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Kolumni

Pääkirjoitus

Hyvien uutisten voima

V
Elämän
välisoitto
DAAVID käyttää Psalmien kirjassa 72 kertaa sanaa “selah”.
Hepreankielinen sana sela merkitsee kalliota. Selah-sanan
käytön merkityksestä Psalmeissa on aikojen saatossa annettu useampia arvailuja. Selah, pysähdy ja kuuntele. Selah, pysähdy ja mieti tätä. Selah, musiikillinen välisoitto.

VIESTINTUOJA

aikka kriittisyyden sanotaankin olevan sivistyksen
perusta, positiivisuus ja
hyvät sanat antavat meille uskoa tulevaisuuteen. Viime aikoina olen iloinnut monista uutisista, jotka kertovat Jumalan
hyvistä suunnitelmista.
Tampereen Helluntaiseurakunnassa oli tungosta, kun nuoret ideoivat konferenssin, jossa kaikenikäiset saivat palvella
ja osallistua. Yhdessä visioitiin,
millaista on elää uskoa todeksi
arjessa kulttuurin ja yhteiskunnan muuttuessa. Samoihin ai-

koihin Tampere-talossa esitettiin täydelle katsomolle Lasse
Heikkilän massiivinen Sovintomusikaali, joka kertoi sukupolvien anteeksiantamisen voimasta.
Hervannan kirkossa eri taustaiset seurakunnat kokoontuivat yhteen julistamaan Kristuskeskeistä elämää ja vapautta
uskonnon kahleista. Helluntaiherätyksen Syyspäivillä Helsingissä luterilaiset ja helluntailaiset tekivät sovinnon ja pyysivät
anteeksi pahoja puheitaan.
Helsingin Jäähallissa saksalainen evankelista Reinhard
Bonnke julisti ristin evankeliumia ja sadat vastasivat alttarikutsuun. Noin 7000 ihmistä valtaosa nuoria - ylisti Jeesusta
kädet kohotettuina. Yhtäkkiä
muistin joskus vuosia sitten ajatelleeni jääkiekkokatsomossa,
että näkisinpä tällaisen määrän
ihmisiä hurraavan Jeesukselle...

Pysäyttävää oli sekin, kun sadat turvapaikanhakijat ylistivät
Jeesusta Pelastajanaan arabinkielisten kristittyjen konferenssissa Helsingissä.
Mistä nämä tapahtumat kertovat? On ollut ihmisiä, jotka
ovat kuulleet Jumalan äänen ja
tunnistaneet oikeat ajat. Heillä on ollut unelma, jota kohti
he ovat lähteneet. He ovat uskoneet, että Herra on heidän
kanssaan ja uskoo siihen, mitä
he tekevät. Heidän kauttaan
muutkin ovat päässeet osalliseksi Jumalan sydämen sykkeestä.
Jumala ei ole niinkään huolestunut kansojen kuohunnasta tai
ilmaston lämpenemisestä kuin
ihmisen sydämestä ja yhteisestä tulevaisuudesta hänen kanssaan.
T arja J ääskeläinen

Sela.
Perheemme sai vastaanottaa syyskuun 18. päivänä uuden Jumalan lahjan elämäämme - oman 3,5kg painavan
50cm pitkän Seela-tyttären. Uusi perheenjäsen toi tullessaan perheemme elämään suloisen Seela-hetken. Saamme nyt vauvavuoden aikana pysähtyä ja kuunnella elämän
suloista välisoittoa Suomessa. Pysähdymme ja katsomme
elämämme menneitä jakeita ja rukoilemme sanoja tuleville jakeille. Ilmassa on musiikkia, joille ei aina ole edes sanoja, on vain Kallio, jonka tiedämme pysyvän paikallaan.
Pysähdymme välisoiton ajaksi ja kuuntelemme, mietimme
mitä on ollut, mitä on, ja mitä tuleva on.
Sela.
Musiikissa instrumentaali välisoitto tulkitsee laulun säkeistössä laulettuja sanoja. Se antaa kuulijalle ja muusikolle
mahdollisuuden kerrata ja tulkita juuri laulettua. Samalla
välisoitto rakentaa jo siltaa uudelle säkeistölle ja valmistaa
tilaa seuraavan laulettavan säkeistön sanoille. Ilman välisoittoa säkeistöt ajautuvat toisiinsa kiinni ja laulun sanoihin kätketyt ajatukset törmäävät toisiinsa. Ilman välisoittoa ei ole mahdollisuutta kuulla mitä haluttiinkaan sanoa.
Koemme, että Seela-tyttäremme syntymän johdosta
elämäämme kolmen vuoden kenttäjakson jälkeen saapunut sela-hetki on suuri lahja. Saamme katsoa taaksepäin
ja kerrata mennyttä elämää, tehtyä ja tekemätöntä, toteutuneita ja toteutumattomia unelmia, elämän aurinkoisia ja
varjoisia päiviä. Saamme pysähtyä tähän hetkeen ja keskittyä kuuntelemaan, lukemaan ja kohtaamaan; valitsemaan
tähän hetkeen sen, mitä kukin päivä tarvitseekin. Ja saamme rakentaa tulevaa ilman sanojakin, luottaen koko ajan
Kallioomme, joka ei järky.
Oletko sinä saanut kokea elämässäsi sela-hetkiä, tai oletko kenties välisoittoa vailla? Sela.
J ohanna L indgren

