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Kolumni

Pääkirjoitus

Paimenen Sana

Meillä on seurakunta, joka 
tunnetaan rakkaudesta. Rak-
kaudellisesta ilmapiiristä, 
lämpimästä vastaanotosta, 
aseet riisuvasta armollisuu-
desta ja läheisistä ystävyys-
suhteista. Seurakunta, jossa

jokainen rakastaa Jeesus-
ta koko sydämellään. Hän 
on tärkein asia ensimmäise-
nä asiana aamulla herätessä 
ja kiitollisena mielessä illalla 
nukkumaan mennessä. Se on 
seurakunta, jossa jokainen ra-
kastaa Jumalaa ja veljiään ja 
sisariaan. 

Tämä on näky meidän seu-
rakunnasta. Miten seurakun-
nasta voi kehittyä tällainen? 
Se on mahdollista kolmen 
raamatullisen periaatteen 
avulla. Ne ovat Jumalan voi-
ma, rakkaudelliset ystävyys-
suhteet ja laaja paimenuus. 
Pyhän Hengen ilmapiiri ja Ju-
malan voiman kokeminen tu-
levat Herraa etsimällä. Yhtei-
sellä rukouksella ja oppimalla 
henkilökohtaista rukouselä-
mää. Rukous on se kanava, 
jolla vastaanotamme Juma-
lalta ja väline, jolla laitamme 
rakkauden käytäntöön. Sen 

avulla voimme olla riippuvai-
sia Pyhästä Hengestä ja hänen 
ohjauksestaan.

Rakkaudelliset ystävyys-
suhteet, joissa kohdataan ai-
dosti kivuissa ja iloissa, saavat 
meissä kasvun aikaan. Kun 
joku sydämestään välittää, 
rukoillen ja siunaten rakastaa, 
niin siitä aina seuraa hengel-
linen kasvu. Oikea kuva seu-
rakunnasta ei ole joukkoko-
kous, vaan rakastavien ihmis-
ten yhteisö, jossa tunnetaan 
toinen toisemme. Tunnemme 
toistemme heikkoudet ja silti 
hyväksymme.

Tästä meidät tunnetaan 
Jeesuksen opetuslapsiksi.  
Rakkauden osoittamisen kaut- 
ta myös uudet ihmiset löytä-
vät sydämet avoinna evanke-
liumin sanoman luo.

Paimenuus on tarkoitettu 
jokaiselle. Se sisältää huolen-
pitoa ja Sanan ruokaa. Se on 
rakkaudellista ohjausta ja Jee-
sus-suhteeseen kasvattamis-
ta. Uusi uskova saa elämän 
ensi tuen ja eväät hengellisen 
isän ja äidin kautta. Jokainen 
voi ja saa olla paimen jollekin. 
Isän ja äidin rakkaus on jota-
kin todella syvää. Pyhä Henki 

vuodattaa tätä hengellisten 
vanhempien sydämiin. Ku-
kaan muu ei voi sen syvyyttä 
ymmärtää. Tällainen seura-
kunta kutsuu luokseen etsiviä 
nuoria, moraaliseen vapau-
teen pettyneitä aikuisia, ko-
dittomia maahanmuuttajia 
ja Jumalaa kaipaavia kaiken 
ikäisiä. Sanoma Jeesuksen ris-
tistä on edelleen valtava voi-
ma jokaiselle. Kaikkea tätä 
varten seurakuntamme on.

Usko Katto

Jumalan tahto on aina ollut siuna-
ta koko maailmaa. Hän lupasi siu-
nauksen Israelin kansalle, jos se pi-
täisi Hänen liittonsa.  Moosesta Hän 
kehotti siunaamaan kansaa Herran 
siunauksella. Suurin  Jumalan siu-
nauksen osoitus koko maailmal-
le on Jeesus, josta jo Aabraham sai 
lupauksen: ”sinun siemenessäsi tu-
levat siunatuiksi kaikki kansakun-
nat maan päällä, sentähden, että 
olit minun äänelleni kuuliainen”(1. 
Moos. 22:18).

