on ollut kuin huomaamaton ja näky-

Erityisen mielenkiintoista on
ollut tutustua rakennuksen
historiaan. Sen rakennutti 1950-luvun lopussa meidän
kaltaisemme piskuinen joukko

Silti minulle juuri tämä rakennus julistaa. Se julistaa aikaisempien sukupolvien uskon
asennetta, radikaalia rohkeutta ja antautumista Herralta tulleelle näylle. Miten me,
nyt puikoissa oleva sukupolvi
voisimme olla vähintään yhtä
rohkeita, periksiantamattomia,
ennakkoluulottomia ja antautuneita?
”Olkaa lujat, sanoo Herra. Ryhtykää työhön! Minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot.” ”Minun on hopea ja minun on kulta,
sanoo Herra Sebaot.” ”Minä olen
teidän kanssanne” (Haggai 2:4, 8,
1:13, 5).
J arkko L indqvist
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JUMALANPALVELUKSET VAIHTELEVAT

Perinteisestä moderniin ja suomalai
Sunnuntain
päiväjumalanpalvelus on
alkamassa 11.3. Tampereen
Helluntaiseurakunnassa.
Penkeissä näkyy
enimmäkseen keski- ja
seniori-ikäisiä, mutta myös
lapsia, nuoria ja nuoria
aikuisia on jonkin verran.
Hiljainen puheensorina
käy jumalanpalvelusväen
joukossa, kunnes
kello 11.01 pastori
Hannakaisa Shehu
nousee puhujapönttöön
ja toivottaa kaikki
tervetulleiksi, netin kautta
jumalanpalvelukseen
osallistuvia unohtamatta.
Musiikista vastaavat Veera
ja Mikko Tillander ja Heikki
Jääskeläinen. Esitykset
vaihtelevat rauhallisesta
ylistyksestä pirteän
jazzahtaviin kappaleisiin,
joista eräs innostaa jotkut
osallistujat taputtamaan ja
naputtamaan tahtia jalalla.

pari laulua. Jumalanpalvelusväki toivotetaan tervetulleeksi Royal Rangereiden järjestämään kahvitukseen alasaliin.
Kello on noin puoli yksi, ja päivän ensimmäinen jumalanpalvelus on ohi.
English Service

Noin neljä tuntia myöhemmin
alakerrassa kokoontuu englanninkielinen
jumalanpalvelus
English Service. Halukkaat voivat osallistua alun rukoushetkeen, joka alkaa kolme varttia
ennen varsinaista jumalanpalvelusta. Hieman ennen kello
viittä suurin osa osallistujista on
jo kokoontumistilassa, ja monia
eri kansallisuuksia edustavat
osallistujat hymyilevät tulijalle
uteliaasti, mutta ystävällisesti.
Sanaton yhteenkuuluvuus on
aistittavissa.
Varsinainen jumalanpalvelus alkaa Sayed Tenkasen johdolla. Hän kehottaa osallistujia
tervehtimään toisiaan, minkä
jälkeen ylistetään ja kuullaan

S

unnuntaijumalanpalvelus etenee tuttuun
tapaan esitetyillä ja
yhteisillä lauluilla, lasten lähettämisellä pyhäkouluun, kolehdin keruulla
sekä rukous- ja kiitosaiheiden
puolesta lukemisella. Hieman
tavallisesta poiketen kuullaan
myös Jesse Saralahden ja Anniina Airoston todistuspuheenvuorot. Pentti Kapasen saarnan aiheena on lunastus, josta
Kapanen puhuu hyvin maanläheisesti höystäen puhetta raamatunjakeilla ja elävän elämän
esimerkeillä.
Saarnan jälkeen avataan alttari, ja Tillanderin pariskunta
ja Jääskeläinen laulavat vielä

English Servicessä ylistetään intiimissä ja välittömässä ilmapiirissä.

