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Kolumni

Pääkirjoitus

Paimenen Sana

Antaminen kuuluu erityises-
ti joulun aikaan. Silloin an-
namme läheisillemme lahjo-
ja. Raamattu puhuu antami-
sesta paljon. Sana ”antaa” on 
mainittu yli 1500 kertaa Raa-
matussa. Jeesus opettaa siitä 
useaan otteeseen, myös Paa-
vali puhuu siitä kirjeissään 
kokonaisia lukuja. Se on mitä 
ilmeisimmin tärkeä aihe. 

Raamattu opettaa oikean-
laisesta antamisesta. Sen tuli-
si lähteä sydämestä. Niin kuin 
Korinttolaiskirje sen sanoo: 
”Iloista antajaa Jumala ra-
kastaa.” Oikea motiivi on siis 

tärkeä. Jumala ei ole kiinnos-
tunut meidän kukkarostam-
me vaan sydämestämme. Hän 
haluaa sydämemme, jota hän 
kateuteen asti haluaa. Miksi 
siis annamme seurakunnalle 
ja lähimmäisillemme? Koska 
Jumala antoi ainoan Poikansa 
Jeesuksen pelastukseksi maa-
ilmaan. Hän uhrasi jotain ai-
nutlaatuista; sellaista, mitä 
hänellä oli vain yksi. Hän antoi 
sydämestään, rakkaudestaan 
ihmisiin. Jeesus syntyi maa-
ilmaan, taivaan kirkkaudesta 
vaatimattomaan talliin. Hän 
luopui kaikesta ja tuli ihmi-

seksi. Lopulta Hän antoi hen-
kensä meidän puolestamme. 
Tässä on antamisen motiivi, 
sydämemme rakkauden mo-
tiivi. Antamisessa on mukana 
kiitollisuus pelastuksesta.

Elämä ei aina ole niin ta-
saista toimeentulon kannal-
ta. Usein tulee taloudellisesti 
haastavia aikoja. Silloin huo-
let ja murheet helposti täyttä-
vät mielemme. Raamatun an-
tamisen opettamiseen liittyy 
lupaus Jumalan huolenpidos-
ta. Hän vieläkin pukee kedon 
kukat ja ruokkii taivaan lin-
tuset. Sitä paitsi kun me tar-

vitsemme viisautta oman ta-
loutemme hoitamiseen, hän 
antaa myös sitä. Hän ei mei-
tä soimaa, jos pyydämme vii-
sautta hoitaaksemme sitä, 
mitä hän on meille uskonut! 
Hän uskoo lisää, jotta voisim-
me antaa lisää. Siunata varoil-
lamme muita; ensin seura-
kunnan kautta ja sitten myös 
suoraan.

Lähimmäisen huomioimi-
nen ja auttaminen tarpeessa 
on Kristuksen kaltaisuutta. 
Kun annamme ja siunaamme 
sillä tavalla tarpeessa olevaa, 
hänen sydämensä avautuu 

myös Jumalalle. Hän kokee 
Jumalan rakkautta sen kautta 
ja ylistää Jumalaa. Jos hän ei 
ole uskossa, niin hän alkaa et-
siä tämän rakkauden lähdettä. 
Hän on avoin myös sanomalle 
Jeesuksesta. Me tarvitsemme 
antamista oman sydämemme 
vuoksi, ollaksemme Jeesuk-
sen seuraajia, mutta meidän 
antamistamme tarvitsevat 
myös Jumalan seurakunta ja 
lähimmäisemme. Antaminen 
on monikerroksinen siunauk-
sen tie.

Usko Katto

Joulun ilmapiiri on erityinen. Ih-
miset haluavat antaa ja ilahduttaa, 
toivottaa rauhaa ja olla hyviä toisil-
leen. Joulun tunnelmaa valmistel-
laan ja siinä halutaan viipyä. Jaka-
minen tuntuu jotenkin niin hyvältä.

Ensimmäisenä jouluna Jeesus 
tuli lähelle ihmistä. Hän suostui 
antamaan ja jakamaan itsensä, jot-
ta voisi kohdata kaipaavan ja yksi-
näisen - olla läsnä ihmisen arjessa. 
Vapahtajamme toi mukanaan läs-
näolon ja taivaan ilmapiirin. Se tun-
tuu vieläkin, vaikka sitä ei enää aina 
tunnisteta.

Elämän kiireissä ja haasteissa 
meidän läsnäolon taitomme kaipaa 
helposti päivitystä. Kykymme näh-
dä ja kuulla toista ihmistä voi hei-
kentyä. Päivitämme kyllä faceboo-
kin, instagrammin, whatsupin ja 
twitterin, mutta emme kohtaa las-
ta, nuorta tai aikuista, joka haluaisi 

tulla näkyväksi edes jollekin. Moni 
hymy ja halaus voi mennä ohitsem-
me, kun olemme niin varattuja em-
mekä huomaa lähimmäisen lähte-
mistä tai tulemista. 

Jeesus ei kävellyt kenenkään ohi, 
vaan pysähtyi ihmisen vierelle. Hän 
ei kysynyt kansalaisuutta eikä päi-
vitellyt menneisyyttä. Hän näki sy-
dämeen asti ja kysyi ”tahdotko tulla 
terveeksi”.

