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Paimenen Sana

Rohkeasti Jeesuksen seuraaja
Seurakuntamme täytti 99
vuotta ja juhlimme sitä helmikuun alussa. Jos Herra suo
ja elämme, vuoden päästä
seurakunta täyttää kunnioitettavat 100 vuotta. Historiikin valmistuminen on yksi
tulevan juhlavuoden kohokohdista. Historiaan liittyvien tekstien äärellä on voinut
huomata, kuinka rohkeasti
seurakunta on ottanut paikkansa Tampereella sekä lähetystyössä. Edelleen sama
rohkeus on koettavissa seurakunnan toiminnassa. Myös
arjen keskellä jokainen seu-

rakunnan jäsen tarvitsee rohkeutta olla reilusti Jeesuksen
seuraajia.
Jeesuksen
opetuslapset
seurasivat Jeesusta, mutta eivät aina kovin rohkeasti. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeenkin he olivat lukittujen
ovien takana, koska pelkäsivät: Samana päivänä, viikon
ensimmäisenä, opetuslapset
olivat illalla koolla lukittujen
ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään
ja sanoi: ”Rauha teille!” (Joh.
20:19). Pelko voi ikävästi la-

maannuttaa uskoviakin. Opetuslasten kohdalla tapahtui
suurenmoinen muutos, kun
he saivat vastaanottaa Pyhän Hengen kasteen (Apt. 2).
Rohkeasti he astuivat kansan
eteen ja alkoivat kertoa Jeesuksesta. Jeesuksen seuraajat
ovat Jumalan ”rakkauskirjeitä”, missä ikinä liikkuvat. Tähän Jumala antaa kyllä voimaansa.
Rohkeuden lähde löytyy
hyvin yksinkertaisesti Raamatun totuuksista. Rukouksessa ajan viettäminen Jeesuksen kanssa muuttaa usko-

vaa. Opetuslapset tunnettiin
kovassa paikassa niiksi, jotka
olivat olleet Jeesuksen kanssa: Kun neuvoston jäsenet näkivät Pietarin ja Johanneksen
rohkeuden ja totesivat heidät
oppimattomiksi kansanmiehiksi, he olivat ihmeissään.
He tunsivat nämä Jeesuksen
seuralaisiksi (Apt. 4:13).
Rukous on todellinen rohkeuden lähde, koska rukous
on vuorovaikutusta Jumalan
kanssa. On myös hyvä muistaa, että seurakunnan yhteisessä rukouksessa on todellinen voima. Uskovien yhteys

antaa myös rohkeutta arkeen.
Vanhassa sanonnassa todetaan, ettei puu yksin pala. Yhteys seurakunnassa ja soluissa rohkaisee meitä olemaan
reilusti Jeesuksen seuraajia.
Petteri Arasalo
pastori

Katso minä teen uutta
Pääkirjoitus

Parantava seurakunta
Seurakunta voi olla voimallinen
vaikuttaja muuttuvassa yhteiskunnassa, jos se kykenee sopeuttamaan toimintaansa ja elämään mukana ihmisten arjen haasteissa.
Kristillisten arvojen oheneminen
aiheuttaa henkistä turvattomuutta
mikä näkyy muun muassa nuorten
pahoinvointina ja psyykkisinä ongelmina. Seurakunnista löytyy läsnäolevia aikuisia eri-ikäisille suunnatuissa toiminnoissa. Yksikin välittävä
ja rohkaiseva aikuinen voi pelastaa
nuoren elämän. Leireillä ja muissa
aktiviteeteissa kylvetään siemeniä,
jotka tuottavat hedelmää myöhemmin. Raamattukoulussa voi rakentaa
lujaa perustaa, saada uusia ystäviä ja
löytää lahjojaan osana tiimejä.
Solunjohtajat ovat seurakunnan
rakentajia. Säännöllinen yhteys tukee hengellistä ja sosiaalista elämää antaen voimia arkeen. Avioparitapahtumissa on mahdollisuus
keskittyä kaikista läheisimmän ihmissuhteen hoitamiseen, mikä vaikuttaa välittömästi omaan ja läheisten elämänlaatuun. Senioreilla
on vilkasta hengellistä ja sosiaalista toimintaa.

Seurakunnan työ ulottuu myös
vankiloihin. Jumalan sana sulattaa vankien sydämiä, ja he tulevat
uskoon. Tästä lehdestä voit lukea,
kuinka vaarallisestakin rikollisesta
tulee Raamatun puolustaja ja positiivinen vaikuttaja, kun hän vastaanottaa armon evankeliumin ja
saa tukea hengellisessä kasvussaan.
Seurakunnan keskellä on merkittävä määrä myös ulkomaalaisia,
jotka iloitsevat perheyhteydestä
sekä oikeudesta lukea vapaasti Raamattua ja uskoa Jeesukseen. Heidän mielestään rakastavan Jumalan
tunteminen ja kehotus lähimmäisenrakkauteen on hienointa, mitä
he ovat kuulleet. Anteeksiannon ja
hyväksynnän kokeminen on muuttanut heidän identiteettinsä, ja he
kokevat olevansa osa yhteisöä.
Kaikkea tätä katsellessa voi ilolla todeta, että Jumalan Sanalla ja
terveellä seurakuntayhteydellä on
parantava vaikutus ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Tarja Jääskeläinen