Meidätkin on kutsuttu siunaa-
maan, jotta voisimme periä siuna-
uksen. ”Älkää kostako pahaa pahal-
la, älkää herjausta herjauksella, vaan 
päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te 
olette kutsututkin, että siunauksen 
perisitte” (1. Piet 3:9).

Vanhassa testamentissa siunaus-
ta kuvaava heprean verbi baarak tar-
koittaa mielisuosiota; hyviä lahjoja 
sekä ajalliseen että hengelliseen elä-
mään. Uudessa testamentissa krei-
kan kielen siunausta tarkoittava sana 
eulogia merkitsee hyvän puhumista. 

Hyvän puhuminen vaatii päättä-
väisyyttä ja usein kulkemista vasta-
virtaan. On helpompi vastata syytök-
seen syytöksellä tai yhtyä  yleiseen 
arvosteluun, kuin löytää aiheesta 
positiivisia puolia. Siunauksen hinta 
voi joskus tuntua kalliilta, mutta sen 
palkka on sitäkin suurempi.

Tässä lehdessä kerrotaan muun 
muassa opettajan hymyn vaikutuk-
sesta oppilaisiin ja Israelin siunaa-
misen vaikutuksesta kansakuntien 
välisiin suhteisiin. Raamatun opiske-
lusta syntyvä usko voi vaikuttaa yk-
silön ja sukupolvien tulevaisuuteen. 
Tämä on näkyvissä myös koululai-
toksemme ja maamme historiassa. 

Seurakunnan tehtävä on pitää yllä 
sovituksen sanomaa ja hyvän puhu-
mista sekä rakentaa yhteiskuntaa. 
Yksilöinä me valitsemme joka päivä, 
haluammeko yhtyä siunauksen vai 
kiroukseen. 

Siunattua syksyä!

Tarja Jääskeläinen

Viime aikoina olen kuullut useita ker-
toja kommentin, että Iltakirkoissa on 
Jumalan läsnäolon tuntu. Myös Iltakir-
kon tiimiläiset ovat sanoneet, että vai-
kuttaa siltä, kuin Jumala olisi tekemäs-
sä jotain. Useammankin kerran on tul-
lut tietooni, miten seurakunnan uudet 
nettisivut ovat johdattaneet tänä syk-
synä ihmisiä mukaan seurakuntaelä-
mään. Herra on myös johtanut useita 
takaisin yhteyteen. Jumala taitaa ihan 
oikeasti olla tekemässä jotakin.

Jokin aika sitten näin ulkomailla 
asuvaa ystävääni. Hän on työskennel-
lyt seurakunnan tehtävissä jo vuosi-
kymmeniä. Ystäväni on ollut vuosi-
en varrella esirukoilijana meidänkin 
seurakunnan asioissa, kun olen hänen 
puoleensa kääntynyt. Toisinaan hän 
on opettanut minua armolahjojen alu-
eesta, josta hänellä on kokemusta ja 
viisautta. Nyt kun juttelimme, jäi jokin 
hänen sanomansa mieleen.

- Elän nyt todeksi niitä asioita, mistä 
Jumala puhui minulle 90-luvun alussa, 
ystäväni kertoi ihmeellisestä Juma-
lan liikehdinnästä, jossa hän ja hänen 
seurakuntansa saavat olla mukana lä-
hetyskentillä. Hän jatkoi, että odotti 
aikanaan, että sitten kun näky toteu-
tuu, se on varmaan jotain ihmeellis-
tä ja taianomaista. Hän kertoi miten 
unelmissa oma roolikin tuntui suuren-
moiselta ja näyttävältä. Mutta nyt kun 
nämä ihmeelliset näyt ovat todelli-
suutta, ne toteutuvat ilman suuria fan-

faareja ja parrasvaloja. Mutta Jumalal-
ta saatu näky toteutuu! 