Jos jaamme tänä jouluna enem-
män aikaamme Jeesuksen, Joulun 
Herran, kanssa, Hän varmasti yhdis-
tää meidät toisten ihmisten kanssa 
oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. 
Silloin emme väsy, vaan koemme 
jakamisen iloa ja taivaan läsnäoloa. 
Tervetuloa, ihana joulu!

Tarja Jääskeläinen

Tulevan vuoden Rukous- ja 
paastoviikkoa vietetään  
1.–5.1.2019 teemalla 
Etsikää Herraa. 

KERSKATKAA Hänen pyhästä nimes-
tään! Iloitkoon niiden sydän, jotka et-
sivät Herraa. Etsikää Herraa ja Hänen 
voimaansa, etsikää alati Hänen kasvo-
jaan (1 Aik. 16:10-11).

Sillä Herran silmät tarkkailevat koko 
maata vahvistaakseen niitä, jotka ehy-
ellä sydämellä ovat antautuneet Hä-
nelle (2 Aik. 16:9).

Jo vanhan liiton aikana Jumala etsi 
niitä, jotka olivat täydestä sydämes-
tään ja koko sielullaan antautuneet 
Hänelle. Uudessa liitossa Jumalan et-
siminen tarkoittaa Hänen sydämensä 
ja tahtonsa kokoaikaista kysymistä – 
tämä etsintä jatkuu läpi elämämme.

Sen sijaan, että etsisimme Juma-
laa vain kriisin kohdatessa, me saam-
me tehdä sitä aina: silloin, kun olem-
me elämämme voimissa ja silloin, kun 
koemme kirveleviä tappioita. Millään 
elämän-tilanteella tai meitä ympäröi-
vällä olosuhteella ei ole merkitystä, 
kun haluamme lähestyä Jumalaa. Me 
etsimme Häntä hyvinä ja huonoina 
päivinä, huudamme Hänen puoleensa 
ja rakastamme sitä, mitä Hän rakastaa. 
Haluamme vastata Hänen kutsuun-
sa palvella Häntä ja toinen toistamme 
sekä kaupunkia, jonka keskelle Hän on 
meidät asettanut ollaksemme maan 
valo ja suola.

Rukous- ja paastoviikko on seura-
kunnan erityinen, ennen kaikkea yh-

teinen aika, jol-
loin vastaamme 
Jumalan kutsuun 
ja etsimme yh-
dessä Hänen tah-
toaan. Tapahtu-
koon Sinun tah-
tosi minussa, 
perheessäni, omassa asuinlähiössäni 
ja seurakunnassani!

Voit tarkastella suunnitelmiasi 
paasto- ja rukousviikon ajaksi ja poh-
tia, josko kalenterissa olisi toissijaisia 
asioita. Niitä, joita voisi hetkeksi lait-
taa sivuun – tai ainakin työntää tuon-
nemmaksi.

On olemassa hengellinen todelli-
suus, ilmapiiri, jota me kannamme ja 
joka vaikuttaa elämäämme, ihmissuh-
teisiimme ja seurakuntasuhteeseem-
me. Kuuletko vanhan, tutun kehotuk-
sen: Lähestykää minua, niin minä lä-
hestyn teitä? Jeesus lupaa, että etsivä 
löytää, anova saa ja sille, joka koput-
taa, avataan.

Minun sydämeni vetoaa Sinun 
omaan Sanaasi, etsikää minua, Herra 
minä tahdon etsiä sinun kasvojasi (Ps. 
27:8).

Hannakaisa Shehu

Tervetuloa rukoilemaan:
Ti 1.1. klo 18
Ke 2.1 klo 10 ja 18
To 3.1 klo 10 ja 18
Pe 4.1 klo 10 ja 18
La 5.1 klo 10-14 

Rukousviikolla etsitään Herraa 

Antamisen iloa

Joulun läsnäolo 
johtuu Jeesuksesta
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Haapalahdet haluavat 
opettaa lapsilleen joulun 
todellisen merkityksen.

Haapalahden nelihenkisessä perhees-
sä jouluun valmistaudutaan hyvin pe-
rinteisesti: pipareita ja torttuja leipo-
malla, joulutorilla käymällä ja kotia 
koristelemalla. Vanhemmat, Ilpo (33) 
ja Veera (32), toivovat, että heidän 
lapsilleen jää perheen jouluista muis-
to lämpimänä ja iloisena perhejuh-
lana. He pyrkivät välttämään turhaa 
hössöttämistä ja täydellisyyden ta-
voittelua. He haluavat sen sijaan kes-
kittyä viettämään aikaa yhdessä.

– Tärkeintä joulun aikaan on py-
sähtyä sen upean sanoman äärelle, 
että Jeesuksessa meille annettiin ilo, 
toivo ja elämä, he sanovat.

 
Rakas seurakunta
Haapalahden suloiset tyttäret, Mila 
(8) ja Lilia (6), ovat syntyneet usko-

vaan perheeseen. Heidän vanhempan-
sa ovat syntyperäisiä tamperelaisia, 
jotka ovat olleet uskossa lapsesta asti. 
Ilpon ja Veeran rakkaus syttyi aika-
naan teinileirillä Kausjärven leirikes-
kuksessa, ja he ovat olleet naimisissa 
pian kolmetoista vuotta. Seurakunta 
on ollut heille aina tärkeä.