Muistan 30 vuoden takaa lastenleirin
iltanuotion. Lippu oli laskettu, ja tulen
loimun ympärille kokoontunut leirikansa kuunteli kahden romaninuoren
kaunista laulua, joka jäi ikuisesti mieleeni: Katso minä teen uutta, ettekö
sitä huomaa...
Tänä talvena nuo Jesajan 43. luvun
jakeet, joista laulu on tehty, ovat pyörineet mielessäni.
Uuden elämän kasvaminen vaatii
tilaa. Joskus se herättää myös sisäistä
vastarintaa. Ihmisinä me totumme asioiden nykyiseen tuttuun ja turvalliseen
tilaan. Näin tietysti pitääkin olla. Mutta joskus tottumusten tie estää uuden
elämän syntymisen. Uusi vaatii myös
rohkeutta. Rohkeutta uskoa ja hypätä
vailla varmuutta. Ehkä sydämestä nousee sanat: jos sinä Jumala et nyt kanna,
niin minä tipun. Juhani Siljon runo yli
sadan vuoden takaa puhuu tästä:
Yö jo yltyy - syömmen saartaa pelko;
uskon ehkä vie - Houkutellen mieleen
kaartaa tottumusten tie. Yö jo yltyy katse kääntyy suuntaan valtaväylien.
Viime vaali tee, tai nääntyy usko sydämen! Polta rantaan varmat laivat, unhoon peitä mennehet: säästät paluun
häpeet, vaivat, heikot askeleet!
Ihan kuin runo rohkaisisi meitä julistamaan elämällämme, että Jumala
kantaa meitä ja luo uutta elämää. Uusi
elämä on aina Jumalan ihme. Elämään
tarvitaan Jumalaa.
Nuori pastori Dietrich Bonhoeffer
oli toisen maailmansodan aikana yksi
Saksan vainotun tunnustuskirkon rohkeita johtajia. Näytti siltä, että pahan
valtakunta oli jo voittanut. Iso osa Eurooppaa oli täysin natsien kontrollissa. Hitler oli toistuvasti onnistunut ja

eteni vastoin ennustuksia Neuvostoliitossa. Bonhoeffer oli kuolemanvaarassa osallistuttuaan salajuoneen Hitleriä
vastaan.
Tällöin Bonhoeffer kirjoitti ystävälleen kirjeen, jossa hän kuvasi rohkeutta pimeyden edessä.
Sillä kaiken alleen murskaavan tuhon ja hävityksen keskellä ihminen
ilmaisee tällä toimellaan halunsa rakentaa jotakin uutta. Tilanteessa jossa
on tyydyttävä elämään vain päivä kerrallaan, hän kurottautuu uhmakkaasti
tulevaisuuteen. Tilanteessa jossa hän
kokee olevansa maailmassa koditon,
hän vaati asuinsijaa itselleen, ja kaikkialla kohtaamansa kurjuuden keskellä hän odottaa rahtusta onnea. Kaikkein hämmästyttävintä on, että Jumala
antaa siunauksensa tälle kaipaukselle,
jolla inhimillisesti katsoen ei ole mitään mahdollisuuksia täyttyä.
Bonhoefferin kohdalla oli kyse perheen perustamisesta ilman tulevaisuudennäkymiä. Samanlainen rohkeus voi
olla tänä vuonna meidän. Oli edessämme mitä tahansa, tulevaisuus on aina
Jumalan.
Jarkko Lindqvist
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Suomalaisia joululauluja Bangkokin helteessä
Kuva: Tiimiläiset

Vieraana Entrance kahvilan English Corner –illassa.

Message
Raamattukoulun
ryhmä aktiomatka
Thaimaan
Bangkokiin 2.10.12.2019.
Viime syksyn Message Raamattukoulun opetussuunnitelmaan kuului osallistuminen joko kotimaan työhön tai
Thaimaan lähetysmatkaan.
Kaukomaiden kutsun koki
kuusi innokasta raamattukoululaista: Maikku Rantala,
Anna Sakala, Rosita Nyman,
Kyösti Åkerlund, Joel Mutila sekä Minna Gröhn, jonka kanssa matkaan osallistui
myös kaksi viittomakielen
tulkkia. Matkanjohtajina toimivat Joona Salo ja Niko Nuutinen. Ryhmä siunattiin matkaan ensimmäisen adventin
aamujumalanpalveluksessa.
Heti seuraavana päivänä aktiotiimi suuntasi rukousten
ja Finnairin kannattelemana
kohti Bangkokia.

Lähetystyötä
käytännössä
Paikan päällä vastassa oli lähetystyöntekijä Markus Nordblom sekä Niko, toinen matkanjohtajista, joka oli saapu-

nut Bangkokiin paria päivää
aikaisemmin. Niko oli viettänyt Thaimaassa edellisen syksyn vaihto-opiskelijana, joten
hänen tietonsa ja kokemuksensa olivat tärkeitä matkan
kannalta.
Kahdeksan päivän aikana
pääsimme sekä tutustumaan
lähetystyöhön että tekemään
sitä monella eri tavalla. Jokainen ryhmän jäsen pääsi
jakamaan oman todistuksensa. Tämän lisäksi olimme valmistautuneet musiikkiesityksiin ja avustamaan paikallisia
työntekijöitä.

Entrance kahvila
Aluksi tutustuimme Entrance kahvila & studion työhön,
jossa seurakuntamme on ollut
jo vuosia mukana. Entrance
olikin matkamme toinen tukikohta hotellin lisäksi. Osallistuimme sielä työntekijöiden solukokoontumiseen. Oli
koskettavaa kuulla kahvilan
työntekijöiden
todistuksia,
miten Jeesus oli muuttanut
heidän elämäänsä. Yksi työntekijöistä oli lapsena saanut
elämän eväät Meria Jokisen ja
Pohjois-Thaimaan lastenkodin kautta. Myöhemmin hän
oli tullut Entrancelle, jossa
hänet oli koulutettu baristaksi. Entrancella olimme muka-

na myös English corner -illassa ja Deeper Life –seurakunnan jumalanpalveluksessa.