Mistä Jumala on puhunut meille, 
meidän seurakunnallemme? Pysym-
mekö uskollisesti suunnassa, vaikka 
joskus näyttää ettei mitään tapahdu? 
Olemmeko uskollisia siihen suuntaan, 
minne hän meidät aikanaan lähetti? 
Tarvitaan “long obedience in the same 
direction,” kestävää kuuliaisuutta sa-
maan suuntaan. Uskon, että Jumala 
myös haluaa puhua meille tuoreesti. 
Tänä syksynä rakennamme muun mu-
assa seurakunnan uutta lähetysstra-
tegiaa ja mietimme pian tulevaa seu-
rakunnan 100-vuotis juhlavuotta sekä 
ensi vuoden Visio-konferenssia. Juma-
la on puhunut ja puhuu, että voimme 
yhdessä edetä näkyä kohti. Tehtäväm-
me on pysyä uskollisesti suunnassa, 
uskollisesti yhdessä ja rukoilla uskos-
sa. Mutta näyn toteutuminen on Juma-
lan lahja. (Hab. 2:2)

Jarkko Lindqvist

Näky odottaa aikaansa

Seurakunnan näky

Kutsuttu siunaamaan

Message opetuslapseuskoulu  
juurruttaa ja sytyttää

Menneen kesän nuorisotyö 
sisälsi paljon toimintaa ja ke-
säistä yhdessäoloa. Lost & 
Found -nuortenillat pidettiin 
tuttuun tapaan seurakunnalla 
lukuunottamatta neljää lau-
antaita kesä-heinäkuussa, jol-
loin kokoonnuttiin Eteläpuis-
tossa Pyhäjärven rannalla. 

Puistossa pidetyt nuorten-
illat olivat toiminnallisem-
pia: rukouksen ja laulun li-
säksi niissä pelattiin ja gril-
lattiin. Kesään kuului myös 
viikoittainen jalkapallovuo-
ro Viinikan kentällä. Perin-
teisesti nuorisotyön kesään 

kuuluu fifteen-leiri, joka jär-
jestettiin yhdessä pääkau-
punkiseudun helluntaiseura-
kuntien kanssa.

– Heinäkuussa saimme 
pitää vieraana myös OnFi-
re -ylistysbändiä ja Mark-
ku Ovaskaa Saksasta Mann-
heimin seurakunnasta, nuo-
risopastori Joona Salo kertaa.

Elokuun loppupuolella jär-
jestettiin vuotuinen Youth 
Celebration -tapahtuma Keu-
ruulla. Tapahtumaan lähti 
Tampereelta bussilastillinen 
nuoria.

Paljon uusia nuoria

Viimeistään lokakuun kole-
at tuulet ja päivä päivältä pi-
meämmät illat kertovat ke-
sän kuitenkin olevan peruut-
tamattomasti ohi ja syksyn 
saapuneen. Nuorisotyön syk-
sy on alkanut pirteästi, ja pal-
jon uusia nuoria on tullut mu-
kaan toimintaan.

– Syksy tuo tullessaan uu-
sia opiskelijoita, jotka usein 
piristävät myös nuorisotyötä, 
Salo iloitsee.

Uutta nuorisotyössä ovat 
Veera Katon johdolla kuvatut 

podcastit, joissa Veera kes-
kustelee vieraiden kanssa us-
konelämän eri aiheista.

Nuorteniltojen toteutu-
misesta vastaa johtotiimi ja 
suuri joukko nuoria eri pal-
velutiimeissä. Yhden nuorte-
nillan aikana palvelee yleensä 
15–20 henkilöä eri tehtävissä, 
kuten juonnossa ja musiikis-
sa, tekniikassa, host-tiimissä, 
kahvilassa, järjestyksenval-
vonnassa ja kolehdin kerää-
misessä. Kukin nuori palvelee 
keskimäärin kerran kuussa.

Joona Salon mukaan illois-
sa käy noin 100–150 nuorta. 

Yksi nuori osallistuu nuorte-
niltaan arviolta kaksi kertaa 
kuussa, joten työn piirissä on 
iso joukko nuoria.