– Viime aikoina olemme ottaneet 
seurakunnassa vastuuta Iltakirkon 
johtoryhmässä, he kertovat.

Joulun aikaan perhe tapaa käydä 
seurakunnan joulujuhlassa ja usein 
myös aaton joulukirkossa. Tänä vuon-
na he kävivät Matka ensimmäiseen 
jouluun -kierroksella, josta he kaikki 
pitivät kovasti.

Ihmisten hätä koskettaa
Loppuvuodesta Ilpolla ja Veeralla on 
töissä erityisen hektistä. Etenkin Pe-
lastusarmeijalla työskentelevä Vee-
ra kohtaa joulun alla paljon perheitä, 
joille joulu tuottaa niin henkistä kuin 

taloudellista painetta ja ahdinkoa. Se 
on laittanut miettimään omia arvoja.

– Millaisen kuvan me uskovina an-
namme ympärillämme oleville ihmi-
sille siitä, mikä joulussa ja elämässä 
ylipäätään on tärkeää. Ovatko ne mah-
dollisimman hienot puitteet vai se 
rauha, ilo ja rakkaus, jotka ainoastaan 
Jeesus voi antaa, Veera pohdiskelee.

Lepoa ja yhdessäoloa
Kuten kaikille lapsille, lahjat ovat tär-
keitä myös Milalle ja Lilialle. Lasten 
ilon seuraaminen on vanhemmille 
yksi joulun kohokohdista. Haapalah-
det opettavat tyttärilleen kuitenkin 
myös, että materia ei ole kaikki kai-
kessa, vaan jokainen voi olla Jumalan 
lahja toisille ihmisille.

Joulunpyhät Haapalahdet viettä-
vät yleensä Veeran ja Ilpon perheiden 
kanssa suomalaisia jouluperinteitä 
noudattaen. Heille on tärkeää saada 
hengähtää ja vain olla kotona. 

– Joulun ei tarvitse tarkoittaa täy-
dellistä joulusisustusta, mahdollisim-
man kallista lahjaröykkiötä tai viimei-
sen päälle hiottua perheidylliä, paris-
kunta naurahtaa.

– Jeesus on läsnä rosoisessakin ja 
epätäydellisessä elämässä - tai ehkä 
juuri siinä, Veera kiteyttää.

Marika Karhu
Kuvat Haapalahden perheen albumi

”Tärkeintä joulussa on lasten ilo,  
yhdessäolo ja sanoma Jeesuksesta”

Viime aikoina olen useam-
paan otteeseen huomioinut, 
että seurakuntayhteisö ei ole 
helppo paikka tulla mukaan. 
Tämä pätee silloinkin, kun 
seurakunnalla käymisessä on 
ollut vain lyhyt tauko. Halu 
vältellä seurakuntayhteyttä 
voi vallata meidätkin, joille 
yhteisö on jossakin elämän-
vaiheessa ollut erityisen lä-
heinen. Ehkä elämään on tul-
lut jokin kupru, kuten kriisi 
tai epäonnistuminen. Ei edes 
tarvita suurempaa syytä. Mel-
kein mikä tahansa voi tuo-

da tunteen, että enää en voi 
mennä.

Tämä on surullista. Varsin-
kin, koska yllä kuvailtu tun-
ne voi tulla jokaiselle meistä. 
Monelle tunne saa ajan myö-
tä liian suuret mittasuhteet. 
Mielikuvitus voi luoda seu-
rakunnasta kuvan paikkana, 
jossa joukko elämässään on-
nistuneita ihmisiä odottaa ri-
vissä ottaakseen minut vas-
taan arvioiden, kauhistellen 
tai ilkkuen. Jos sitten kerääm-
me voimamme ja tulemme 
seurakunnan tilaisuuksiin, 

olemme usein herkillä. Pieni-
kin toisen kasvoilta luettu ele 
tai eleettömyys saatetaan tul-
kita oman tunteen mukaan.

Helposti unohtaa, että seu-
rakunnassa kävijät ovat mei-
tä tavallisia ihmisiä. Joskus 
omilla kasvoilla oleva ilme ei 
tarkoita mitään, mutta riittää 
ruokkimaan toisen negatiivis-
ta tunnetta. Joskus en huo-
maa tervehtiä, kun olen aja-
tuksissani; joskus en tervehdi, 
kun odotan, että toinen ter-
vehtisi ensin. Silti juuri pieni 
ele voisi myös vapauttaa toi-

sen häpeän tunteen tai jänni-
tyksen vallasta.

Syksyllä järjestimme hoi-
tava seurakunta -sielunhoi-
tokurssin. Kuulimme joka 
torstai hyviä alustuksia sie-
lunhoidollisista aiheista ja 
osallistuimme keskusteluun. 
Aina illan lopuksi jakaudut-
tiin pieniin ryhmiin juttele-
maan ja rukoilemaan aiheen 
tiimoilta. Toisinaan käsitte-
limme aika kipeitäkin aihei-
ta. Meidän pienelle miespo-
rukalle häpeän teema herätti 
paljon puhuttavaa. Jokunen 

kyynelkin vierähti. Itse koin 
parantavaa yhteyttä veljiini. 
Tahtoisin, että moni muukin 
pääsisi tällaisesta osalliseksi. 
Pastorin roolista johtuen tie-
dän, että tarve tällaiselle on 
todellinen. Voisinko minä olla 
se vapauttava katse tai käsi, 
joka on ojossa ja toivottaa ter-
vetulleeksi? Jos en minä, niin 
kuka?