Eri ikäisten seurakunta

P

aavali kutsuu seurakuntaa
perheeksi. ”Te ette enää
ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan
perheväkeä.” (Ef. 2:19). Tässä
asiayhteydessä hän kuvaa erityisesti yhteyttä pakanoiden
ja Israelin kanssa. Perheeseen
kuuluu aina eri ikäisiä. Siellä
on temmeltäviä lapsia, innokkaita nuoria, kiireisiä keski-ikäisiä ja kunnioitettuja senioreita.
Tottakai näillä on erilaisia mielipiteitä, oman aikansa toimintakulttuuria ja tapaa palvella
Jumalaa. Tärkeintä on perheyhteys ja toistensa hyväksyminen. Rakkaus rakentaa ja yhdistää. Voisihan sitä aina löytää
erimielisyyksiä ja aiheita mielensä pahoittamiseen. Mutta
tässä seurakunnassa on valittu
siunaamisen tie.
Olen iloinnut suuresti Tampereen Helluntaiseurakunnas-

ta, joka on kypsästi rakentunut
kaikista ikäluokista. Ikärakenteemme on terve. Syksyn Visioseurakuntakonferenssi oli hieno läpileikkaus seurakuntaan.
Yhdessä eri ikäiset näkivät vaivaa tapahtuman eteen ja kokoontuivat katselemaan yhteistä näkyä. Jo pelkkä eri ikäisten
joukko oli upea näky sinänsä!
Ja tämän perheyhteyden koki
ilmapiirissä. Hieno Jumalan
läsnäolo vaikutti kanssamme.
Värivalot ja savukone tai vähän
huutava äänentoisto ei pilannut yhteyttä. Sydämet halusivat
olla yhdessä. Kiitos avarakatseisuudesta!
Haluamme, että seurakuntamme tarjoaa paikan jokaiselle kasvaa ja kokea yhteyttä.
Lapsille ja nuorille opetuslapseuttavan seurakunnan. Keskiikäisille aidon kohtaamisen paikan elämän kivuissa ja haasteissa. Ja lapsiperheille paikan tulla

koko porukalla rakentumaan
ja palvelemaan Jumalaa. Sukupolvien siunaus välittyy eteenpäin seurakuntamme kautta.
Haluamme myös pitää erityistä
huolta senioreistamme. Tämä
on kunnia-asia. Samalla olemme kiitollisia heidän esirukouksistaan ja siunaavista käsistään
yllemme. Ilman sitä emme voi
menestyä. Tämä eri ikäisten
huomioon ottaminen ja hengellinen kasvattaminen edellyttää toimintaa eri ikäisille. Sitä
ei pidä ajatella hajaantumisena, vaan kohdistettuna palveluna ja huolenpitona. Löydämme
paremmin toisemme ja myös
saavutamme tämän kaupungin
ihmisiä eri toimintamuodoilla.
Kiitos Herralle seurakunnasta!
Rukoillaan, että tämä siunaus
saa kasvaa.
U sko K atto
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Visiokonferenssissa tähdättiin tulevaisuuteen
suus oli otsikoitu ”Uudistuva ja
tavoittava seurakunta”. Tilaisuutta juonsivat Usko ja Tina
Katto. Colin Dye kehotti inspiroivassa saarnassaan etsimään
elämässä vain Jumalaa omien
unelmien perässä juoksemisen
sijaan, sillä vain niin voi löytää
todellisen onnen.
Tilaisuudessa kuultiin seurakunnan eri musiikkiryhmistä koottua kuoroa, jossa miehet ja naiset, nuoret ja vanhat,
suomalaiset ja muunmaalaiset
ylistivät Jumalaa yhdestä sydämestä.
Sunnuntain toisesta tilaisuudesta ”Tavoittava seurakunta” vastasivat Avainmedian Niilo Närhi sekä arabiosaston johtaja Aaron. Närhi
kertoi uskomattomia tarinoita
kristityiksi kääntyneistä entisistä muslimeista, joista erästä
Avainmedia oli auttanut vainoa
pakoon salakuljettajien turvin.
Musiikkivastuussa oli oman
seurakunnan arabiankielisten
miesten ryhmä, joiden laulujen sanat heijastettiin suomennettuina kuulijoiden nähtäville.
Ryhmän koruton mutta sydämestä tuleva esiintyminen kosketti kuulijoita, etenkin arabiaa
ymmärtävää Aaronia.
Aaron valaisi kuulijoille 30
vuotta sitten perustetun Al Hayat Ministriesin aloittaman
Al Hayat -kanavan toimintaa.
Hengellisen ohjelmatuotannon
lisäksi tehdään paljon konkreettista työtä esimerkiksi arabian-

Etualalla Niklas ja Tanja Niemelä Houm Churchista

Joona Salo ja Gift Sozela vastasivat musiikista

Tampereen
Helluntaiseurakunnassa
järjestettiin uudenlainen
tulevaisuuteen
ja seurakunnan
rakentamiseen tähtäävä
Visiokonferenssi 28.–30. 9.

P

erjantai-iltana
28.9.
käynnistynyt
konferenssi kesti koko viikonlopun ja huipentui
sunnuntain kello seitsemäntoista tilaisuuteen. Konferenssiin oli kutsuttu muun
muassa Lontoon Kensington
Templen johtava pastori Colin
Dye sekä Jake ja Maureen
Moores Lontoon Hillsongseurakunnasta.

Parantava yhteisö

Konferenssin ensimmäinen tilaisuus ”Seurakunta parantavana yhteisönä” oli perjantaiiltana. Ovella vastassa olleet
hymyilevät
seurakuntalaiset
jakoivat tulijoille Visio-vihkosia, joiden avulla konferenssin

teemoja voi pohtia lisää. Tummelmavalaistussa salissa oli jo
käynnissä taiteellinen tanssiesitys, minkä jälkeen juontajina
toimineet Milka Myllynen ja
Aki Mäkinen toivottivat kaikki lämpimästi tervetulleiksi.
Yhteisen ylistyksen jälkeen
puheenvuoron käytti eläkkeellä oleva lastenpsykiatri Ritva
Belt. Hänen mukaansa Tampereen tämänhetkisenä haasteena on – kaikkialla näkyvän
ratikan lisäksi – lisääntynyt
huumeidenkäyttö.
Työssään
päihderiippuvaisten äitien ja
heidän vauvojensa kanssa hän
kertoi kuitenkin havainneensa,
että suhde Jumalaan ja seurakuntaan ovat suojaavia tekijöitä
ihmisen elämässä. Hän kyseli,
onko seurakunta valmis ottamaan vastaan päihdetaustoista
tulevia tai muuten rikkinäisiä
ihmisiä niin, että Jumalan rakkaus voi parantaa heitä.