– On todella etuoikeutet-
tua olla tekemässä nuoriso-
työtä ja näkemässä mitä Ju-
mala tekee nuorten elämässä. 
Heistä käydään kovaa taiste-
lua, ja siksi he tarvitsevat pal-
jon esirukousta, hän haastaa.

Marika Karhu

Kuulumisia nuorisotyöstä

Syksyn kurssilla 
on  23 innokasta 
opiskelijaa.

Raamattukoulun oppilaat 
aloittavat päivänsä ylistyksel-
lä ja rukouksella. 

Oppilas Laura-Maria Aro-
lan mielestä aamuhetki on 
tärkeä, sillä se rauhoittaa ja 
fokusoi opintopäivään Juma-
lan kanssa.  

– Olemme täällä eri elämän 
tilanteiden kautta ja aikana, 
joten koulu kasvattaa meitä 
monin tavoin. Tämä on ra-
kentava ja antoisa oppimatka 
identiteetistä Jeesuksessa ja 
asemasta Hänessä. Kuka Hän 
on, millainen oli Hänen elä-
mänsä ja evankeliumin voima 
ennen ja nyt, Laura luettelee.

Erityisesti Lauraa on kos-
kettanut Pyhän Hengen il-
mentyminen Raamatun eri 
tilanteissa sekä ihmisten elä-
mässä. Myös vertailut ja pa-
ralleelit Jeesuksesta läpi Raa-
matun ovat kiinnostavia. 

Hän kertoo, että jokainen 
opiskelija muodostaa portfo-
lion omalla tyylillään pastori-
en arvioitavaksi. 

– Portfolioon voi kerä-
tä opetusten herättämiä aja-
tuksia ja koulun ulkopuo-
lelta tulevia inspiraatioita, 
joista haluaa puhua Juma-
lalle, ja joista kokee Juma-
lan puhuvan. Siis herkkää ja 
aitoa kommunikointia sydä-
mestä esimerkiksi runon, va-
lokuvan tai lauseen kautta. 
Jokainen päivä koulussa on 
erilainen. Opettajat tuovat  
henkilökohtaisia kokemuk-
sia ja näkökulmia opetuksiin. 

Jokaisella oppilaalla on mah-
dollisuus palvella. Viikoittain 
vaihtuvat järjestäjät vastaa-
vat kahvitteluista opettajille 
ja ryhmälle. Oppilaat osallis-
tuvat myös Saalemin Matka 
ensimmäiseen jouluun -näy-
telmään. Koulun lopussa on 
mahdollisuus osallistua lähe-

tysaktioon.
– On etuoikeus olla kut-

suttu viemään hyvää uutista  
eteenpäin, Laura iloitsee. 

Pintaa syvemmälle 
Oppilas Rosita Nyman on ai-
emmin käynyt kaksivuoti-
sen raamattukoulun samassa 

paikassa 2013-2015. Hänen 
mielestään nykyiset opetta-
jat ovat silti tuoneet esille uu-
sia asioita Raamatusta. Uutta 
ovat myös opiskelupäivät Iso 
Kirja –opistossa Keuruulla ja 
Helsingissä. 

– Voisin sanoa kuin eräs 
opettajista, että ”pitää men-
nä pintaa syvemmälle”. Jos 
lukee koko luvun eikä vaan 
yhtä jaetta, ymmärtää pa-
remmin asian sisällön. Raa-
mattu on ihmeellinen kirja!  
Meitä on täällä kiva ja ahkera 
porukka. Mikä parasta, ikäm-
me vaihtelee hieman yli 20 
vuodesta 66 vuoteen. Suo-
sittelen Message- opetuslap-
seuskoulua sinullekin, joka 
haluat syventyä Jumalan Sa-
naa, Rosita innostaa.

Palveleva johtaja
Raamattukoulun johtaja Ma-
rianne Auvinen luotsaa kou-
lua vapaaehtoistyönä. Hänen 
tehtävänsä vaihtelevat toi-
mistotöistä hengellisiin pal-
velutehtäviin.