Jarkko Lindqvist

Liian korkea kynnys?



4 13.joulukuuta.2018

NUORET AKTIOMATKALLA PIETARISSA

Aktiomatka on uuden näkemistä ja 
kokemista, palvelemista ja yhteyttä.

LOKAKUUN 19. PÄIVÄNÄ 
lähdimme 15 hengen aktio-
ryhmänä Tampereen rau-
tatieasemalta junalla kohti 
Helsinkiä. Tikkurilassa vaih-
doimme Allegro-junaan, joka 
vei intoa täynnä olevat mat-
kalaiset kohti Pietaria. Ryh-
mä koostui matkan johtajien 
ja puhujavastuussa olleiden 
Joona Salon ja Veera Katon li-
säksi bändiläisistä ja palvelu-
tiimistä, jonka päätehtävä oli 
keskittyä paikallisten nuorten 

kohtaamiseen ja seurakun-
nassa tehtävien töiden avus-
tamiseen.

New Testament Church
Viiden tunnin matkustamisen 
jälkeen saavuimme Pietariin. 
Vastaanottajana oli paikalli-
seen seurakuntaan kuuluva 
tulkki ja oppaamme, Anna Ts-
vetkova. Hostelliin kirjautu-
misen jälkeen matka taittui 
jalan kohti New Testament 

Church -seurakuntaa, jos-
sa meidät otettiin lämpimäs-
ti vastaan. Saimme ruokailla 
sekä mahdollisuuden valmis-
tautua illalla alkavaan joka-
viikonloppuiseen nuortenil-
taan. Ilta sisälsi puhetta, ru-
kousta ja ylistystä.

Päivämme Pietarissa olivat 
hektisiä ja täynnä ohjelmaa. 
Venäläiset olivat halukkaita 
näyttämään kaiken mahdolli-
sen seurakuntatoiminnastaan 
ja kaupungistaan. Lauantai-
päivä kului seurakunnan jär-
jestämässä Empowered -kon-
ferenssissa. Paikkana oli van-
ha ja juhlava sali, jossa myös 
tiimimme bändi pääsi johdat-
tamaan ihmisiä ylistykseen. 
Päivän jälkeen olimme väsy-
neitä, mutta kiitollisia kaikes-
ta siitä, mitä olimme saaneet 
kokea ja millaisiin ihmisiin 
olimme saaneet tutustua.

Suomalaista räppiä 
konsertti-illassa 
Sunnuntaina oli kotiinlähtö-
päivä. Osallistuimme aamul-
la vielä jumalanpalvelukseen 
seurakunnassa. Saimme myös 
kutsun seurakunnan järjestä-
mään konsertti-iltaan. Illan 
tarkoituksena oli kohdata uu-
sia ihmisiä musiikkiesitysten 
ja paneelikeskustelun muo-
dossa. Bändimme sai mah-
dollisuuden soittaa vielä pari 
kappaletta ja tiimissä mukana 
olleet JVP:n jäsenet vetivät 
yhden biiseistään. Venäläiset 
olivat innoissaan suomalai-
sesta räpistä. Tunnelma esiin-
tymisten aikana oli yhteisölli-

nen ja täynnä iloa. Kotimat-
kalle kiirehdimme suoraan 
konsertista huudellen hyväs-
tejä venäjäksi.

Reissu oli onnistunut ja piti 
iloista ilmapiiriä yllä pitkälle 
junamatkaan. Reissun aika-
na koimme hyvää yhteishen-
keä sekä oman tiimimme että 
paikallisen seurakunnan jä-
senten kesken. Olemme erit-

täin kiitollisia kaikille matkaa 
siunanneille sekä New Testa-
ment Churchin ihmisille kut-
susta ja hyvästä huolenpi-
dosta. Ennen kaikkea olemme 
kiitollisia Jumalalle Hänen 
antamastaan siunauksesta.

Joona Salo
Kuvat Essi S

WE:ssä on hyvää pöhinää 
YLÄKOULUIKÄISTEN WE-
meiningissä on syksy mennyt 
hienosti. Kausi ikään kuin al-
koi loppukesän moninaisuut-
ta käsitelleellä WE Colours –
leirillä. Se oli menestys ja sai 
keskiarvosanaksi kiitettävän 
leiripalautekyselyssä. WE-il-
lat alkoivat leiriä seuraavana 
viikolla. 

Uudet 2005-syntyneet nuo-
ret ovat löytäneet WE-työn 
piiriin oivasti ja tänä syksynä 
kävijämäärä on vakiintunut 
noin parinkymmenen paik-
keille. Myös nuoret WE-työn-
tekijät ovat ottaneet rohkeas-
ti vastuuta. Pari vetäjää piti 
onnistuneesti uransa ensim-

mäiset saarnansa WE-illoissa! 
Syysleirin teemana oli WE 

Spirit, jossa käsiteltiin Py-
hää Henkeä, armolahjoja sekä 
Hengen virkoja. Toki nimessä 

on viittaus myös me-henkeen, 
joka on armolahjojen tavoite-
kin – rakkaus. Noin kolmen-
kymmenen hengen leiriläis-
ten porukka oli nauttimassa 

syksyisestä Kukkolasta. Leiri 
sai jälleen hyvää palautetta. 