David Dokun saarna rohkaisee.

spontaaneja todistuspuheenvuoroja sekä lauluja. Saarnavuorossa on David Doku, jonka
aiheena on filippiläiskirjeen kehotukset ”ponnistella sitä kohti,
mikä on edessä” ja ”juosta kohti maalia”, jotta saisimme voittajan palkinnon eli pääsyn taivaaseen. Doku varoittaa kuulijoita keskittymästä vanhoihin
synteihin ja epäonnistumisiin,

Spontaanit todistukset puhein ja lauluin tervetulleita.

sillä taaksepäin katsomalla menetämme monia mahdollisuuksia elämässä. Saarna päättyy
rohkaisuun elää tätä päivää,
katsoa vain Jeesukseen ja odottaa apua Jumalalta.
Lopuksi neljän hengen ylistysryhmä johdattaa osallistujat
vielä ylistykseen, kunnes jumalanpalvelus päättyy puoli kuudelta. Ruokasalissa odottaa jo
puuro, jota myös samoihin aikoihin yläkerrassa lopetelleet iltakirkkolaiset ovat laskeutumassa nauttimaan.

Jesse Saralahti todistamassa.
Pentti Kapasen saarnaa rauhallisesti ja maanläheisesti.

Tillanderien ja Jääskeläisen mukaansatempaava musisointi ei jätä kylmäksi.

Rangereiden kahvitarjoilu maistuu.

Iltakirkko

Iltakirkko on iltaviiden nuorekkaampi tilaisuus. Tämä näkyy
osallistujien ikärakenteessa ja
jumalanpalveluksen meiningissä. Maaliskuun 18. päivänä hieman ennen viittä sali on hämärästi valaistu, ja tilaisuus alkaa
illan aiheeseen johdattelevalla
komediavideolla, jossa esiintyvät juontajat Mikko ja Laura
Tuomaala.
Tilaisuus jatkuu ylistyksellä.
Kappaleet ovat rytmikkään julistavia. Kolehtipuheessa kehotetaan ”antamaan sen verran
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sesta kansainväliseen
Iltakirkon osallistujissa on kaikenikäisiä.

Ruutin kertoessa kuulumisia Henry keskittyy tulevaan
saarnaansa.

Ronja (kolmas vas.) ja Petri Kreussin (kesk.) bändi palvelee tavallisesti Mikko
ja Laura Tuomaalan (oik.) Iltakirkkotiimin ylistyksen johtajina. Muusikoina
Kreussien lisäksi Suvi Linjamaa-Korppi (vas.), Saia Pajunen (toinen vas.), Miika
Korppi (ylh. vas.) ja Teemu Niskanen (ylh. oik).

kuin pystyt”. Kaikesta huokuu,
että Iltakirkosta on haluttu luoda matalan kynnyksen jumalanpalvelus. Saarnaamassa ovat
Thaimaan lähetit Ruut ja Henry Mononen, joista Ruut kertoo pariskunnan kuulumisia ja
Henry saarnaa. Henryn puhe
kohtuudesta ihmissuhteissa vilisee kokemuksia kentältä ja
käytännön esimerkkejä. Hän ei
tarjoa valmiita vastauksia, vaan

herättelee kuulijoita ajattelemaan.
Puheen jälkeen rukoillaan
ja ylistetään vielä hetki, minkä jälkeen Petteri Arasalo kutsuu väen ehtoolliselle salin etuosaan. Lopuksi alasalissa seurustellaan puuron äärellä.
M arika K arhu
K uvat : R auno N ytorp
”Uskon, Jumala ei horju”

Mukana Tellus-konferenssissa Lahdessa 23.-24.3.
KUKA OLET?
Reko Salonen, 21-vuotias ylöjärveläinen, jolle Tampereen
helluntaiseurakunta on pienestä pitäen ollut kodin kaltainen
kasvupaikka. Maaliskuussa kotiuduin armeijasta, ja syksyllä
alkavat bioteknologian opinnot.
MIKÄ INNOSTI
LÄHTEMÄÄN?
Taisin huomata Telluksen
Avainmedian Facebook-postauksesta viime vuoden puolella.
Kairos-kurssilla lähetysasiat olivat uponneet sen verran syvälle,
että päätin lähteä Lahteen, jos
mahdollista. Sain kaverin mukaan ja lähdin reissuun odottavalla asenteella.
MIKÄ KOSKETTI?
Perjantaina saavuimme paikalle juuri ennen toisen session
alkua. Istuuduin puupenkille
odottamaan, mitä tuleman pitää.
Fuel Worship johdatti ylistykseen muutamalla laululla,
minkä jälkeen Vammalan hel-