– Koen hoitavani seura-
kunnallista palvelutehtävää 
opettajien ja oppilaiden tuke-
na. On ollut ilo toimia yhdes-
sä ja innostua heidän innos-
taan. Otan selvää asioista ja 
tiedotan eteenpäin sekä jaan 
Sanaa joissakin aamunava-
uksissa. Tavoitteena on saada 
oppilaat juurtumaan ja rakas-
tumaan Jumalan Sanaan.

Tarja Jääskeläinen
Kuvat Oppilaiden arkistot

Saalemilla aiemmin toi-
mineen Elämä ja Palvelu 
Raamattukoulun  enti-
set oppilaat kokoontui-
vat Renunion-päivään 
loppukesästä. Noin 30 
oppilaan kuulumiskier-
ros todisti, että raamatu-
nopiskelu oli synnyttänyt 
janoa syvempään Juma-
lan tuntemiseen ja aloit-
tanut muutosprosesseja. 
Opitut asiat olivat kan-
taneet ja rohkaisseet elä-
män haasteissa.

Koulun perustaja Juha 
Kotisaari kehottaa säilyt-
tämään samanlaisen us-
kon kuin Aabrahamilla 
oli.  

Aabraham ei ollut suu-
ri saarnamies eikä kunin-
gas. Hän kuuli ja uskoi Ju-
malaa sekä lähti kohti lu-
vattua maata perheineen 
ja karjoineen. Jos hän ei 
olisi uskonut ja toiminut, 
meillä ei olisi mahdolli-
suutta uskoa Jeesukseen 
ja opiskella Raamattua. 
Sinunkin uskosi vaikut-
taa tulevaisuuteen, hän 
sanoi. 

Usko vaikuttaa 
tulevaisuuteen

Rosita Nyman

Laura-Maria Arola
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Syyslukemista

Supersankarit -
Ihmeellisiä kertomuksia

Josh O’Brien

Vihasta rakkauteen -
Islamistista

sillanrakentajaksi
Yassir Eric

Näin Jumala löysi 
minut

Juhani Happonen (toim.)

Helluntailainen DNA
Arto Hämäläinen,
Waltteri Haapala,

Pekka Perho, Sanna Urvas

Lupa tuntea
Mirja Sinkkonen
ja Paula Tähtinen

29,90€ 20,00€ 25,00€ 25,90€ 25,00€

Naurua ei puutu, kun rangerit ko-
koontuvat yhteen - vaikka sää ei 
aina olekaan suosiollinen. Syyskau-
si aloitettiin Suomensaaressa elo-
kuun lopussa melonnan, geökät-

keilyn ja hotdogien siivittämän.ä 
Kotimatka alkoi juuri ennen kuin 
ukkonen ehti päällemme. Sen jäl-
keen onkin ehditty jo purjehtia, pe-
lata jalkapalloa, pitää raamattuhet-
kiä, leipoa, naulata ja vaikka mitä.  
Syyskuussa vietimme leiripäivää 
Kukkolassa. Silloinkaan sää ei ollut 
ihastuttava, mutta hauskaa oli. Eri-
laisilla toimintapisteillä yritettiin 
selvitä labyrintista, olla kaatamatta 
tornia, ylittää jokea liukureilla ja saa-
da vesi liikkumaan. Paikalla oli niin 
cupseja (alle kouluikäiset) vanhempi-
neen kuin myös isoimpia rangereita. 
Onko siellä vielä joku koululainen, 
joka haluaisi perjantaisin rangerei-
hin? Tervetuloa mukaan!

Milka Myllynen

Säällä kuin säällä hyvällä päällä

Rachel Saliba valmistelee väitöskirjaa 
naisten asemasta ja johtajuudesta.

Marina Bakhos on opiskellut klassista 
laulua ja länsimaista oopperaa monia 
vuosia. 