WE-iltojen opetuksia ovat 
teemoittaneet kaksi isoa ope-
tussarjaa: Fit In ja So, Me? 
Ensimmäinen käsitteli sitä, 
kuinka nuoren elämässä on 
monia asioita, joihin pitää 
miettiä suhtautumistaan, ku-
ten sosiaalinen media, koulu-
kaverit, ulkonäköpaineet sekä 
tv-sarjat, elokuvat ja pelit. 
Toinen opetussarja käsittelee 
nuoren minuutta, miehuutta 
tai naiseutta sekä identiteet-
tiä. Erityisapuna WE-työssä 
on ollut loppusyksynä Ade-
liina Hahl. Hän on ollut nuo-
risotyössä työkokeilussa ot-

taen vastuuta muun muassa 
opetuksista sekä musiikin jär-
jestämisestä ja tarjoilun saa-
misesta WE-iltoihin. Olem-
me myös vierailleet Megazo-
nessa ja SuperParkissa, mikä 
on tehnyt WE:n syksystä vie-
lä monipuolisemman. Muu-
taman kerran olemme myös 
hyödyntäneet hienoa Valo-
huonetta, josta myös nuoret 
ovat pitäneet. WE-illat saivat 
lokakuisessa palautekyselyssä 
nuorilta keskiarvosanaksi 8,8. 
WE:n syksy huipentuu 14.12. 
WE-joulujuhlaan.

Jukka Sipilä, WE-työn johtaja

Kavereiden kanssa syyslomalla

KAVERILEIRI syyslomalla keräsi noin 30 alakoululaista seura-
kuntaamme. Vauhtia ja riemua oli yllin kyllin. Välillä opimme 
uusia asioita Raamatusta. Vakoilumuseo ja vierailut eri paikkoi-
hin toivat jännitystä. Myös kädentaitoja opeteltiin. Kiitollinen 
mieli jäi. Taivaan Isä on hyvä ja siunasi leirimme kaikin tavoin.

Teksti ja kuvat Tapani Varuhin
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KAIKILLE AVOINTA koko perheen 
toripäivä-tapahtumaa vietettiin 
27.10. Päivän tuotto meni lähetys- ja 
kehitysyhteistyöhön. Suussa sulavia 
ostoksia,  kirpputori- ja kirjalöytöjä, 
käsityöluomuksia. Hyvinvointi- ja 
työpalvelua, puuhailua lapsille sekä 
paljon hyväntuulisia ihmisiä.  
Kyllä kannatti taas tulla!

Lähetyksen toimintapäivä 

MATKA ENSIMMÄISEEN JOU-
LUUN 2018 on taas onnistu-
neesti takana. Koululaisia ta-
pahtuma keräsi noin 40 luok-
kaa eli yli 800 lasta. Yleisölle 
tarkoitettuun iltaan tuli 400 
henkilöä ja ilahduttavan pal-
jon niitä, jotka eivät ennen ole 
vierailleet seurakunnassam-
me. Erityisesti nuoret ottivat 
vastuuta tapahtuman järjeste-
lyistä. Kiitos kaikille teille, jot-
ka palvelitte tavalla tai toisel-
la tapahtumassa! 

Teksti ja kuvat Tapani Varuhin

Osallistumisen riemua  
Joulumatkassa

Betlehemin tallissa Joosef (Markus Rautaniemi) ja Maria (Teresa Laka-
nen. Jeesus-lapsena Noomi Lakanen.

Herodes (Joona Salo) oli kovin 
kiinnostunut syntyneestä lapsesta.

Talvi on saapumassa hiljal-
leen myös Albaniaan. Pitkä 
kuuma kesä ja lämmin syk-
sy ovat takana. Kylmät sade-
päivät ovat saaneet ihmiset 
pukeutumaan talvivaattei-
siin. Maisema on muuttumas-
sa harmaaksi ja jylhät, tum-
mat vuoret hohkaavat kosteaa 
kylmyyttä. Albanian pääkau-
pungin Tiranan keskusta puo-
lestaan on saanut juhla-asun 
rakennusten ympärille sekä 
katujen yläpuolelle virite-
tyistä koristevaloista. Korkea, 
koristeltu kuusikin on pysty-
tetty keskusaukiolle, minne 
ihmiset kerääntyvät illan pi-
metessä nauttimaan lämmin-
tä juotavaa ja seurustelemaan 
keskenään. Näyttää siltä, että 
joulu on tulossa. Näin ajatte-
lemme ainakin me ulkomaa-
laiset, joille kaikki tuo, varsin-
kin joulukuusi, tuo lämpimän, 
tutun, juhlallisenkin odotuk-
sen sisimpään. Voi kunpa vie-
lä jossakin olisi Jeesus-lapsi 
seimessä esillä! Sellaista nä-
kymää ei kuitenkaan aukiol-
ta löydy. Joulupukki kylläkin, 
mutta häntä kutsutaan Uu-
den Vuoden Isäksi.  