Vierailu koulussa
Yksi matkan kohokohdista oli
kouluvierailu yläkouluun paikallisen pastorin kanssa. Tuntia varten valmistimme esityksen teemalla suomalaisuus
ja joulun merkitys. Todistuspuheiden ja musiikkiesitysten lisäksi esitimme kuvien ja
näytelmän kautta millainen
on suomalainen. Noin sadan
nuoren yleisö eläytyi ja nauroi mukana. Tunnin lopussa
jaoimme lahjat jokaiselle oppilaalle sekä urheiluvälineitä
koululle. Kiitollisuuden eleenä koulu tarjosi meille sisäelinkeittoa, joka taisi kylläkin
jäädä osalla syömättä.

myös kuurojen työhön Bangkokin alueella ja opetella viittomaan thain kielellä. Oli pysäyttävää todeta, miten sosiaalinen eriarvoisuus näkyi
kuurojen elämässä.
Aktion kautta saimme välittää Jumalan puhetta thailaisille ja kokea johdatusta ihmisten kohtaamisissa. Myös

tiimin jäsenet kokivat voimakasta Jumalan puhetta esimerkiksi oman kutsun vahvistumisen kautta. Kiitämme
seurakuntaa rukoustuesta.
Joona Salo

Suurtapahtumassa
Osallistuimme myös evankelioimistapahtumaan koulun
lähistöllä. Yhteistyössä eri
seurakuntien kanssa järjestettyyn tapahtumaan osallistui lähes tuhat esikaupunkialueen asukasta ja monia tuli
uskoon. Yksi tiimiläinen pääsi todistamaan ja yleisö sai
nauttia muun muassa joululaulujen tunnelmasta ja sanomasta. Saimme tutustua

Ajopelinä Tuktuk ja kyydissä oik. Joel, Maikku, Rosita ja Niko
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Ilon voimaa Solunjohtajien viikonlopussa
Solunjohtajat ja
pastorit viettivät
Kukkolan
leirikeskuksessa
yhteisen viikonlopun
23.-24.1.
Viikonlopun teema ”Ilon voima” näkyi ja tuntui. Kuulimme aiheesta opetuksia pastoreilta sekä todistuksia solunjohtajilta. Tarvitsemme iloa,
joka pysyy elämän olosuhteiden vaihteluista huolimatta.
Se on syvää iloa, joka kestää
elämän koko karuuden. Kun
löydämme rakastetun lapsen
ilon ja oikean asemamme Jumalan rakkauden kohteena,
hedelmän kantamisellamme
ei ole enää mitään rajoja. Jotkut ajatusmallimme voivat
estää meitä vastaanottamasta
Jumalan rakkautta. Voimme
ajatella elämässämme kokemiemme pettymysten ja epäonnistumisten olevan todisteita siitä, ettemme ole rakastamisen arvoisia. Tai voimme
pelätä, että jos nyt uskaltaudun iloitsemaan suuresti, voi
siitä seurata suuri suru. Kuitenkin kärsimys kuuluu joka
tapauksessa elämään, eikä
sitä voi estää kieltäytymällä
iloitsemisesta. Väärät ajatusmallit voivat muuttua, kun
tietoisesti hitsaamme totuutta sydämeemme. Kiire, suorituspaineet, väsymys, kiittämättömyys, kateus ja anteeksiantamattomuus voivat

Sirpa Lindqvist

lon ja perheen kasvun myötä.
Vuonna 2014 Anna alkoi johtamaan naisten solua. Hänen
mielestään parasta viikonlopussa oli yhteys toisten kanssa. Perheenäidin näkökulmasta on myös ihanaa saada tulla valmiiseen pöytään hyvän
ruuan ääreen.

Solunjohtajien viikonlopussa on aikaa kohdata toisia ja vaihtaa kuulumisia. Vas. Hanna Rajala, Anna Ali-Löytty, Veera Haapalahti, Matias Heikkilä, Eeva Heikkilä.

olla esteitä ilon kokemiselle. Meidän tulisi tunnistaa ja
tunnustaa nämä esteet sekä
vapautua niistä. Rukoilimme viikonlopun aikana useaan kertaan pienissä ryhmissä
toistemme puolesta ja saimme kokea, kuinka Pyhä Henki
puhui, vaikutti ja vapautti.
Haastattelin joitakin viikonlopun osallistujia. Ulla
Nieminen on perustanut
oman naisten solunsa ensimmäisten joukossa vuonna 2007. Hänelle oli itsestään
selvää aloittaa oma solu. Ulla
onkin meille upea esimerk-

ki, kun hän edelleen lähes
80-vuotiaana palvelee tässä tehtävässä. Ullan mielestä
solunjohtajien viikonlopussa
parasta oli ilmapiiri. Hän sai
kohdata Jumalan henkilökohtaisesti, kun Pyhä Henki puhui hänelle rukouksessa.
Markus Mikkolanaho on
johtanut miesten solua 1,5
vuotta. Markus näkee solut
kaikkein lähimpänä vastineena Uuden Testamentin seurakuntamallille. Solu mahdollistaa elämän jakamisen
ja opetuslapseuttamisen, sil-

lä pienessä yhteisössä kaikkia
voi kohdata aidosti. Markus
toteaa parhaimpana asiana
solunjohtajien viikonlopun
ajankohtaisen sisällön: ”Täällä osataan tuoda esiin joka
vuosi itseä askarruttavia teemoja. Tuntuu, että ollaan oltu
johdatuksessa.”
Anna Ali-Löytty kävi solunjohtajakoulun
2000-luvun alussa, kun nuorisotyössä aloiteltiin soluja. Hän johti
ensimmäistä soluaan yhdessä miehensä kanssa. Välissä hän piti taukoa lasten tu-