Kuvassa vasemmalla Reko Salonen kaverinsa Joona Hirvosen kanssa.

ongelma vaan mahdollisuus.
Paljon sain ajateltavaa, mutta
suurimpana ehkä tarve päästä
lähemmäs Jumalaa. Mieleeni
on tullut ainakin kolme rukousaihetta:
– Pyhä Henki johdata elämääni.
– Auta minua kuolemaan itselleni, jotta sinun elämäsi saisi
tulla näkyviin.
– Sytytä sydämeeni ensirakkaus. Tätä rukousta täydentää
Simojoen laulu: ”Jos tahdot rakastaa, sen huomaa kohta koko
maa. Et pysty peittämään, se
täyttää sydämen ja pään…”

luntaiseurakunnan pastori kertoi, kuinka oli pienenä saanut
seurata erään sukulaisensa uskoa Jeesukseen. Tämä oli sairastunut pahasti ja joutui sairaalaan. Sairaus runteli niin,
että lopulta vain muutama raaja liikkui rajatusti. Silti usko hänen sydämessään säilyi.
Huoneen toiselle sängylle tuotiin elämänsä loppumetreillä olevia ihmisiä ja monet

MITEN YLEISESTI
KUVAILET TAPAHTUMAA?
Tellus herätti ja innosti olemaan ilosanoman viejä aina
maailman ääriin asti. Keskeisenä oli kehotus katsoa Jumalan
mahdollisuuksia. Itse ainakin
sain kohdata Jumalaa ja kuulla
monipuolista opetusta.
Päivien sisältö oli positiivinen kokemus. Puhujien esimerkit omasta elämästään konkreti-

heistä lähtivät siitä pois uskossa
Jeesukseen. Puheessa haastettiin siirtämään usko eteenpäin
ja kyselemään Jumalalta, miten
voisimme olla ihmisiä, joiden
uskoa voi seurata.
MIKÄ ASIA TULI
ERITYISESTI KOHTI ?
Aika monikin asia, ja totesin,
että omat rahkeet eivät riitä.
Jumalalle se ei kuitenkaan ole

soivat lähetystyötä käytännössä.
Niistä myös huomasi Jumalan
suuruuden ja ihmeelliset suunnitelmat.
Suurin osa puhujista oli tuttuja kasvoja ja nimiä, mutta ulkomailta saapuneet Veera Hug
ja Ari Rocklin olivat uusia tuttavuuksia. Arin kanava teltantekijätyöstä herätti ajatuksia. Jäin
pohtimaan, miten minä kerron
Jeesuksesta. Saavatko elämäni ja sanani ihmiset kiinnostumaan? Kuinka vastaan, kun
ihmiset kysyvät? Lisäksi muistutus Jumalalle tehdyn työn alkuperästä ja arvosta motivoi arkeen. Lähetettynä voi olla niin
opiskelussa, työssä kuin eläkkeelläkin.
ENTÄ SEURAAVA TELLUS?
Aikomus on suunnata seuraavaankin Tellukseen, Seinäjoelle. Nähdään siellä!
L ea H aapalahti
K uva L ea H aapalahti
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Kristus saapuu kaupunkiin –tapahtuma yhdisti

Teemapäivän ylistyksestä vastasivat Hervannan Katukappelin ylistäjät sekä Hosanna Chapel -ryhmä (kuva kannessa).

Hervannassa halutaan
luoda Jumalan
valtakunnan kulttuuria.

P

almusunnuntaina Hervannan kirkkoon kokoontui parisataa tamperelaista eri seurakunnista
juhlimaan
Kristuksen saapumista kaupunkiin sekä pohtimaan, mitä
Hänen läsnäolonsa voi käytännössä tarkoittaa. Tapahtuman
taustalla olivat Hervannan
Lähikirkko, Hervannan Katukappeli, Palatsiseurakunta,

Hosanna Chapel sekä erikielisiä ryhmiä.