työtä tekevä, itsekin nuori Jake
Moores haastoi kuulijoita pohtimaan kysymystä ”kuka on lähimmäiseni”. Lisäksi hän kannusti tekemään seurakunnasta
paikan, joka on avoin aivan kaikille, jotka haluavat tulla sinne.
Pääpuheen piti Helsingin
Vineyard-seurakunnan johtava
pastori Ari Puonti. Hän kertoi vuoden 2008 Vineyard-konferenssissa esille tulleesta ajatuksesta siitä, että seurakunnan
johtajan olisi oltava ennemmin
lähetyssaarnaaja kuin paimen –
mentävä ihmisten keskelle, etsittävä uusia tapoja saavuttaa
ihmisiä. Puonti neuvoi välttämään väittelyjä eettisistä kysymyksistä ja keskittymään rakkauden osoittamiseen. Tulevaisuuden haasteena hän näki
henkien sitomien ihmisten kohtaamisen, johon siihenkin on
vain yksi lääke: Jeesuksen rakkaus.

Lähimmäisiä kohtaava

Uudistuva ja tavoittava

Lontoossa koulu- ja nuoriso-

Sunnuntaiaamupäivän

tilai-

kielisten hengellisten laulujen
parissa ja järjestetään tilaisuuksia kristityksi kääntyneille, myös
Euroopassa ja Suomessa.
Lopuksi seurakunnan maahanmuuttajatyön Lea Raittila haastoi kuulijoita tulemaan
mukaan työhön ja ystäväksi
maahanmuuttajille, joista monia vaivaa yksinäisyys. Ystävyys onkin mitä mainioin tapa
tavoittaa myös seurakunnan ulkopuolisia maahanmuuttajia.
M arika K arhu
K uvat J onathan C arey ja
T arja J ääskeläinen

Hannakaisa Shehu

Juontajat Aki Mäkinen ja Milka Myllynen

Kahvila VALOssa oli tunnelmaa
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Visiokanavilla
SIELUNHOITOKANAVASSA pohdittiin yhteenkuuluvuuden ja oman paikan löytymisen
merkitystä seurakunnassa.
Ylöjärveläinen Rebekka
Peltonen piti keskustelua antoisana, sillä mukana oli sekä
yksineläjän että perheen näkökulma.
– Palvelemisen ja evankelioinnin todettiin lisäävän osallisuuden tunnetta. Sain uusia
ajatuksia sekä malleja omaan
elämään ja seurakuntaan.
Paula Jääskeläinen, Leila Inkinen ja Silja Moisander arvostivat seminaarissa
nuorten ja varttuneempien yhteistyötä sekä keskeneräisyyden
myöntämistä.
– Saarnapöntöstä voisi vähän useammin kertoa rehellisesti, mitä elämään kuuluu.
Kriisejä on, mutta niistä voi selviytyä yhdessä.
– Aikaisemmin ajattelin, että
soluun ei kehtaa mennä epäonnistuneena. Mutta siellä huomasin muillakin olevan vastaavia kokemuksia, Silja hymyilee.
USKO JA KULTTUURI –PANEELISSA keskusteltiin seurakunnan roolista yhteiskunnassa
ja vallitsevassa kulttuurissa.
Virtain helluntaiseurakunnan pastoripariskunta Jani ja
Hanna Rantanen sekä lapset,
Helmi ja Joel, olivat tulleet viikonlopuksi Tampereelle. Heidän mielestään paneeli oli pintaraapaisu tärkeästä aiheesta.
- Pienen paikkakunnan toimintaa joudutaan sopeuttamaan sen mukaan, ”mitä tippuu syliin”. Haasteena on nuoremman väestön liikkuminen
työn ja opiskelun perässä. Seu-

tutti historian tärkeydestä ja
seurakunnan näystä ”Jokainen
rakastaa”.
– Vuonna 2021 seurakuntamme on 100-vuotias. On
hyvä miettiä, miten ystävyys,
paimenuus ja Jumalan voiman
kokeminen toteutuvat myös
jatkossa.
Pekka Parantainen kertoi rehellisen tarinansa, kuinka hän 20 vuoden jälkeen löysi tien takaisin seurakuntaan.
Häntä haastatteli Timo Kurkela.
Rebekka Peltonen

Najib Tazik

rakuntamme keski-ikä on tällä
hetkellä 65 vuotta ja pyhäkoulussa käy viisi lasta. Vuosi sitten
paikkakunnalla oli maahanmuuttajia.
SENIORIKANAVASSA katseltiin asioita laajalla skaalalla
ja rohkaistiin luottamaan Jumalaan, vaikka ei näe. Visioinnin ohella Juhani Sand muis-

VALO-kahvilan pöydästä bongatut Matias ja Eeva Heikkilä olivat mukana Vision vastuutiimissä. He ovat innoissaan
konferenssin toteutumisesta.
– Tämä oli Jaken ja Sirpan
hieno idea. On puhuttu solunäystä ja ystävyydestä sekä siitä, että Jumalan valtakunnan
todeksi eläminen on luontevaa.
Kaikki tämä tekee seurakunnasta vahvan!
Anna-Riina ja Leevi käyvät seurakunnan soluissa ja pitävät niitä tärkeinä.
- Tänä viikonloppuna olemme oppineet paljon uutta yhdessä tekemisestä, oma visiosta
ja arjen kristillisyydestä, he kiittelivät.
Rosita Nyman ja Katja
Lindeman iloitsivat eri ikä- ja
väestöryhmien yhteydestä konferenssissa.
– Olemme kuulleet paljon
hyviä lyhyitä puheita ihmisen
luonnollisesta kohtaamisesta.
Aina ei tarvitse lyödä Raamatulla päähän, vaikka evankelionti onkin päänäkymme.
Afganistanilainen
Najib
Tazik on tullut kolme vuotta