Hanna ja Tommi Palomäki
ovat aloittaneet solunjohtamisen vuonna 2003 kun heidän vanha kotipiirinsä jakautui ja toiselle puoliskolle
tarvittiin johtajaa. Heidän soluunsa kuuluu lapsiperheitä.
Hannan mielestä solunjohtajien viikonlopuissa parasta on
toisten solunjohtajien kohtaaminen. Ryhmätyöskentelyissä pääsee tutustumaan ihmisiin, joita ei muuten kohtaisi, ja keskustelussa päästään
tavanomaista syvemmälle.
Viikonlopun johtajina toimineiden Harri ja Katja Lindemanin mielestä kaikkein parasta oli kohtaamisten kautta
syntyneet keskustelut ja Pyhän Hengen ilmapiiri. Säilyköön Jeesuksessa löytämämme syvä ilo arjessamme ja levitköön se kaikkialle, missä
elämme, liikumme ja vaikutamme!
Veera Tillander

Iloa toisesta ja erilaisuuden riemua
Johanna Ihonen

Maria ja Markku Ihonen luennot puolisoiden erilaisuudesta olivat suosittuja.

Syksyn
aviopari-iltapäivää
vietettiin 12.10.19 teemalla
”Iloa toisesta ja erilaisuuden
riemua”. Saimme vieraaksemme nokialaiset avioparityön
konkarit Maria ja Markku Ihosen, jotka pitivät meille kaksi luentoa. Alasali täyttyi eriikäisistä aviopareista, joiden
vastaanottavuutta puhujatkin kiittelivät. Ihoset puhuivat omista kokemuksistaan ja
haasteistaan liittyen sekä naisen ja miehen eroavaisuuksiin
että myös erilaisiin persoonallisuuksiin. Luentojen välissä saimme miettiä puolison
kanssa, missä kohtaa olemme matkalla toisen erilaisuuden hyväksymisessä. Toinen
luento koski seksuaalisuutta
ja kosketusta. Tunnin aikana käsiteltiin lyhyesti muun
muassa erillistymistä: vain

erilliset voivat kohdata ja viritystilan vaikutusta kohtaamiseen. Ihoset jakoivat myös
käytännön vinkkejä seksuaalisten tarpeiden täyttämisestä ja ajan varaamisesta. Me
ruuhkavuosien keskellä elävät saimme hyvän muistutuksen siitä, että meillä voi olla
lapsikeskeinen perhe mutta ei
lapsikeskeinen avioliitto. Tässä erään avioparin kokemuksia iltapäivästä:
”Meidän mielestä oli hyvin järjestetty iltapäivä. Siellä
oli rento tunnelma. Me ainakin tykättiin myös että se oli
nimenomaan iltapäivällä eli
kellon aika 13 oli bueno! Puhujat olivat mukavia ja luontevia, vähän häiritsi kun luennoista jäi niin selkeästi osa
aiheista pois. Ensimmäinen
osio, oli todella hyvä ja an-

toisa ainakin meille kun pysyi
samaistumaan joihinkin heidän piirteisiin. Pohdinnot olivat mielestämme hyvin syvällisiä. Tykkäsimme että tehtävä oli laitettu tauon ajaksi
pohdittavaksi, niin ei tullut
sen suhteen ’pakotettu’ fiilis!
Sekä erityismaininta, kahvituksen leiville, ne oli poikkeuksellisen hyviä. Meidän mielestä tapahtuma oli hyvin onnistunut. Näitä voisi olla kyllä
useamminkin!”
Seuraamalla seurakuntamme Facebook-sivua pysyt parhaiten kärryillä tulevista tapahtumista: https://www.facebook.com/avioparityo/
Johanna Ihonen
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Askel kerrallaan

Usko on tuonut Niko Nuutisen elämään syvää rauhaa.

mikä tässä elämässä on pysyvää. Kun kaikki muu otetaan
pois, vain Jeesus jää jäljelle.
Emmi täyttää tänä vuonna
25 vuotta ja saamassa opintonsa päätökseen. Hän toivoo
saavansa tulevaisuudessa tehdä merkityksellistä työtä, ehkä
valtionhallinnossa.
– En tee elämästä tarkkoja
viisivuotissuunnitelmia, vaan
elän askel kerrallaan. Otetut
askeleet vaikuttavat seuraaviin askeliin, hän miettii.

Emmi Paavilaisen mukaan nuoret etsivät vaihtoehtoja koville arvoille.

Seurakunnan
opiskelijapiiristä
löytyy tärkeitä
ihmissuhteita.
Emmi Paavilainen on Vihdistä Tampereelle muuttanut
nuori nainen, joka opiskelee
hallintotieteitä.
Seurakunnassa aktiivinen Emmi on ollut Opiskelijapiirissä mukana
opintojensa alusta asti ja saanut sieltä tärkeitä ihmissuhteita.
Nuoren naisen vakaumus
on otettu opiskelijamaailmassa hyvin vastaan. Asia tuli

esille opintojen alussa, ja siihen suhtauduttiin kunnioittavasti. Hänen opinnäytetöidensä aiheet ovat liittyneet
jollakin tavalla kristilliseen
kenttään.
– Toivon tietenkin, että vakaumukseni ilmenee siinä,
miten olen muiden ihmisten
kanssa, hän pohtii.