Siunauksena kaupungissa

Hervannan Lähikirkon pastori
Hannu Vuorinen haastoi miettimään, kuka on minun lähimmäiseni ja kenen rinnalla minä
voisin kulkea. Hän ehdotti, että
kokous- ja toimintakeskeisyyden
sijaan voisimme elää Jumalan
valtakuntaa todeksi esimerkiksi Jaakobin kirjeen mukaisesti:
”Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan.”
- Tarkoitus ei ole lisätä ke-

Kansan keskelle

Alkujuonnossa muisteltiin Jeesuksen saapumista Jerusalemiin ennen pääsiäistä. Hän
lainasi kulkuvälineekseen tavallisen ihmisen aasia ja tuli
vaatimattomasti kansan keskelle. Ne, jotka tunnistivat Hänet
Kuninkaaksi, laittoivat juhlat
pystyyn. He riemuitsivat huutaen Hoosiannaa ja heittivät
tielle vaatteita sekä palmunlehviä.

nenkään velvollisuuksia vaan
aktivoida huomioimaan edes
yksi lähimmäinen; olipa hän
suomalainen tai ulkomaalainen,
lapsi tai aikuinen, Vuorinen tarkensi.
Raamatun mukaan Jeesuksen opetuslapset voi tunnistaa
keskinäisestä yhteydestä. Hosanna Chapel -seurakunnan
pastori Joseph Shodeinde muistutti, että Jumala on Rakkaus.
Kun hänen Rakkauden Henkensä on meissä, meidän on
helppo osoittaa rakkautta ja puhua muista hyvää.
Katukappelin pastori Timo
Penttilä huomautti, että Jeesus
valitsi aasin, jolla kukaan ei ollut

vielä ratsastanut. Me toistamme
usein tuttuja toimintoja, mutta
Herra rohkaisee meitä olemaan
avoimia uusille asioille. Penttilä
kertoi, että seurakuntien välistä
yhteistyötä on tarkoitus kehittää
myös jatkossa.
Palmusunnuntain tapahtumassa oli ylistystä, rukousta ja
puheenvuoroja, joita reflektoitiin lyhyillä keskustelutuokioilla. Lapsille oli järjestetty kirkon
yläkertaan temppurata, pelejä
ja yhteistä ohjelmaa. Tilaisuuden lopuksi nautittiin maittava
kana-ateria ja kakkukahvit.
T arja J ääskeläinen
K uvat T arja J ääskeläinen

Yhteisellä aterialla sulateltiin päivän antia ja tutustuttiin uusiin ihmisiin.

Arabiankielinen leiripäivä Kukkolassa

L

unta satoi hiljalleen kun
bussilastillinen arabiankielisiä maahanmuuttajia purkautui Kukkolan leirikeskuksen
pihalle lauantaina 24.3. Tulijat
olivat Tampereen Saalemista,
Hervannan Katukappelista ja
Vapaakirkosta.

Vastassa olivat Lea Raittila ja ensiapuvastaava Hanna Ylenius. Ensin tutustuttiin
paikkoihin ja saatiin infoa päivän ohjelmasta. Lounaan jälkeen oli raamatunopetuksen
vuoro. Helsingistä saapuneen
arabipastori Muayad Namroo-

Israel

Lauantai 19.5.
klo 16.30 Rukous- ja ylistyshetki
johto Olavi Rajahalme
musiikki Andreas Forsberg
klo 18

SHAVUOT -JUHLA
Tervetuloa!

din opetustunneilla käsiteltiin
muun muassa Jumalan pelastussuunnitelmaa efesolaiskirjeen mukaan. Kuulijat olivat
tarkkana ja kysymyksiä riitti.
Sillä välin lastenhuoneessa kävi melkoinen vilske. Ulkoa haetuista oksista syntyi toi-