Vas. Leila Inkinen, Paula Jääskeläinen, Silja Moisander

Jani, Hanna, Joel ja Helmi Rantanen

Valo-kahvilassa vas. Eeva, Laura, Matias, Leevi, Anna-Riina

sitten uskoon ja kastettu Tampereen Helluntaiseurakunnassa. Ryttylässä suomen kieltä
opiskeleva
kiinteistönhoitaja
palvelee sunnuntaisin aina kotiseurakunnassa lastenhoidossa.
Suomalaiset ovat hänen mieles-

tään empaattisia, mutta muunkinlaisia kokemuksia on ollut.
Seurakunnassa hän kokee olevansa tervetullut.

yhteyden säilyttämiseen, aivan
kuin Jeesus viimeisessä rukouksessaan. Myös kirkkoisä Ireneus
kertoo tästä. Ireneus oli nuorena kuullut apostoli Johanneksen
opetuslapsen
Polykarpoksen
kertomuksia. Kerran Polykarpos oli mennyt Rooman piispan
Anicetuksen luo ja todennut hänen viettävän ehtoollista eri tavalla, kuin mitä hän oli oppinut
Johannekselta. He näkivät kuitenkin rauhan tärkeämmäksi
kuin identtisen näkemyksen yksityiskohdista. He säilyttivät sovun ja julistivat sitä nauttimalla
yhdessä ehtoollisen.

Visio on Jeesus

T arja J ääskeläinen
K uvat T arja J ääskeläinen

Seurakunta kaikille
valmistellessa
saimme välillä kuulla epäluuloa
“ei voi tehdä tapahtumaa kaikille”. Kun sitten kävelin konferenssin aikana käytävillä iloitsin
siitä, että unelma koko seurakunnan tapahtumasta toteutui.
Jo avajaistapahtumassa edustettuna olivat lapset, nuoret, nuoret aikuiset, keski-ikäiset ja eläkeläiset. Samaa todisti palautekyselyn vastausten ikäjakauma.
Saimme Visiossa maistaa jotain
hyvää.

VISIOKONFERENSSIA

Koti jokaiselle?

Vielä tärkeämpi kysymys on,
voiko seurakunta olla koti jo-

kaiselle. Vaikka uskon, että tätä
jo tapahtuu, se on myös unelma. Se on jotain, mitä Jumala
tahtoo vaikuttaa. Los Angelesin
Azusa-kadun Pyhän Hengen
vuodatuksessa oli yksi merkille
pantava tekijä. Jeesuksen veri ja
Hengen voima mursi raja-aidat.
Penkissä saattoi istua vierekkäin
pankkiiri ja palvelija, kiinalainen, mustaihoinen ja valkoinen.
Pyhä Henki tekee tätä.
Jeesus on yhdistävänä tekijänä ihmeellinen. Tietenkin
monet eroavaisuudet säilyvät.
Mutta eroavaisuudet menettävät rajoittavan voimansa, kun
jotain vahvempaa tulee peliin.

Sama Henki vaikuttaa jokaisessa janoa Jumalan puoleen.
Sama Jeesus mahdollistaa yhteyden Jumalaan. Sama Jeesus
yhdistää seurakunnan perheeksi. Tulos on yliluonnollinen.
Mutta tuo keskinäinen yhteys
on silti jotain niin luonnollista.
Onhan sen aikaansaaja ihmisen Luoja. Se on esimakua tulevasta.
Suojele sitä kuin aarretta

Tätä kautta tulee ymmärrettäväksi Paavalin kirjeiden yksi
keskeinen teema ja syy. Hän kirjoitti usein seurakunnan jakautumisen uhatessa. Paavali vetosi

Jos Jeesus on keskiössä, me pysymme yhdessä. Tätä voi kutsua keskivetoisuudeksi. Keskipakoisuus tarkoittaisi tarkkojen
rajojen piirtämistä ja niihin keskittymistä. Tuloksena olisi pitkät litaniat lakia ja sopimuksia
sekä rajoihin keskittyvä elämä.
Mutta me keskitymme Jeesukseen. Jeesus on elävä ja tuore.
Hän on kuin magneetti, joka
pitää meitä yhdessä. Häneen
keskittyessämme Hän myös
heijastuu kasvoiltamme, kun
katsomme toisiamme.
J arkko L indqvist
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Salmisten ensimmäiset kuukaudet Kambodžassa
Salmisten nelihenkinen
perhe asettui pari
kuukautta sitten
Kambodžaan, jossa
he olivat tehneet
lähetysharjoittelun neljä
vuotta aiemmin.

T

ie kentälle on tuntunut pitkältä, mutta tuoreet lähetit
Aki ja Reetta iloitsevat
kotiseurakunnan tuesta ja ohjauksesta.
-Jumala on opettanut meille niin paljon seurakunnasta ja
sen merkityksestä kotiseurakuntamme kautta, he hehkuttavat.

Kylän kehittämistä

Aki on aloittanut työnsä FIDAn
maaohjelman parissa. Työpaikka paikallisen kumppanin toimistossa sijaitsee kävelymatkan päässä Salmisten kodista,
jonka vuokranantaja remontoi
ennen kuin perhe muutti sinne
syyskuun puolessavälissä.
-Pääpaino työssäni on ollut
kyläkehityshankkeen parissa.
Hanke toimii 40 kylässä, joissa
koulutusten ja havainnoivien
esitysten avulla pyritään lisäämään tietoisuutta terveydestä,
koulutuksesta, toimeentulosta,
yhdenvertaisuudesta ja monista muista tärkeistä aiheista, Aki
kertoo.

Reetta puolestaan huolehtii
arjen pyörittämisestä, mutta on
silti ehtinyt mukaan esimerkiksi naapurin lastenhoitoavuksi,
Sennin luokan vanhempaintoimikunnan edustajaksi ja
amerikkalaisen lähetin kautta

löytyneeseen naisten rukousja lounasryhmään. Tämä ei
kuitenkaan aktiiviselle naiselle
riitä.
-Ensi vuonna haluaisin aloittaa jonkin vapaaehtoistyön,
hän suunnittelee.