Uusivuosi  
kansallinen juhla
Uudenvuodenaattoa valmis-
tellaan huolella. Kotia siivo-
taan ja laitetaan kuntoon sekä 
ruokia valmistetaan suurta 
perhejuhlaa varten. Koristel-
tu kuusi onkin itseasiassa Uu-
den Vuoden Puu. Kaupungille 
ja kotien parvekkeille ripus-
tetut valot sekä kaupallinen 
koristeiden tarjonta ovatkin 
tätä juhlaa varten. Perhe ja ys-
tävät kokoontuvat juhlimaan 
uudenvuodenaattona ja sitä 
seuraavina päivinä. Tarjolla 
on valtavat määrät traditio-
naalisia ruokia. Ilotulitteita 
paukutellaan jo pitkin juhlaa 
edeltävää viikkoa. Kun kello 
aattona lyö puolen yön, koko 
Tiranan taivas peittyy räisky-
viin valoihin ja pauke on kor-
via huumaava.  

Vuosikymmeniä valtaa pi-
täneet kommunisti johtajat 
kriminalisoivat kaiken uskon-
non harjoituksen Albaniassa ja 
sitä myötä myös uskonnolliset 
juhlat, kuten joulu, eliminoi-
tiin. Sen sijaan ihmisten huo-
mio kiinnitettiin uudenvuo-
den juhlintaan. Nykyään joulu 
on palannut kulttuuriin vain 

ortodoksi- ja katolisen kirkon 
messuina sekä evankelisten 
seurakuntien esillä pitämänä.  

Joulu yhdistää uskovia 
ja muovaa kulttuuria
Evankelisille seurakunnil-
le joulu on yksi tärkeimmistä 
juhlista sekä parhaista evan-
kelioinnin mahdollisuuksista. 
Useat seurakunnat järjestävät 
joulujuhlia lapsille, joihin on 
helppo kutsua ystäviä mukaan 
seurakunnan ulkopuoleltakin. 
Lapset esittävät joulunäytel-
miä ja lauletaan hengellisiä 
joululauluja. Lahjojakin jae-
taan. Sanoma juhlan todelli-
sesta merkityksestä, Jeesuksen 
syntymästä, ei jää epäselväksi. 
Seurakunnat kokoontuvat ate-
rioimaan yhdessä ja juhlivat 
Jeesusta. Joulujuhlassa saate-
taan jopa tanssia traditionaa-
lista piiritanssia yhdessä, niin 
kuin albanialaiseen juhlakult-
tuuriin kuuluu. Joulu yhdistää 
seurakuntaperhettä ja maassa 
vallitsevaa kulttuuria muoka-
taan.

Teksti ja kannen kuva 
Sonja Tuokkola

Kristillinen joulu yleistyy Albaniassa

Kuvat Jonathan Carey
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Taivas työssäni Kuvat Rauno Nytorp

Jumala ei koskaan 
ajatellut, että tekisit 
työtäsi ilman Häntä.

KANSAINVÄLINEN Kristilli-
nen Kauppakamari ICCC jär-
jesti Hervannan Katukappe-
lissa 24.11. seminaaripäivän 
nimeltä Taivas työssäni. Päi-
vän aikana kuultiin moni-
puolista opetusta ja todistuk-
sia oman kutsun löytämises-
tä sekä kristittynä elämisestä 
yhteiskunnassa ja työpaikalla.  

Iloista työnantajaa Ju-
mala rakastaa
Liikenneasemayrittäjä Jari-
Pekka Koposella on Keski-
Suomessa kolme huoltoase-
maa, joissa ei myydä olutta, 
alkoholia eikä tupakkaa.  Ko-
posen mielestä olisi risti-
riitaista myydä autoilijoille 
tuotteita, jotka heikentävät 
terveyttä ja liikenneturvalli-
suutta.  Kaivinkoneyrittäjäs-
tä sadan työntekijän johtajak-
si noussut Jari-Pekka puhuu 
mieluummin valmennuksesta 
kuin johtamisesta.  

- Valmentaja luo suhteen 
työntekijän kanssa ja on kiin-
nostunut hänestä muutenkin 
kuin palkansaajana. Työnteki-
jöiden tervehtiminen hymyssä 
suin on tärkeämpää kuin luu-
lemmekaan, hän sanoi.

 Fredrik Ekholm on ansi-
oitunut rakennusalan yrittäjä 
Vaasasta, joka on ollut roh-
kea vaikuttaja kristillisten ar-
vojen puolesta sekä kotipaik-
kakunnallaan että muualla. 
ICCC:n tehtävät ovat vieneet 
häntä myös eri puolille maail-
maa. Fredrik on sekä Beninin 
että Israelin kunniakonsuli ja 
Vaasan ruotsinkielisen hel-
luntaiseurakunnan tukipyl-
väs. Hänen puheensa sisälsi 
osittain omaa todistusta sekä 
rohkaisua elämään kokonais-
valtaista Kristus-elämää kaik-
kialla. Hänen elämästään on 
hiljattain ilmestynyt kirja ni-
meltä ”Aika rakentaa”.