SyysStartti-tapahtumamme ”Menkää 
kaikkeen maailmaan” keräsi jälleen 
noin parisataa osallistujaa. Pääsalin 
lähetysaiheisesta alkutilaisuudes-
ta vastasi ansiokkaasti Milka. Lasten 

jumiksen musasta vastasi Jippii-kuo-
romme Satelee ja King`s Kids ryhmä. 
Perheitä ja lapsia oli ilahduttavan 
paljon ja vilskettä riitti. Ohjelmas-
sa oli herkkutarjoilu, erilaisia pele-
jä sisällä ja ulkona, sumopainintaa, 
kädentaitopiste, askartelua, kasvo-
maalausta, lähetystyön rukouspis-
te, mysterirata, tikkupullan paistoa, 
pomppulinna ja pallomeri. Iso kiitos 
kaikille, jotka tavalla tai toisella olit-
te avustamassa. Perheitä ja lapsia on 
seurakunnassamme paljon. Eri toi-
minnoissa lapset löytävät uusia ka-
vereita ja vanhemmat tutustuvat toi-
siinsa. Lisäksi saamme kuulla aina jo-
tain uutta rakastavasta Jumalasta.

 
Tapani Varuhin 
Kuva Pekka Männistö

Syystartista iloa kaikenikäisille

Katukappelin Summer Feast 
jalkautui ihmisten keskel-
le. Perjantai-iltana Cinolan 
elokuvateatterissa mukana 
olivat pastorit Hannu Vuori-
nen Hervannan Lähikirkos-

ta, Timo Penttilä Katukap-
pelista ja  Marko Selkomaa 
Seinäjoelta sekä Katukappe-
lin ylistysryhmä. Lauantai-
na oli Hervanta-päivä, ja ih-
miset olivat liikkeellä. Torilla 

kuultiin Vihtori Muhujärven 
evankeliointiryhmän laulua 
ja todistuksia sekä maisteltiin 
irakilaisten tekemiä herkkuja. 
Samaan aikaan Kauppakes-
kus Duon alakerrassa esiintyi 

Mika Karola osana Hervanta-
päivän ohjelmaa. Tapahtuma 
jatkui Duon yläaulassa musii-
killa ja vankilassa uskoontul-
leiden sekä Marko Selkomaan 
puheenvuoroilla. Katukappe-
lin kahvila Lounge avattiin 
yleisölle ja ihmisiä kutsuttiin 
Katukappelin iltatilaisuuteen. 

Evankelista Selkomaan sa-
volaishuumorilla höystet-
ty sanoma upposi sydämiin. 
Hervannassa ensimmäistä 

kertaa vieraillut puhuja oli 
vaikuttunut kesätapahtuman 
kokonaisuudesta.

– Teillä on aito ja konstai-
lematon tapa viedä evankeli-
umia, ja teiltä löytyy  musiik-
kia eri tilanteisiin, hän ihas-
teli.

Tarja Jääskeläinen 
Kuvat Lassi Jääskeläinen

Jumalan rakkaus kosketti Summer Feast –tapahtumassa

Kauppakeskuksen yläaula muuttui iltapäiväkirkoksi.

Musiikki ja lähi-idän ruoka houkuttelivat ihmisiä torille.

Katukappelin 
naisten illassa 
raikas tuulahdus 
Libanonista. 

Syksyn ensimmäisessä nais-
ten illassa kuulimme kahden 
Lähi-idän naisen kosketta-
vat tarinat. Molemmat palve-
levat Libanonin Rock Eternal 
Church –seurakunnassa.

Luopumisen  
hinta ja siunaus
Rachel Saliban perhe oli va-
rakas ja hän eli elämään-
sä juhlien ja niinkuin halusi. 
Nuori nainen koki kuitenkin 
elämässään levottomuutta 
ja tyhjyyttä. Täti kutsui hän-
tä seurakuntaan ja kertoi hä-
nelle Jeesuksesta. Kun Rachel 
teki oman ratkaisunsa antaen 
elämänsä Jeesukselle, alkoi-
vat vaikeudet perheen kans-
sa. Rachelin piti valita oman 
perheen ja Jeesuksen välillä. 
Hän valitsi Jeesuksen, lähti 