SYYSSTARTTI-TAPAHTUMA aloitti tänäkin
vuonna hienolla tavalla perheille ja lapsille suunnatun toimintakauden 7.9. Jippii Satelee johdatti meidät laulujen kautta Raamattuhetkeen, jossa
opimme Nooan arkin avulla Jumalan uskollisuudesta meitä kohtaan. Alkutilaisuuden jälkeen oli
luvassa herkkuja sekä mukavaa tekemistä sisällä
ja ulkona. Kiitos kivasta illasta kaikille osallistujille ja vastuunkantajille.

Kielen ja kulttuurin
opiskelua

Myös perheen lasten Sennin
ja Eemelin elämässä on alkanut uutta, kun he aloittivat
kansainvälisessä kristillisessä
koulussa elokuussa. He ovat

saaneet ystäviä muun muassa muista suomalaisista lapsista, minkä vanhemmat uskovat
helpottavan uuteen kulttuuriin
sopeutumista.
-Meille on iso asia, että lapset saavat käydä kristillistä koulua, vanhemmat kiittelevät ja
viittaavat Suomen kristinuskolle yhä vihamielisemmäksi käyvään asenneilmapiiriin.
Aki ja Reetta osallistuvat
Assemblies of God -kirkkokunnan järjestämälle lähettien
orientaatiokurssille, jossa perehdytään Kambodžan kulttuuriin, historiaan ja buddhalaisuuteen. Kurssi luo mahdollisuuden tutustua eri maiden
lähetteihin ja verkostoitua muiden jo pidempään maassa olleiden lähettien kanssa.
Myös kielikurssille osallistuminen kuuluu perheen lähitulevaisuuden suunnitelmiin.
-Khmerin oppiminen on
oma haasteensa, sillä se käsittää 73 aakkosta, mikä on siis
eniten kirjainmerkkejä kaikista
puhutuista kielistä, he toteavat
valmiina ottamaan haasteen
vastaan.
M arika K arhu

NORDIC CAMP
Tampereen rangerit osallistuivat Tanskassa järjestetylle Pohjoismaiden yhteiselle Nordic
Camp -leirille heinä-elokuun
vaihteessa. Suomesta paikalla
oli noin 60 rangeria, ja leirin ko-

konaisvahvuus oli 250 henkilöä.
Säät hellivät, ja leiri sujui mainiosti kaikkine aktiviteetteineen.
V isa L ehtinen
T ukikohdanpäällikkö
R oyal R angers T ampere

T apani V aruhin

HOITAVA SEURAKUNTA -KURSSI – MATALAN
KYNNYKSEN KOHTAAMISPAIKKA
Kurssi alkoi lokakuussa ja jatkuu marraskuun loppuun asti
torstai-iltaisin ylisalissa klo 18.
Illat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille ja ne rakentuvat
alustuksesta, ryhmäosuudesta
ja rukouksesta. Kurssi on jatkoa VISIO-konferenssin hoitava seurakunta -teemalle.
Tarkoitus on tarjota matalan
kynnyksen paikka osallistua ja
kokea yhteyttä sekä saada opetusta sielunhoidollisista kysymyksistä. Lisäksi osallistujilla
on mahdollisuus kertoa omista
ajatuksistaan turvallisessa ryhmässä ja löytää vertaistukea.

Kurssin teemoja: ihminen
on kokonaisuus, syyllisyydestä
vapauteen, uupumuksesta uuteen voimaan, miten suhtautua
ammattiapuun, häpeä, anteek-

siantaminen, kuka olen miehenä/naisena, kutsumuksen löytäminen.
Tervetuloa, mukaan ehtii
vielä!

S ielunhoidon ohjausryhmä

RANGERIEN SYYSLEIRI
Tampereen rangerit viettivät
syysleiriä Kukkolassa 21.-23.9.
yhdessä Toivakan tukikohdan
kanssa. Sää oli osin myrskyinenkin, mutta hauskaa oli!
Terveisin

V isa L ehtinen
K uva S imo R omakkaniemi

6

25. lokakuuta 2018

VIESTINTUOJA

Back to the Kingdom - Takaisin Jumalan luo
Hervannan Katukappeli,
Hervannan lähikirkko,
Palatsiseurakunta ja
Hosanna Chapel järjestivät
yhteisen syystapahtuman
7.-9.9. Tarkoituksena oli
vahvistaa kristittyjen
yhteyttä sekä kohdata
kaupunkilaisia.

H

ervannan kirkossa ja
Runoilijanaukiolla
järjestetyn tapahtuman teematilaisuuksissa pyrittiin pois uskonnollisesta lakihenkisyydetä
Kristus-keskeiseen
elämään.
Puhujina olivat järjestävien seurakuntien pastorit sekä Omar
Taleb Pohjois-Afrikasta. Artistivieraina olivat muun muassa Viktor Klimenko, Leevi
Ahopelto ja Mika Karola.
Ylistyksestä vastasivat Katukappeli Worship sekä Hosanna
Chapel -lauluryhmä.

ten kanssa. Lähi-idän leipä, falafel ja kahvi maistuivat. Yhteys
ja Jumalan rakkaus koskettivat.
Uudestisyntymä – portti
Jumalan valtakuntaan

Back to the Kingdom näkyi ja kuului Runoilijanaukiolla

Katukappeli Worship

Musiikkia ja
sohvakeskusteluja

Lauantaina syysauringon lämmössä ilmoille kajahti Leevi
Ahopellon mukaansatempaava sikermä Israel-aiheisia lauluja. Sohvakeskustelussa rekan
lavalla kuultiin naisten ja miesten kertomuksia heidän suhteestaan Jumalaan. Lähetystyöntekijät Johanna ja Matti
Lindgren kertoivat etsimisestä ja löytämisestä sekä lauloivat
muun muassa Johannan tekemän laulun ”Etsi niin löydät”.