Usko ja äly
Korkeakouluopinnoissa tulee
toisinaan vastaan kysymys uskon ja tieteen tai älyllisyyden
mahdollisesta
ristiriidasta.
Emmi viittaa kintaalla vastak-

kainasettelulle.
– Kysymys on enemmän
siitä, luotanko Jeesukseen silloinkin, kun en ymmärrä kaikkea. Opiskeluaikana usko voi
tulla haastetuksi, mikä on
hyvä juttu. Se laittaa pohtimaan, mikä omassa uskossa
on olennaista, hän toteaa.
Emmi uskoo, että nuoret ihmiset etsivät vastauksia elämän suuriin kysymyksiin, vaikka heillä olisi asiat
näennäisesti hyvin. Hektisessä maailmassa, jossa vallalla
ovat kovat arvot, ihminen kaipaa jotain muuta.
– Sitä joskus iltaisin miettii,

Insinööri – mutta ei
stereotyyppinen
Myös Niko Nuutinen on aktiivinen Opiskelijapiirissä kävijä. Hänen kaveripiirinsä tulee paljolti seurakunnasta.
– Yliopistolla on muutama kaveri, jotka tietävät, että
käyn seurakunnalla. Heidän
suhtautumisensa asiaan on
ollut hyvin neutraali, hän sanoo.
Niko on kotoisin Turusta
ja opiskelee sähkötekniikkaa
Tampereen teknillisessä yliopistossa.

– Viidettä ja toivottavasti
viimeistä vuotta, hän lisää.

Aktiivista elämää
Nikon vapaa-ajan täyttävät
seurakunta-aktiviteettien lisäksi kitaran soitto, futis ja salibandy. Usko tuo Nikon elämään syvää rauhaa, jota hän
uskoo myös muiden kaipaavan.
– Helposti tulee semmoinen ajatus, että uskoon tullaan silloin, kun on vaikeaa
eikä enää muuta toivoa ole.
Kuitenkin uskon siihen, että
meissä jokaisessa on kaipuu
Jumalan puoleen.
Niko toivoo saavansa tulevaisuudessa tehdä elämällään
jotain, mistä nauttii ja minkä
kokee merkitykselliseksi.
– En koe olevani stereotyyppinen insinööri. Voisi olla
kiva tehdä työtä, jossa yhdistyy tekniikka ja pääsee olemaan paljon ihmisten kanssa
tekemisissä, hän tuumii.
Marika Karhu

Iltakirkossa kohdataan Jumalaa yhdessä
On tammikuinen sunnuntaiilta. Viikko on melkein ohi ja
uusi jo alkamassa. Tässä taitekohdassa joukko nuoria ja vähemmän nuoria aikuisia haluaa kokoontua yhteen Jumalan
eteen kiittämään, ylistämään,
rukoilemaan, oppimaan ja
palvelemaan.
Kohtaat ensimmäisen palvelijan jo eteisessä. Kun astut
lumettoman talven hämärästä
sisään, valot tuntuvat lämpimältä kuin tervetulotoivotus,
jonka joku hymyilevä nuori
mies sinulle antaa. Hän tar-

koittaa juuri sitä, mitä sanoo.
Sinä olet tervetullut. Eteisessä pyörii sekalaista seurakuntaa. Siloposkisia pikkuihmisiä, kurttuisia ihmisiä, ensimmäiset ryppynsä löytäneitä
ihmisiä. Duunareita, yrittäjiä,
taiteilijoita, opettajia, lääkäreitä, marketing managereita
ja vielä paikkaansa etsiviä. Jos
näkisi pintaa syvemmälle, näkisi koko elämän kirjon.
Keski-ikäinen nainen on
tullut penkkiin istumaan ja
rukoilemaan puolta tuntia
ennen illan alkamista. Etei-

sessä parveilee kolmekymppisten miesten joukko, jonka
puheenaiheet vaihtelevat ihmeparantumisista ja salibandytreeneistä työn haasteisiin
ja siipiravintoloihin. Harmaahapsinen pariskunta riisuu
takkejaan. Nuori äiti kipittää
lapsensa kanssa portaat toisensa jälkeen ylisaliin, jossa
Skidikirkko, Iltakirkon pyhäkoulu, on juuri alkamassa.
Iltakirkossa on tällä kertaa
nuorille perinteistä bändimusiikkia: sekoitus uutta ja vanhaa sähköistä ylistysmusiik-

kia. Uusia lauluja on syntynyt
syksyn aikana. Niistä yksi on
valittu talven yhteiseksi, lähes joka Iltakirkossa soitettavaksi kappaleeksi: ”Vaikka
muuttaisin merten taa, olet
siellä mun kanssani...”
Seurakunta on rukoillut ja
paastonnut viikon ja se näkyy. Ihmiset ylistävät yhdessä. Välillä tuntuu, että tässähän todella ollaan yhtä suurta
Jumalan perhettä. Joku laulaa
kielillä kädet kohotettuina,
toinen liikuttuu kyyneliin asti
Hengen koskettaessa, kolmas

hymyilee kiitollisena laulaessaan. Koetkohan sinä suurta
iloa ja riemua; koetko olevasi
rakastettu? Vai mietitkö, että
kelpaatko? Oletko rikki yksinäisyydestä tai uupunut rankan työviikon jälkeen? Mielessäsi kaikuvat sen nuoren
miehen sanat ´olet tervetullut´. Kiitos-sana etsiytyy sinunkin huulillesi. Sinun rosoinen elämäsi mahtuu tähän
arjen makuiseen Iltakirkkoon.
Iida Petälä
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”Eihän tämä parempaa elämää ole!”