kotoa ja alkoi elää omaa elä-
määnsä. Jumala valmisti hän-
tä monien vaikeuksien kaut-
ta vuosien ajan, ja hän luotti 

kaikessa Jumalaan. Nyt hän 
elää siunattua elämää Juma-
lan johdatuksessa ja palvelee 
seurakunnassa. Myös yhteys 
vanhempiin on parantunut. 
Rachel on luonut menestyvän 
uran yliopistossa, jossa hän 
työskentelee. Katukappelin 
johtajuusseminaarissa kuul-
tiin hänen luentonsa idän ja 
lännen kulttuurieroista.

- Jeesus on kaikki, mitä tar-
vitsen, Rachel sanoo.

Laulunlahjat  
Jumalan käytössä
Upea-ääninen ylistyksenjoh-
taja Marina Bakhos kertoi, 
että hänen perheensä oli köy-
hä, mutta hänellä oli rakas-
tavat vanhemmat. Hän uskoi 
Jumalaan, mutta ei tuntenut 
Jeesusta. Perheen vaikean ti-
lanteen kanssa Marina pol-
vistui Jumalan eteen ja sai 
pian huomata, miten asiat 
alkoivat järjestyä niin omas-
sa kuin perheenkin elämässä. 

Pastori Saad  pyysi Marinaa 
opettamaan laulua seurakun-
nassa. Siellä Marina huoma-
si, että näiden ihmisten usko 
oli erilaista, sillä he korotti-
vat Jeesusta. Marina alkoi ky-
selemään, kuka Jeesus on, ja 
hänelle kerrottiin. Hän avasi 
sydämensä Jeesukselle. Vuo-
desta 2012 hän on ollut seu-
rakunnan ylistyksenjohtaja.

Molemmat naiset korosti-
vat, että Jumala on mahdot-
tomuuksien Jumala. Meidän 
tulee uskoa Jumalaan, käyt-
tää Jeesus-nimeä ja sen   auk-
toritettia eikä kadottaa sitä. 
Meidän tulee myös pitää kiin-
ni Sanan lupauksista ja omis-
taa ne elämäämme: ”Ja nämä 
merkit seuraavat niitä, jotka 
uskovat: minun nimessäni he 
ajavat ulos riivaajia, puhuvat 
uusilla kielillä,nostavat käsin 
käärmeitä ja jos he juovat jo-
takin kuolettavaa, ei se heitä 
vahingoita:he panevat käten-
sä sairasten päälle ja ne tu-
levat terveiksi.” (Mark 16:17-
18)

Saimme pitää libanonilai-
sia vieraita kolmen päivän 
ajan eri tilaisuuksissa. Niis-
sä puhui myös pastori Geor-
ge Saad Rock Eternal Church 
–seurakunnasta. 

Terhi Pajunen 
Kuvat Tarja Jääskeläinen
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Työmuodot tiedottavat

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 16.10.2019–11.12.2019
vko 42
ke 16.10. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Anne Kuosmanen, 
Ilonia-kuoro 
La 19.10. klo 17.00 Suuri Jeesus 
-tapahtuma Sampolan 
juhlasalissa, Harri Johansson
La 19.10. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 20.10. klo 11.00 Lähetys-
sunnuntain jumalanpalvelus, 
Petteri Arasalo, musiikki: Juha ja 
Miika Törmä, Johanna Ihonen, 
pyhikset
Su 20.10. klo 17.00 
English Service 
Su 20.10. klo 17.00 Iltakirkko, 
ehtoollinen, Lastenmaailma, 
Jarkko Lindqvist

Vko 43
Ti 22.10. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Petteri Arasalo
Ke 23.10. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Pekka Ylenius, 
Ilonia-kuoro
Pe 25.10. klo 19.00 WE-ilta ylä-
koululaisille Valohuoneella
La 26.10. klo 11.00 
Lähetyksen toimintapäivä
La 26.10. klo 19.00 
Lost & Found nuorille