Sohvakeskustelua

Mika Karola jakoi lauluvihkoja saaden yleisön laulamaan
mukana. Laulujen lomassa hän
kertoi tarinaa pienen ihmisen
kipuilusta ja uskosta suureen
Jumalaan.
Lavalle asteli myös evankelista Omar Taleb sekä neljä turvapaikanhakijaa. He kertoivat

rohkeasti, miksi he uskovat Jeesukseen Kristukseen ja miksi he
ovat jättäneet islamin. Jumalan
rakkaus ja varmuus iankaikkisesta elämästä taivaassa on
poistanut pelon ja antanut heille sisäisen rauhan.
Kaduilla ja rukousteltassa
keskusteltiin ja rukoiltiin ihmis-

Pastori Hannu Vuorinen peräänkuulutti viikonlopun aikana palaamista Raamatun mukaisiin arvoihin sekä lain alta
vapauteen Kristuksessa. Jukka Hammaren painotti armoa ja uusien alkujen mahdollisuutta. Joseph Shodeinde julisti koskettavasti Jumalan
rakkauden syvyydestä.
Omar Taleb kertoi Nikodeemuksen tarinan pohjalta
uudestisyntymisestä Jumalan
valtakuntaan.
Todistuksena
hän kertoi itse kiinnostuneensa Jeesuksesta 14-vuotiaana koraanikoulussa ja ihmetelleensä,
miksi Jeesus paransi sairaita ja
herätti kuolleita sekä kehotti
rakastamaan vihamiehiä. Ero
aiempaan uskontoon oli niin
suuri, että Omar hankki Raamatun ja alkoi tutkia sitä innokkaasti. Pyytäessään Jeesusta antamaan merkin, että Hän
on oikea Jumala, Omar kertoi
saaneensa kehotuksen rukoilla Jeesuksen nimessä menehtyneen isoäitinsä puolesta. Kaikkien ihmeeksi useita tunteja
elottomana ollut isoäiti heräsi
henkiin ja eli sen jälkeen monia
vuosia. Siitä lähtien Omar on
kertonut Jeesuksesta tuhansillle
ihmisille eri maissa.
Niin helposti me rakennamme oman Jumalan - helluntailaisen, luterilaisen, baptistien,

Johanna ja Matti Lindgren

Omar Taleb (vas) ja tulkki Marko
Halttunen

suomalaisten tai afrikkalaisten
jumalan. Me rajoitamme hänet
meidän kokouksiin ja meidän
näköiseen
jumalanpalvelukseen. Onneksi Jumala on paljon
suurempi. Hän vaikuttaa suvereenisti kaikkialla, missä Häntä etsitään, Sanansa ja Pyhän
Henkensä kautta.
T arja J ääskeläinen
K uvat T arja J ääskeläinen

Sukkot-tapahtumassa esimakua tulevasta
Hervannan Katukappelin
Sukkot-tapahtumassa
23.9. kuultiin ICEJ:n Varpu
Haaviston ja tohtori Ulla
Järvilehdon opetuksia
raamatullisista juhlista.

I

sraelin kansalle säädettyjen
juhlien merkitys on syvästi
messiaaninen sekä profetaalinen. Kevään juhlat - Pääsiäinen, Happamattoman leivän
juhla, Ensilyhteen juhla, Shavuot sekä Tooran antamisen
juhla - liittyvät Jeesuksen ensimmäiseen tuloon Messiaana.
Syksyn juhlat ovat profetaalisia
ja viittaavat Jeesuksen toiseen
tulemukseen Israelin ja maailman kuninkaana. Rosha Shana
-juhlassa (kansojen Uusi vuosi)
valmistaudutaan suureen Sovituspäivään, Jom Kippuriin.

Tohtori Ulla Järvilehto on toiminut ICEJ:n puheenjohtajana 1984-2008.

Lehtimajanjuhlaa vietetään
Israelissa tishrikuun 15. päivästä lähtien seitsemän päivän

ajan ja kiitetään Jumalaa syksyn
sadosta. Jokainen perhe rakentaa lehtimajan puutarhaan tai

parvekkeelle sen muistoksi, että
Israelin kansa asui lehtimajoissa Egyptistä lähdön jälkeen. Israelissa syntyneet aterioivat ja
usein myös yöpyvät siellä viikon
ajan. Maja tulee koristella kauniisti ja rakentaa niin harvaksi, että vähintään kolme tähteä näkyy läpi. Kahdeksantena päivänä vietetään ilojuhlaa,
kun Toora on saatu luetuksi
loppuun. Ihmiset tanssivat synagoogissa toorarullien kanssa
iloiten Jumalan Sanasta.
Lehtimajanjuhla on ainoa,
johon ei liity yhtään surullista
muistoa, vaan kansaa kehoitetaan iloitsemaan. Se on myös
antamisen ja vastuunkantamisen juhla, johon tuodaan mukana maan satoa. Lehtimajanjuhla on myös esikuva viimeisen elonkorjuun eli herätyksen