Iltajuhla
puhe Pekka Sartola
johto Olavi Rajahalme
musiikki Andreas Forsberg

Sunnuntai 20.5.
klo 16

Sunnuntaijuhla
puhe Ulla Järvilehto
johto Tarja Jääskeläinen
musiikki Katukappeli|choir

Kauppakeskus Duo
Insinöörinkatu 23, 2. krs. Tampere

www.katukappeli.com

nen toistaan kauniimpia virpomisoksia Marian, Tarjan
ja Elken opastuksella. Lasten
kanssa pärjättiin sujuvasti suomen kielellä.
Opetustuntien jälkeen miehet ottivat ilon irti saunomisesta. Ennen sitä saunamestari
Lassi oli häärinyt saunan lämmitys- ja kunnostupuuhissa
useita tunteja. Pellolla nähtiin
iloisesti kirmailevia ja lumessa
pyöriskeleviä uima-asuisia miehiä. Lapset laskivat kilpaa mäkeä paikalta löytyneillä kelkoilla
ja pulkilla.

Ulkoilun ja saunomisen jälkeen maistuivat nakit ja ranskalaiset. Puhetta ja naurua riitti.
Päivän päätteeksi siivottiin porukalla kaikki käytetyt tilat.
Voisiko tällaisia päiviä millään olla enemmän? kuului
monen kiitollisen suusta. Yksinäisyys ja epätietoinen odotus
oli unohtunut hetkeksi. Sana
vahvisti ja yhteys virkisti.
T arja J ääskeläinen
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Mitäpä jos tarttuisit hengelliseen kirjaan?

V

uosikymmeniä sitten uskova kirjailija C. S. Lewis valitteli miten ihmiset lukevat lehdistä tietoa, jolla
ei ole pitkässä juoksussa mitään
merkitystä. Mitä väliä sillä on
jos amerikkalainen näyttelijä
on mennyt naimisiin, Uudessa
Seelannissa on syntynyt kolmoset tai Ranskassa on juna suistunut raiteiltaan? Suurin osa lukemastamme on täysin turhaa
muutaman vuoden päästä. Olisiko sittenkin viisaampi käyttää
aikaansa sellaiseen, jonka merkitys ei katoa muutamassa vuodessa?
Kuluvalla viikolla seurakuntamme kirjakaupassa on myynnissä laaja valikoima käytettyjä kirjoja, jotka kestävät aikaa.
Pääsemme tutustumaan hengellisen kirjallisuuden aarteisiin menneiltä vuosikymmeniltä, kuten myös uutuuksiin.

RUNO PLÄJÄYS -runotapahtuma! Runotapahtumaan kuka
vaan saa tulla lausumaan omia
tai lempirunojaan. Voit ilmoittautua mukaan vaikket olisi
koskaan runoja lausunut. Nyt
on hyvä paikka harjoitella, tuoda esiin piilevät taidot tai haastaa ystävä. Eritoten tule aloittamaan viikonloppu kuunnellen
sykähdyttäviä runoja. Ota mukaan kaverikin.
Vanhojen kirjojen viikko
17.-20.4. Karismakirjassa
Ohjelmat joka päivä
klo 16.00

Keskiviikon
iltapäiväkahvilla muusikko Pekka Simojoki
esittelee uutta kirjaansa, josta avautuu ikkuna hengellisen

musiikin pioneerin seikkailuihin. Torstaina Tapio Kangasniemi avaa sielunhoitajan näkökulmaa erilaisiin ilmiöihin

kuten tunteisiin, syyllisyyteen
tai hengellisiin ylilyönteihin.
Perjantaina on luvassa jotain uutta ja virkistävää:

Ilmoittaudu runonlausujaksi:
info@karismakirja.fi
Lisätietoa:
karismakirja.fi/kirjaviikot

Kevään uutuuksia

19,00€
Olla vai tehdä Pohdintoja ihmisen
olemassaolosta ja teoista
Tapio Kangasniemi