Työ ja kutsumus – le-
poa parhaimmillaan
Suomen ICCC:n puheenjoh-
taja Saku Pitkänen puhui ai-
heesta työ ja kutsumus – le-
poa parhaimmillaan. Hän otti 
esimerkkejä Raamatun henki-
löiden elämästä:

Mooses työskenteli faraon 
hovissa ja paimenena, mutta 
Jumala kutsui hänet johtajak-
si ja kansan vapauttajaksi. 

Joosef oli johtaja ja organi-
soija, joka työskenteli Egyptin 
pääministerinä. Jumalan kut-
su pelastaa kansa nälänhädäl-
tä oli jo kauan hänen elämän-
sä yllä.

Lainoppinut fariseus Paava-
li vainosi kristittyjä, mutta Ju-
mala kutsui hänet apostoliksi 
ja opettajaksi sekä hengelli-
seksi johtajaksi. 

Nehemia toimi juomanlas-
kijana ja kuvernöörinä. Juma-

la kutsui hänet ennalleenaset-
tamaan Jerusalemin muurit ja 
hengellisen tilanteen Israelis-
sa.  Ennen kuin hän puuttui 
sosiaalisiin uudistuksiin, hän 
oli hankkinut auktoriteetin 
työnsä kautta (Neh. 5:6-11).

Ole tarkkana, mitä uutis-
lähdettä kuuntelet.  Muista 
lepopäivä!  (Neh. 8:9-11 ). Ju-
malan Sanan nälkä antaa to-
dellisen ilon.  Älä ole aliravit-
tu. Kenelle teet työtä, itselle 
vai Jumalalle? Työskenteletkö 
sisäisestä kutsusta vai ulkoa 
tulevista odotuksista käsin?

Oikeat arvot ja valinnat
Pastori Timo Penttilä puhui 
Aabrahamin suhteesta työ-
hön ja rahaan. Abraham oli ri-
kas, mutta se ei ollut hänelle 
päämäärä. Hän piti tarkan ra-
jan maailman ja Jumalan asi-
oiden välillä tehden oikeita 
valintoja. Hän kuuli Jumalan 
äänen ja myös toimi sen mu-
kaan.

Kansanedustaja Antero 
Laukkanen rohkaisi usko-
maan aina Jumalaan uusiin 
mahdollisuuksiin.  

– Mitä ajattelen Jumalasta 
tuottaa sen, mitä odotan Ju-
malalta. Odotatko, että Hän 
käyttää sinua työssäsi?  

Jumala ei koskaan ajatellut, 
että tekisit työtä ilman Hän-
tä. Hän haluaa olla osa sitä. 
Jumala loi sinut kirkkauttaan 
ja kunniaansa varten. Hänen 
päämääränsä ei ole päättynyt 
sinun kohdallasi. 

– Minä ajattelin joskus, että 
Jumalan kutsu päättyi minun 
kohdallani. Mutta Jumala ei 
ole ihminen. Hänen armonsa 
on antajansa kokoinen, Ante-
ro iloitsi. 

Jos Jumala saa minun sy-
dämeni 100 %, niin ei oikeas-
taan ole väliä mitä teen, koska 
kaikki on Hänelle.  Meillä voi 
olla hyvä elämä ja hyvä ta-
voite, mutta me voimme olla 
myös täynnä Jumalaa.  Meil-
lä voi olla hyviä vaihtoehto-
ja, mutta on olemassa myös 
Jumalan vaihtoehtoja. Me 
voimme kulkea hyvää tietä tai 
Jumalan yliluonnollista tietä.  
Me voimme onnistua monis-
sa asioissa, mutta meidän elä-
mässä voi olla myös Jumalan 
suosio. 

Paneelikeskustelussa nuo-
ret aikuiset työelämän vai-
kuttajat kertoivat johdatuk-
sesta ja valinnoistaan.  Päi-
vässä kuultiin myös terveisiä 
marraskuun Jerusalemin kan-
sainvälisestä ICCC-konfe-
renssista, jonka yhteydessä 
oli järjestetty matchmaking 
–tapahtuma 250 israelilaisen 
yrittäjän kanssa. 

Teksti ja kuvat 
Tarja Jääskeläinen

Puhumassa Fredrik Ekholm (vas) ja Saku Pitkänen

Tarja Jääskeläinen (vas), Jari-Pekka Koponen ja Ella-Roosa Tenhunen
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Toimitus 
Päätoimittaja Tarja Jääskeläinen 
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Toimituskunta 
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Työmuodot tiedottavat

SEURAKUNNAN 
VUOSIJUHLA

3.2.2019 KLO 15

MUSIIKKI: AMEN

TERVETULOA

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 12.12.2018–10.02.2018
Vko 50

Ti 11.12. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Jarkko Lindqvist 
Ke 12.12. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Joululaulujen aika
Pe 14.12. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
La 15.12. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 16.12. klo 15.00 Seurakun-
nan joulujuhla

vko 51

Ma 17.12. klo 12.00 Senioriys-
tävät, ”Joululounas ja jouluista 
ohjelmaa”
Ti 18.12. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Usko Katto
Pe 21.12. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
La 22.12. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 23.12. klo 11.00 Jumalanpal-
velus, Petteri Arasalo, Törmät ja 
Vainiomäet 

Vko 52

Ti 25.12. klo 10.00 Jouluaamun 
hartaus, Petteri Arasalo
La 29.12. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 30.12. klo 11.00 Jumalanpal-
velus, Hannakaisa Shehu, Usko 
Katto, Joona Salo