jälkeen koittavasta uskovien
juutalaisten ja pakanain yhteisestä juhlasta Messiaan tulemuksessa. Vuosittain tuhannet
kristityt eri puolilta maailmaa
kokoontuvat Jerusalemiin ”harjoittelemaan” tuota suurta juhlaa yhdessä. Se on myös mitä
ilmeisimmin todellinen Messiaan syntymäjuhlan aika.
”Sillä katso,pimeys peittää
maan ja synkeys kansat, mutta
sinun ylitsesi koittaa Herra, ja
sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun
valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti.”
(Jes 60:2-3).
T arja J ääskeläinen
K uva T arja J ääskeläinen
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Mukavaa
lähetystyötä!
Yksi vuoden kohokohdista on tulossa. Jokasyksyinen
lähetyksen toimintapäivä kutsuu seurakunnan eri sukupolvet yhteen. Sinä saat tulla päivään viettämään
aikaa ja palveltavaksi. Samalla kun sinua palvellaan,
tulet myös tehneeksi hyvää.
Tuet lähetystyötä ostamalla leivonnaisia tai villasukat, vaihdattamalla renkaat, shoppailemalla muotia,
kirjoja tai koriste-esineitä; käymällä räätälissä tai parturissa, näöntarkastuksessa, jalkahoidossa tai lounaalla. Kaikkea tätä ja paljon muuta.
Mikä parasta, lapsille on luvassa paljon mielenkiintoista puuhaa. On pomppulinnaa, kasvomaalausta ja
pelitaivasta. Aikuiset saavat ikkunan lähetystyön arkeen pääsalin lähetystietoiskujen kautta. Uutuutena
Escape room -peli kaikenikäisille. Päivän tuotto menee työhön seurakuntamme lähetyskohteissa, joita
esitellään lähetystyön pisteellä.
Lue kohteista lisää seurakunnan esitteestä, jonka
löydät seurakunnan aulasta. Maailman tärkeimpään
työhön osallistuminen ei voi olla tämän helpompaa.
La 27.10. klo 11-16,
lähetyslounas klo 11-14.
tamperehelluntai.fi/lahetyksentoimintapaiva

Kairos-kurssi on kaikille kristityille tarkoitettu opetuslapseuttava lähetysaiheinen intensiivikurssi, joka kouluttaa,
inspiroi ja haastaa aktiiviseen osallistumiseen etenkin vähiten saavutettujen ihmisryhmien saavuttamiseksi.

La 27.10.2018 klo 11-16
LA

PSILLE

• P E L I TA I VA S
• POMPPULINNA
• K A S VO M A A L AU S TA
• L A S T E N VA AT T E I D E N
VA I H TO P I S T E
• P U U H A H U O N E JA
M U U TA M U K AVA A

Lähetyslounas (klo 11–14), lähetyskahvio, Fida-myymälät,
vintagekirppis, kädentaitajien myyntipiste, lähetyksen tietoiskut,
talvirenkaiden vaihtoa, näöntarkastusta, parturi, niskahierontaa,
jalkahoitoja, pakohuonepeli ja paljon muuta.
www.tamperehelluntai.fi/lahetyksentoimintapaiva

Kurssi on innostanut muun muassa pastoreita, nuorisotyöntekijöitä,
kentällä olleita lähettejä, seurakuntien
lähetysaktiiveja, mutta ennen kaikkea
niitä ihmisiä, jotka eivät ole kokeneet
lähetystyön koskevan itseään.
Kurssi pidetään kahtena viikonloppuna ja kahtena arki-iltana. Kokonaisuuteen kuuluu opetuksen lisäksi muun
muassa pienryhmätyöskentelyä.
Kurssimaksu 60 e
Seuraava kurssi
2.-4.11. / 7.11. / 14.11. / 16.-18.11.
Ilmoittautuminen 21.10 mennessä
kairos.tampere@gmail.com
Lisätietoja: www.kairoskurssi.fi
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65. vuosikerta
Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa
Julkaisija
Tampereen helluntaikirkkoseurakunta
Osoite
Aleksanterinkatu 18, 33100 Tampere
Toimitus
Päätoimittaja Tarja Jääskeläinen
puh. 044-5557714
tarjastar@gmail.com
Toimituskunta
Petteri Arasalo, Lea Haapalahti, Jarkko Lindqvist,
Tapani Varuhin, Marika Karhu
Ulkoasu ja taitto Mika Kavasto/Aikamedia Oy

Seurakunnan pastorit
Usko Katto
usko.katto@ tamperehelluntai.fi
puh. 0400 782 521,
Petteri Arasalo
petteri.arasalo@tampererehelluntai.fi
puh. 044 090 1759
Hannakaisa Shehu
hannakaisa.shehu@tamperehelluntai.fi
Jarkko Linqvist
jarkko.lindqvist@tamperehelluntai.fi
puh. 040 512 9646
Joona Salo
joona.salo@tamperehelluntai.fi
puh. 0505204830
Markus Rautaniemi
markus.rautaniemi@tamperehelluntai.fi

Tapani Varuhin
tapani.varuhin@tamperehelluntai.fi
puh. 0400 650 025
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
OP IBAN FI2757312020013075
viite 13 (seurakunta),
viite 26 (lähetystyö),

Seurakunnan sähköpostiosoitteet
Toimisto: toimisto@tamperehelluntai.fi
Kansainvälinen työ:
international@tamperehelluntai.fi
Kuurojentyö: tellervo.toprak@kolumbus.fi
Diakoniatyö: diakonipalvelut@tamperehelluntai.fi
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
Painopaikka: ISSN-0787-8699
Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
lyhentää lehteen lähetettyä aineistoa.

8

VIESTINTUOJA

25. lokakuuta 2018

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 22.10.2018–9.12.2018
Vko 43
Ke 24.10. klo 12.30 Päivätilaisuus,
Simon Murithi, Pekka Ylenius ja
Ilonia-kuoro
Pe 26.10. klo 19.00 WE-ilta
yläkoululaisille
La 27.10. klo 11.00 Lähetyksen
toimintapäivä
La 27.10. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 28.10. klo 11.00
Jumalanpalvelus, Tapani Varuhin,
musiikki: Heli Varuhin ja Jussi
Törmä
Su 28.10. klo 15.00 Pirkanmaan
lähetysrukouspäivä Kangasalla
Su 28.10. klo 17.00 English
Service
Su 28.10. klo 17.00 Iltakirkko,
kaste
Vko 44
Ti 30.10. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee, Jarmo Saralahti
Ke 31.10. klo 12.30 Päivätilaisuus,
Topi Karvonen, Jubilados ja
Ilonia-kuoro
Pe 02.11. klo 19.00 WE-ilta
yläkoululaisille
La 03.11. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 04.11. klo 11.00
Ehtoollisjumalanpalvelus, Usko
Katto, musiikki: AMen-kuoro
Su 04.11. klo 17.00 English
Service
Su 04.11. klo 17.00 Iltakirkko