25,00€
Mullan makua, taivaan
tuoksua - Keikkamiehen
hartauskirja

29,00€
Oikein väärin
ymmärretty Raamattu

Pekka Simojoki

16,90€
The Shack DVD

Timo Eskola

38,00€
Täydellinen minä Identiteetin piirustukset
Caroline Leaf

Avoinna ti-pe 10-17 • Aleksanterinkatu 18, Tampere • 040 776 2729 • www.karismakirja.fi
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SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 16.4.2018–17.06.2018
Vko 16
Ti 17.04. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee, Jarkko Lindqvist
Ke 18.04. klo 12.30 Päivätilaisuus,
Marja Viitanen, Ilonia-kuoro
Pe 20.04. klo 19.00 WE-ilta
yläkoululaisille
La 21.04. klo 10.00
Naisten aamupäivä
La 21.04. klo 19.00
Lost & Found nuorille
Su 22.04. klo 11.00
Jumalanpalvelus, Petteri Arasalo,
Satelee-kuoro
Su 22.04. klo 17.00
English Service
Su 22.04. klo 17.00 Iltakirkko,
kaste, Markus Rautaniemi

Vko 17
Ma 23.04. klo 12.00
Senioriystävät
”Kuka huolehtii minusta”
Ti 24.04. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee, Anneli Kivivuori
Ke 25.04. klo 12.30 Päivätilaisuus,
Timo Tikka, Niilo Närhi,
Ilonia-kuoro
Pe 27.04. klo 19.00 WE-ilta
yläkoululaisille
La 28.04. klo 19.00
Lost & Found nuorille
Su 29.04. klo 11.00
Jumalanpalvelus, Jarkko Lindqvist,
Juha Törmä ja Johanna Ihonen
Su 29.04. klo 17.00
English Service
Su 29.04. klo 17.00 Iltakirkko,
Hannakaisa Shehu

Vko 18
Ke 02.05. klo 12.30 Päivätilaisuus,
Feija Friman, Ilonia-kuoro
La 05.05. klo 10.00-14.00
Rukouspäivä
Su 06.05. klo 11.00
Ehtoollisjumalanpalvelus,
Juha Ketola, Moreeni-kuoro
Su 06.05. klo 17.00
English Service
Su 06.05. klo 17.00 Iltakirkko,
Jarkko Lindqvist

Niilo Mäenpää, Teuvo Vehniäinen
ja Turun helluntaiseurakunnan
eläkeläisten vierailu
To 10.05. klo 12.00
Suuri Jeesus Tapahtumapäivä
Pe 11.05. klo 19.00
WE-ilta yläkoululaisille
La 12.05. klo 19.00
Lost & Found nuorille
Su 13.05. klo 11.00
Jumalanpalvelus, Anne
Kuosmanen, Satelee-kuoro
Su 13.05. klo 17.00
English Service
Su 13.05. klo 17.00 Iltakirkko,
Usko Katto

Vko 19
Ma 07.05. klo 12.00
Senioriystävät
”Kysymyksiä Raamatusta”

Vko 20
Ti 15.05. klo 19.00
Seurakunta rukoilee
Ke 16.05. klo 12.30 Päivätilaisuus,
Heli ja Tapani Varuhin,
Ilonia-kuoro
Pe 18.05. klo 19.00
WE-ilta yläkoululaisille

Ti 08.05. klo 19.00
Seurakunta rukoilee
Ke 09.05. klo 12.30 Päivätilaisuus,

Naisten aamupäivä
la 21.4.2018 klo 10–13

La 19.05. klo 19.00
Lost & Found nuorille
Su 20.05. klo 11.00
Lähetyssunnuntain
jumalanpalvelus, Markus
Rautaniemi, Ilonia-kuoro
Su 20.05. klo 17.00
English Service
Su 20.05. klo 17.00 Iltakirkko,
ehtoollinen, Jarkko Lindqvist

Hemmottelua, herkuttelua, hyviä kohtaamisia.
Musiikissa: Annukka Toimela ja Laura Roponen.
Puhujina: Kerttu Ylenius ja Sirkku Välimäki.
Mukana myös Karismakirja ja Store of Hope.
Lisätietoja tulossa kokouksissa ja osoitteesta:
naistentapahtuma@gmail.com
Ilmoittautuminen: tamperehelluntai.fi/naiset