Kun huumeet ja rikokset vaihtuvat Raamattuun
Ex-Criminals
-tapahtuma
houkutteli yleisöä
Hervannan
Kauppakeskukseen.
Tammikuun viimeisenä lauantaina Hervannan Kauppakeskus Duon yläkertaan
kannetaan pöytiä ja tuoleja.
Musiikkiryhmä virittelee laulujaan. Kahvi- ja ruokakärryt
ilmestyvät paikalle. Iloiset
tarjoilijat valmistautuvat palvelemaan. Tunnelma on kuin
kesäisellä torilla.
Hervantalaiset ovat lukeneet paikallislehteä ja lähteneet koloistaan. Tuoleja tuodaan lisää, sillä ihmisiä on
lähes parisataa. Eri-ikäisiä,
hymyileviä, uteliaita ja varautuneitakin. Tuttavat moikkaavat toisiaan ja laittavat kännyköitään äänitysasentoon.
Media kertoo kasvavasta huumerikollisuudesta. Tänään on tultu kuulemaan jotakin muuta. Kolme huumeja henkirikoksista tuomittua
miestä tulevat kertomaan,
miten usko on muuttanut
heidän elämänsä. Eniten ihmisiä kiinnostaa Lauri ”Late”
Johansson, joka tunnetaan
Suomen vaarallisimpiin kuuluvana rikollisjengipomona ja
elinkautisvankina.

Rikoksista
raamattukouluun
Letkeä kantrigospel täyttää
salin. Tapahtuman organisaattori Vihtori Muhujärvi
toivottaa vieraat tervetulleeksi ja kertoo tilaisuuden kulusta.
Hervantalaisille tuttu Jussi ”Jute” Vapaavuori tarttuu mikrofoniin ja haastattelee muita esiintyjiä. Itse koevapauteen hiljattain päässyt
mies kertoo istuneensa vankilassa yhteensä 15 vuotta.
- Ehdin tehdä Hervannassa
-90 luvulla kaikenlaista kiusaa poliisille. Kun en viitsinyt
mennä bussilla kaupunkiin,
varastin vaikka poliisiopiston
pihalta auton.
Kylmäkosken vankilalähettien kertomukset ja muutos
uskoon tulleissa vangeissa
herätti ”Juten” kiinnostuk-

Kuvat Tarja Jääskeläinen

lee yleisöä kiinnostuksesta.
- Minä en ole tehnyt mitään ihmeellistä, mutta Herra on tehnyt suuria. Hän on
pelastanut minut ”syvältä”,
mutta niinhän me kaikki pelastumme helvetin tulelta,
kun otamme Jeesuksen vastaan, hän toteaa.
Johansson kertoo laulaneensa 6-vuotiaana Pielaveden kirkossa suvivirttä, mutta alkaneensa vanhempana
ihailla Elvistä. Elämään alkoi
tulla alkoholia, huumeita ja
rikoksia.
- Katsoin Elvis-videoita ja
pukeuduin kuin Elvis. Ajattelin käyttää kunnolla ”kamaa”
ja kuolla 42-vuotiaana kuten
Elvis, mutta Jumalalla oli toinen suunnitelma.

Ex-linnakundin
tarina rohkaisi

Entinen rikollispomo Lauri ”Late” Johansson harjoittelee normaaliarkea koevapaudessa ja kertoo ihmisille Jeesuksesta.

sen uskonasioihin. Noin viisi
vuotta sitten Jeesuksen löytänyt mies suorittaa nyt vakituisen rakennustyönsä ohella yliopistotason pastoraaliopintoja IK-opistossa.
”Ja minä kuljen vaikka pimeässä käsi kädessä Jumalan
mieluummin kuin omin voimin
valoissa maailman.
Ja minä seuraan jälkiä Herran
joskus horjuvin askelin,
mutta tiedän sun kanssasi Herra, löydän kotiin takaisin.”
Raspikurkku kitaristi Jussi
”HD” Taipale kertoo lauluillaan omaa tarinaansa ja ihmettelee Jumalan rakkautta. Takana on huumeiden ja
päihteiden aiheuttama ahdistus ja rikollisuus sekä toistakymmentä vuotta vankilassa.
Kristillisen päihdekuntoutuksen kautta vankilan raamattupiireihin löytänyt Taipale
on tullut uskoon reilut pari
vuotta sitten. Hän on aloittanut opiskelut Teopoliksessa,
Suomen Vapaakirkon teologisessa opistossa ja toivoo val-

mistuvansa tulevaisuudessa
pastoriksi. Koevapaus koittaa
helmikuun lopussa.

Elviksen tilalle
tuli Jeesus
Kolmesta henkirikoksesta 18
vuotta vankilassa istunut
Lauri ”Late” Johansson kiitte-

Jussi ”HD” Taipaleen laulut kertovat Jumalan rakkaudesta.

Marraskuussa 2007, kolme
42-vuotissyntymäpäiväänsä ”Late” tuli uskoon sellissään. Sitä ennen hän oli käynyt jo pitkään vankilakirkossa
ja raamattupiirissä kuuntelemassa vankilalähettejä. Eräs
heistä, yli 50 vuotta vankilatyötä tehnyt ex-linnakundi
Antti Sainio, oli tehnyt vaikutuksen.
- Jos Jeesus on Antin pelastanut, niin miksei minuakin, hän päätteli ja polvistui
rukoillen Jumalalta syntejään
anteeksi.
- Lävitseni meni kuin sähkövirta. Mielestäni se oli Pyhä