Vko 45
Ma 05.11. klo 12.00
Senioriystävät, ”raamattukortit”
Ti 06.11. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 07.11. klo 08.30
Päiväpiirin matka Turun
Helluntaiseurakunnan vieraaksi,
Jarmo Makkonen, Ilonia-kuoro
Pe 09.11. klo 19.00 WE-ilta
yläkoululaisille
La 10.11. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 11.11. klo 11.00
Jumalanpalvelus, Pertti
Virolainen, Jippii-kuoro Satelee
Su 11.11. klo 17.00 English
Service
Su 11.11. klo 17.00 Iltakirkko

Vko 47
Ma 19.11. klo 12.00
Senioriystävät
”edunvalvontavaltuutus”
Ti 20.11. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee, Tapani Varuhin
Ke 21.11. klo 12.30 Päivätilaisuus,
Pentti Kapanen, Ilonia-kuoro
Pe 23.11. klo 19.00 WE-ilta
yläkoululaisille
La 24.11. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 25.11. klo 11.00
Jumalanpalvelus, musiikki: Iloniakuoro
Su 25.11. klo 17.00 English
Service
Su 25.11. klo 17.00 Iltakirkko,

Vko 46
Ti 13.11. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 14.11. klo 12.30 Päivätilaisuus,
Ritva Tiilikainen, Ilonia-kuoro
Pe 16.11. klo 19.00 WE-ilta
yläkoululaisille
La 17.11. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 18.11. klo 17.00
Lähetyssunnuntain
jumalanpalvelus, musiikki:
Moreenikuoo
Su 18.11. klo 17.00 English
Service, Jarkko Lindqvist
Su 18.11. klo 17.00 Iltakirkko,
ehtoollinen

Vko 48
Ti 27.11. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee, Pekka Virtanen, Kairostiimi
Ke 28.11. klo 12.30 Päivätilaisuus
Kansanlähetyksen Lähetyskodilla
Ke 28.11. klo 17-19 Matka
ensimmäiseen jouluun
yleisökierrokset 15 min välein
La 01.12. klo 21.00 Lost & Found
nuorille
Su 02.12. klo 11.00
Ehtoollisjumalanpalvelus,
Usko Katto, musiikki: Johanna
Ihonen, Juha ja Miika Törmä,
lähetysmyyjäiset
Su 02.12. klo 17.00 English
Service
Su 02.12. klo 17.00 Iltakirkko

Vko 49
Ma 03.12. klo 12.00
Senioriystävät
Ti 04.12. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 05.12. klo 12.30 Päivätilaisuus,
Anne Kuosmanen, Ilonia-kuoro
Pe 07.12. klo 19.00 WE-ilta
yläkoululaisille
La 08.12. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 09.12. klo 11.00
Jumalanpalvelus, lähetysinfo
Su 09.12. klo 17.00 Joulun
Sankari -maksullinen konsertti
Vko 50
Ma 10.12. klo 18.00 Joulun
Sankari -maksullinen konsertti
Ti 11.12. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 12.12. klo 12.30 Päivätilaisuus
Pe 14.12. klo 19.00 WE-ilta
yläkoululaisille

La 15.12. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 14.10. klo 15.00 Seurakunnan
joulujuhla

POISNUKKUNEET

Lahtinen Elisabet
Matsioshi Felicite

sunnuntaina 16.12. klo 15

joulujuhla

Christmas Celebration

Sunday 16th of December at 3pm

Tampere Helluntaiseurakunta
Liput: lippu.fi

Su 9.12. klo 17
Ma 10.12. klo 18

Työmuodot tiedottavat

www.facebook.com/
Tampereenhelluntaiseurakunta
SEURAKUNNAN TOIMISTON
AUKIOLOAJAT
Maanantaina, keskiviikkona,
torstaina ja perjantaina klo 10–13
Tiistaina klo 17–19
Aamurukous
Perjantai-aamuisin klo 7.007.45. Tule rukoilemaan yhdessä

ennen päivän kiireitä omien ja
seurakunnan, rukousaiheiden,
Tampereen ja koko Suomen
puolesta!
Kuurojen työ
Viittomakielisten raamattupiiri
klo 14
3.11. ja 17.11 Paulan ja Tarmo
luona. 1.12. Naisten kastehuone.
15.12. Markun ja Tiinan luona
Viittomakielisten naisten solu
kokoontuu ajan ja paikan suhteen
sopimuksen mukaan.

Päivärukoukset
Ma-ke klo 11 rukouskammiossa

opiskelijapiiri ja tykkää Facebooksivusta, niin pysyt ajan tasalla.

Solunjohtajille lähetetään
lisätietoa sähköpostitse.

Royal Rangers
RR-joulujuhla alasalissa pe 7.12.
klo 17.30-19. Myös vanhemmat
tervetulleita.

KRISTITYN ELÄMÄ -KURSSI
Alkaa 3.11.2018 (järjestelyt
kesken, seuraa nettisivua) Ilm.
viim. 28.10.2018.Lisätietoja: www.
tamperehelluntai.fi/kurssit ->
Kristityn elämä

USKON PERUSTEET
-KURSSI Alkaa 2.2.2019. Ilm.
viim. 29.1.2019 Lisätietoja:www.
tamperehelluntai.fi/kurssit->
Uskon perusteet

Rukousliekki
klo 17.30 Kellarisalissa
Opiskelijapiiri
Opiskelijapiiri jatkuu
keskiviikkoisin klo 19! Seuraa
uutukaista Instagram-tiliä @

JOHTAJUUSVIIKONLOPPU
KUKKOLASSA Ajankohta 25.26.1.2019 Jumalan ja toistemme
kohtaamisen paikka.

SOLUNJOHTAMINEN
-KURSSI Alkaa 2.2.2019 Ilm.
viim. 29.1.2019 Lisätietoja:www.
tamperehelluntai.fi/kurssit->
Solunjohtaminen