Vko 1

Ti 01.01. klo 19.00 Seurakunnan 
rukous- ja paastoviikko ” Etsikää 
Herraa”
Ke 02.01. klo 11.00 Rukous- ja 
paastoviikon tilaisuus
Ke 02.01. klo 18.00 Rukous- ja 
paastoviikon tilaisuus
To 03.01. klo 11.00 Rukous- ja 
paastoviikon tilaisuus
To 03.01. klo 18.00 Rukous- ja 
paastoviikon tilaisuus
Pe 04.01. klo 11.00 Rukous- ja 
paastoviikon tilaisuus
Pe 04.01. klo 18.00 Rukous- ja 
paastoviikon tilaisuus
La 05.01. klo 10-14 Rukous- ja 
paastoviikon tilaisuus 
La 05.01. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille

Su 06.01. klo 11.00 Ehtoollis-
jumalanpalvelus, Usko Katto, 
Johanna Ihonen, Juha ja Miika 
Törmä 
Su 06.01. klo 17.00 English 
Service
Su 06.01. klo 17.00 Iltakirkko, 
Markus Rautaniemi 

Vko 2

Ma 07.01. klo 12.00  Senioriys-
tävät ”Muistinko oikein -Tietoa 
Muistiyhdistyksestä”
Ti 08.01. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee 
Ke 09.01. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Petteri Arasalo ja Ilonia-
kuoro
Pe 11.01. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
La 12.01. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 13.01. klo 11.00 Jumalanpal-
velus 
Su 13.01. klo 17.00 English 
Service
Su 13.01. klo 17.00 Iltakirkko, 
Jarkko Lindqvist

Vko 3

Ti 15.01. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
Ke 16.01. klo 12.30 Päiväti-
laisuus, Pekka Ylenius, Ilonia-
kuoro
Pe 18.01. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
La 19.01. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 20.01. klo 11.00 Lähetys-
sunnuntain jumalanpalvelus, 
lähetysinfo
Su 20.01. klo 17.00 English 
Service
Su 20.01. klo 17.00 Ekumeeni-
nen kirkkovaellus, rukoushetki 
helluntaiseurakunnalla
Su 20.01. klo 17.00 Iltakirkko

Vko 4

Ma 21.01. klo 12.00 Senioriystä-
vät ”Raamattu avautuu”
Ti 22.01. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee 
Ke 23.01. klo 12.30 Päiväti-

laisuus, Hannakaisa Shehu ja 
Ilonia-kuoro
Pe 25.01. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
La 26.01. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 27.01. klo 11.00 Jumalanpal-
velus, Moreeni-kuoro

Su 27.01. klo 17.00 English 
Service
Su 27.01. klo 17.00 Iltakirkko

Vko 5

Ti 29.01. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee 
Ke 30.01. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Pertti Virolainen ja Ilonia-
kuoro
Pe 01.02. klo 19.00 WE-ilta 

yläkoululaisille 
La 02.02. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 03.02. klo 15.00 Seurakun-
nan vuosijuhla, musiikki: mm. 
AMen

Vko 6

Ma 04.02. klo 12.00 Senioriys-
tävät

Ti 05.02. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee 
Ke 06.02. klo 12.30 Päiväti-
laisuus, Martti Ahvenainen ja 
Ilonia-kuoro
Pe 08.02. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
La 09.02. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 10.02. klo 11.00 Jumalanpal-
velus, musiikki: Veera Tillander
Su 10.02. klo 17.00 English 
Service
Su 10.02. klo 17.00 Iltakirkko

SEURAKUNNAN TOIMISTON 
AUKIOLOAJAT
Maanantaina, keskiviikkona, 
torstaina ja perjantaina 
klo 10–13
Tiistaina klo 17–19. Toimisto on 
suljettu viikolla 52.

Kuurojen työ

Viittomakielisten Raamattupiiri 
lauantai klo 14.00
12.1 Lahtien kodissa
26.1. Kellarisalissa 
9.2. Kellarisalissa 

Naisten viittomakielisten solu 
sopimuksen mukaan 

Päivärukoukset

Ma-ke klo 11 rukouskammiossa

Moreeni-kuoro

Moreeni-kuoro etsii uusia laula-
jia. Ota yhteyttä kuoronjohtaja 
Timo Myllymäkeen  
timo.myllymaki@iki.fi

Rukousliekki

joulutauolla. Alkaa jälleen 8.1. 
klo 17.30 Kellarisalissa.

Opiskelijapiiri 

Opiskelijapiiri jatkuu keskiviik-
koisin klo 19! Seuraa uutukaista 
Instagram-tiliä @opiskelijapiiri 
ja tykkää Facebook-sivusta, 
niin pysyt ajan tasalla siitä mitä 
OP:ssa tapahtuu :)

JOHTAJUUSVIIKONLOPPU 
KUKKOLASSA Ajankohta 25.-
26.1.2019 Jumalan ja toistem-
me kohtaamisen paikka. Solun-
johtajille lähetetään lisätietoa 
sähköpostitse.

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

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

www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

POISNUKKUNEET

Helander Leena
Kontola Matti

 joulujuhla
Christmas Celebration
Sunday 16th of December at 3pm

sunnuntaina  16.12. klo 15