Henki. Kiittelin tuntikausia,
”Late” kertoo.
Seuraavana aamuna hän
oli heti vankilan ”kongilla”,
kun ovet aukenivat. Vartija sai
kuulla uskoontulosta ensimmäisenä. ”Late” soitteli joka
puolelle, jopa poliisille. Hän
tunnusti lisää henkirikoksia
ja sai lisää tuomioita. Seitsemän vuotta myöhemmin hän
pääsi avovankilaan ja viime
joulukuussa valvottuun koevapauteen. Jo monen vuoden
ajan Johansson on kiertänyt
vankilomillaan eri tilaisuuksissa kertomassa Jeesuksesta.
- Elämääni tuli sisäinen
rauha ja pikkuhiljaa myös järjestys. Harmittaa, että mulla
kesti 42 vuotta löytää totuus,
vaikka äiti ja isovanhemmat
siitä aina puhuivat. Eihän tämän parempaa elämää olekaan, ja edessä on taivas!
”Late” asuu Valkeakoskella
ja harjoittelee arjen askareita, työtä sekä voimannostoa
kilpatasolla. Tiistaisin Radio
Dein kanavalla kuultavassa
Ex-Criminals -ohjelmassa Johansson on yhtenä juontajana.
- Elvis oli ihminen ja hän
kuoli. Jeesus kuoli minun
puolestani ja elää tänäkin päivänä. Hän on ainoa Jumala!
Kuulijoilla ei ole kiire mihinkään. He kyselevät ja keskustelevat. Useat haluavat
tehdä saman ratkaisun kuin
”Jute”, ”Hd” ja ”Late”.
Tarja Jääskeläinen

Jussi ”Jute” Vapaavuori haastattelee Johanssonia.

Lapsi – ja perhetyö tiedottaa
Lasten leirit teemalla JEESUS ANTAA ILON ovat tänä vuonna seuraavasti:
Lasten talvileiri Kukkolassa 23.–25.2. (alakoulu-ikäisille)
Mix-leiri 1.–5.6. Seurakunnassa (alakoulu-ikäisille)
Skidi-leiri 6.–7.6. Kukkolassa (eskari – 2. luokkalaiset)
Jees-leiri 23.–26.6. Kukkolassa (3–6 luokkalaiset )
Perhepäivä 4.7. Kukkolassa
(kaikille perheille tarkoitettu päivä Kukkolassa)
Kaveri-leiri 12.-14.10. Seurakunnassa (alakoulu-ikäisille)

KIRJA-ALE

12,00€

6,00€

27,00€

10 matkaa Mongoliaan
Mailis Janatuinen

5,00€

34,00€

Rajaton kirja

Hannu Nyman

5,00€

25,00€

Mutaa ja mestariteos
John Burke

15,00€

25,00€

Toinen Eeva
- Johdatus raamatulliseen
tasa-arvoon

28,00€

Sokea lasku

Brian Dickinson

Bette J. Boersma

Tarjoukset voimassa 28.2. asti tai niin pitkään kun tuotteita riittää.
Avoinna ti-pe 10-17 • Aleksanterinkatu 18, Tampere • 040 776 2729 • www.karismakirja.fi
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TAPAHTUU SEURAKUNNASSA 12.2.2020 – 15.4.2020
vko 7
Ke 12.02. klo 08.15 Eläkeläisten
matka Seinäjoelle, paluu n. klo
18.15
Pe 14.02. klo 19.00 WE-ilta
yläkoululaisille
La 15.02. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 16.02. klo 11.00 Lähetyssunnuntain jumalanpalvelus, Pentti
Kapanen
Su 16.02. klo 17.00 Iltakirkko,
Ehtoollinen, Petteri Arasalo
Su 16.02. klo 17.00 English
Service
Vko 8
Ma 17.02. klo 19.00 Sana
Israelista, Mirjam ja Halvor
Ronning
Ti 18.02. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee, Jarkko Lindqvist
Ke 19.02. klo 12.00 Päivätilaisuus, Viestiveljet
Pe 21.02. klo 19.00 WE-ilta
yläkoululaisille
La 22.02. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 23.02. klo 11.00 Jumalanpalvelus, Pekka Ylenius, Juha
Törmä ja Johanna Ihonen
Su 23.02. klo 17.00 Iltakirkko,
Marko Halttunen, IK-opiston
kuoro
Su 23.02. klo 17.00 English
Service
Vko 9
Ma 24.02. klo 12.00 Senioriystävät, Toivelaulut, Sirpa Malmi
Ti 25.02. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee, Lähetystoimikunta; Ulla
Nieminen
Ke 26.02. klo 12.00 Päivätilaisuus Vapaakirkossa
La 29.02. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 01.03. klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus, Petteri Arasalo,
Moreeni-kuoro
Su 01.03. klo 17.00 Iltakirkko,
Tapani Varuhin
Su 01.03. klo 17.00 English
Service
Vko 10
Ma 02.03. klo 19.00 Siunaa
Israelia -rukousilta
Ti 03.03. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee, Tapani Varuhin
Ke 04.03. klo 12.00 Päivätilaisuus, Pekka Ylenius, Ilo-