Vko 21
Ma 21.05. klo 12 Senioriystävät,
Kevätjuhla
Ti 22.05. klo 19.00
Seurakunta rukoilee
Ke 23.05. klo 12.30 Päivätilaisuus,
Antero Karppinen, Ilonia-kuoro
Pe 25.05. klo 19.00 WE-ilta
yläkoululaisille
La 26.05. klo 19.00
Lost & Found nuorille
Su 27.05. klo 11.00
Jumalanpalvelus, Petteri Arasalo,
AMen-kuoro
Su 27.05. klo 17.00
English Service
Su 27.05. klo 17 Iltakirkko,

Markus Rautaniemi
Vko 22
Ti 29.05. klo 19.00
Seurakunta rukoilee,
Ke 30.05. klo 12.30 Päivätilaisuus,
Viestiveljet
Pe 01.06. klo 19.00
WE-ilta yläkoululaisille
La 02.06. klo 10.00 Rukouspäivä
La 02.06. klo 19.00
Lost & Found nuorille
Su 03.06. klo 11.00
Ehtoollisjumalanpalvelus,
Usko Katto
Su 03.06. klo 17.00
English Service
Su 03.06. klo 17.00 Iltakirkko,
Henry Mononen
Vko 23
Ti 05.06. klo 19.00
Seurakunta rukoilee
La 09.06. klo 19.00
Lost & Found nuorille
Su 10.06. klo 11.00
Jumalanpalvelus, Apa Ali-Löytty
Su 10.06. klo 17.00
English Service
Su 10.06. klo 17.00 Iltakirkko,
Veera Tillander
Vko 24
Ti 12.06. klo 19.00
Seurakunta rukoilee
La 16.06. klo 19.00
Lost & Found nuorille
Su 17.06. klo 17.00
Kesäkirkko, Tapani Varuhin
SUORAT
NETTILÄHETYKSET
sunnuntain jumalanpalveluksista
klo 11–12.30.
Lähetyksiin pääset seurakunnan
nettietusivun kautta.

POISNUKKUNEET

Lindbom Kauko
Lehtinen Pauli
Nikoskelainen Kerttu

Työmuodot tiedottavat
www.facebook.com/
Tampereenhelluntaiseurakunta

Päivärukoukset
Ma-ke klo 11 Rukouskammiossa
Rukousliekki
tiistaisin klo 17.30 Kellarisalissa
Kokousavustajat
Kokousavustajan käytännön kautta
luomme rauhaa ja järjestystä seurakunnan tilaisuuksiin. Palvelemme sunnuntaisin jumalanpalveluksessa. Työmuoto palvelee tilaisuuden vastuuhenkilöitä ja yleisöä. Tule tutustumaan
tähän palvelutehtävään. Lisätiedot:
Soile Hiipakka puh. 0503037920

SEURAKUNNAN
TOIMISTON AUKIOLOAJAT

Maanantaina, keskiviikkona, torstaina ja
perjantaina klo 10–13. Tiistaina klo 17–19,
suljettu poikkeuksellisesti 30.4. ja 11.5.

Opiskelijapiiri
Tervetuloa Opiskelijapiiriin keskiviikkoisin klo 19! Viimeinen kokoontumiskerta ennen kesätaukoa on
2.5.2018. Tarkempi ohjelma ja viikoittainen tiedotus: www.facebook.com/
opiskelijapiiri
SENIORILEIRI
Kukkola leirikeskuksessa 3.-4.7. Ei ennakkoilmoittautumista.
molempina päivinä bussikuljetus rukoushuoneelta klo 08.30.
Paluu Tampereelle klo 20.20. Kuk-

kolassa yöpyjille omat vuodevaatteet
mukaan.
Lapsityö
Wartit perjantaisin klo 19
Rangerit perjantaisin klo 17.30 -19
Pyhäkoulut sunnuntaisin klo11.20
Lastenmaailma sunnuntaisin klo 17
Rangereiden kevätjuhla Kisapirtillä
pe 4.5 klo 18
Pyhikset ja Lastenmaailma kesätauolla 11.6- 4.8.