nia-kuoro
Pe 06.03. klo 19.00 WE-ilta
yläkoululaisille
La 07.03. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 08.03. klo 11.00 Jumalanpalvelus, Venäjän helluntaikirkon
piispa Eduard Grabovenko
Su 08.03. klo 17.00 English
Service
Su 08.03. klo 17.00 Iltakirkko,
Skidikirkko, Markus Rautaniemi
Vko 11
Ma 09.03. klo 12.00 Senioriystävät, Onko minusta mihinkään? Hannele Peltonen,
Martta Äijälä
Ti 10.03. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee, Katja Lindeman
Ke 11.03. klo 12.00 Päivätilaisuus, Pentti Kapanen, Ilonia-kuoro
Pe 13.03. klo 19.00 WE-ilta
yläkoululaisille
La 14.03. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 15.03. klo 11.00 Lähetyssunnuntain jumalanpalvelus
Su 15.03. klo 17.00 English
Service
Su 15.03. klo 17.00 Iltakirkko,
Ehtoollinen, Jarkko Lindqvist
Vko 12
Ti 17.03. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 18.03. klo 12.00 Päivätilaisuus, Ilonia-kuoro
Pe 20.03. klo 19.00 WE-ilta
yläkoululaisille
La 21.03. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 22.03. klo 11.00 Jumalanpalvelus
Su 22.03. klo 17.00 Iltakirkko
Su 22.03. klo 17.00 English Service, Hannakaisa Shehu
Vko 13
Ma 23.03. klo 12.00 Senioriystävät, Elämän kokemuksia, Riitta ja
Ilkka Mikkola, Marja Ahvenainen
Ti 24.03. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 25.03. klo 12.00 Päivätilaisuus, Tapani Varuhin, Iloniakuoro
Pe 27.03. klo 19.00 WE-ilta
yläkoululaisille
La 28.03. klo 19.00 Lost &
Found nuorille

Työmuodot tiedottavat
SEURAKUNNAN TOIMISTON
AUKIOLOAJAT
Maanantaina, keskiviikkona,
torstaina ja perjantaina klo
10–13
Tiistaina klo 17–19. Suljettu
viikolla 52 23.12.-29.12.
AAMURUKOUS
perjantaisin klo 7-7.45 Rukouskammiossa
PÄIVÄRUKOUS
Päivärukoukset joulutauolla
viikoilla 52-2. Päivärukoukset
jatkuvat 13.1. klo 11. ma-ke

Su 29.03. klo 11.00 Jumalanpalvelus, Moreeni-kuoro
Su 29.03. klo 17.00 English
Service
Su 29.03. klo 17.00 Iltakirkko
United, Markus Rautaniemi
Vko 14
Ti 31.03. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee, Lähetystoimikunta,
Pekka Virtanen
Ke 01.04. klo 12.00 Päivätilaisuus, Eeva Seppäläinen, Iloniakuoro
Pe 03.04. klo 19.00 WE-ilta
yläkoululaisille
La 04.04. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 05.04. klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus
Lähetysmyyjäiset jumalanpalveluksen jälkeen
Su 05.04. klo 17.00 Iltakirkko
Su 05.04. klo 17.00 English
Service
Vko 15
Ma 06.04. klo 12.00 Senioriystävät, Miten valmistaudun omaan
tai läheisen poismenoon? Teuvo
Toivanen, Timo Kurkela
Ma 06.04. klo 19.00 Siunaa
Israelia
Ti 07.04. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 08.04. klo 12.00 Päivätilaisuus, Pertti Virolainen, Iloniakuoro
Pe 10.04. klo 11.00 Pitkäperjantain ehtoollisjumalanpalvelus,
Jarmo Makkonen, Ilonia-kuoro
La 11.04. klo 19.00 Lost &
Found
Su 12.04. klo 11.00 1. Pääsiäispäivän Jumalanpalvelus, Jyrki
Palmi, Veera ja Mikko Tillander
Vko 16
Ma 13.04. klo 11.00 2. Pääsiäispäivän jumalanpalvelus, Jyrki
Palmi
Ti 14.04. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee, Joona Salo ja LOFO
Ke 15.04. klo 12.00 Päivätilaisuus, Ilonia-kuoro
POISNUKKUNEET
Keskitalo Rauni
Simola Juhani
Paz Richard

www.tamperehelluntai.fi

RUKOUSLIEKKI
Rukousliekki kokoontuu tiistaisin klo 17.30 Rukouskammioon
rukoilemaan henkilökohtaisten
ja seurakunnan yhteisten asioiden puolesta 26.5. asti.
LÄHETYSPIIRI
Teemme yhdessä käsitöitä ja
rukoilemme lähettiemme puolesta ke 5.2., 4.3., 1.4., 6.5. ja
3.6. Kokoonnumme kodeissa.
Lisätietoja anna.mirjami.sipila@
gmail.com

@tampereenhelluntaisrk

SIELUNHOITO
Koulutuspäivä lauantaina 21.3.
klo 10-14, teemana päihderiippuvuuksista kärsivien kohtaaminen ja auttaminen. Opettajana
Timo Katto. Tilaisuus on avoin
kaikille, jotka ovat kiinnostuneita
tukemaan päihdekuntoutujien
toipumista. Seuraa tarkempaa
ilmoittelua seurakunnan nettisivuilta.
SOLUTYÖ
Hae mukaan soluun tai päivitä

@Tampereenhelluntaiseurakunta

solusi tiedot:
tamperehelluntai.fi/solut. Lisätiedustelut solutyöhön liittyen:
solukoordinaatio@gmail.com
0505013465 / Veera Tillander
OPISKELIJAPIIRI
Opiskelijapiiri lukuvuoden ajan
keskiviikkoisin klo 19! Puheita, paneeleja ja keskustelua
ajankohtaisista aiheista. Katso
päivittyvä ohjelma ig/fb: @opiskelijapiiri. Tervetuloa!
PERHEPIIRI
Maanantaisin klo 10-12 Kella-

risalissa. Kevään ohjelmatärppejä: 17.2. Vierailijana kehityspsykologi Päivimaria Kuivamäki.
23.3. Vierailijana Tanja Kallio
Parempi avioliitto ry:stä. 27.4.
Vierailijana lastenpsykiatri Ritva
Belt.
WARTIT
perjantaisin klo 19.00
WE-TYÖ
WE -talvileiri 26.2. - 1.3. ei WEiltaa viikolla 9 eikä Pitkäperjantaina 10.4.