Su 27.10. klo 11.00 Jumalanpal-
velus, Martti Ahvenainen, kirjan 
julkistaminen, musiikki: 
Palo-ojat, pyhikset
Su 27.10. klo 15.00 Pirkanmaan 
helluntaiseurakuntien Lähe-
tysrukouskokous Kangasalan 
helluntaiseurakunnassa
Su 27.10. klo 17.00 
English Service
Su 27.10. klo 17.00 Iltakirkko 
United, Hannakaisa Shehu, 
Lastenmaailma

Vko 44
Ma 28.10. klo 12.00 Senioriystä-
vät, Kuuleeko Jumala – Rukous-
vastauksia, Helena Björkqvist ja 
Marja Ahvenainen
Ti 29.10. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Lähetystoimikunta, 
Arto Syrjänen
Ke 30.10. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Vieraita Somerolta, 
Mieskuoro Someron Soihtu
Pe 01.11. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille
La 02.11. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 03.11. klo 11.00 Ehtoollisju-
malanpalvelus, Usko Katto, mu-
siikki: Moreeni-kuoro, pyhikset

Su 03.11. klo 17.00 
English Service
Su 03.11. klo 17.00 Iltakirkko, 
Lastenmaailma, 
Hans ja Päivä Moos 

Vko 45
Ti 05.11. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Jarkko Lindqvist
Ke 06.11. klo 12.00 Päivätilai-
suus, Jaakko Korhonen, 
Ilonia-kuoro
Pe 08.11. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille
La 09.11. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 10.11. klo 11.00 Jumalan-
palvelus, Lapsikuoro Satelee, 
pyhikset
Su 10.11. klo 17.00 
English Service
Su 10.11. klo 17.00 
Iltakirkko, Lastenmaailma

Vko 46
Ma 11.11. klo 12.00 Senioriys-
tävät, Ikääntymisen vaikutukset 
mielialaan, uneen ja väsymiseen, 
Timo Palo-Oja ja Pirjo Holm-
Tattari 
Ti 12.11. klo 19.00 Seurakunta 

rukoilee, Hannakaisa Shehu
Ke 13.11. klo 12.00 Päivätilai-
suus, Eeva Seppäläinen, 
Ilonia-kuoro 
Pe 15.11. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille
La 16.11. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 17.11. klo 11.00 Lähetys-
sunnuntain jumalanpalvelus, 
musiikki: Johanna Ihonen, Miika 
ja Juha Törmä, pyhikset
Su 17.11. klo 17.00 
English Service
Su 17.11. klo 17.00 Iltakirkko, 
ehtoollinen, Lastenmaailma

Vko 47
Ti 19.11. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee; Tapani Varuhin
Ke 20.11. klo 12.00 
Päivätilaisuus, Ilonia-kuoro
To 21.11. klo 18.oo Suuri Jeesus 
-tapahtuma, Pekka Perho, 
Joona Salo & Band 
Pe 22.11. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille
La 23.11. klo 19.00 
Lost & Found nuorille 
Su 24.11. klo 11.00 Jumalanpal-
velus, Ilonia-kuoro, pyhikset 

Su 24.11. klo 17.00 
Iltakirkko, Lastenmaailma 
Su 24.11. klo 17.00 
English Service

Vko 48
Ma 25.11. klo 12.00 
Senioriystävät
Ti 26.11. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Lähetystoimikunta 
To 28.11. klo 08.00 Päiväpiirin 
matka Hämeenlinnaan
Pe 29.11. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille
La 30.11. klo 19.00 
Lost & Found nuorille 
Su 01.12. klo 11.00 Ehtoollisju-
malanpalvelus, pyhikset, Moree-
ni-kuoro, Lähetysmyyjäiset  
Su 01.12. klo 17.00 
English Service
Su 01.12. klo 17.00 
Iltakirkko, Lastenmaailma

Vko 49
Ma 02.11. klo 12.00 
Senioriystävät, Kuntopiiri aivoille, 
Sirpa Malmi
Ti 03.12. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee
Ke 04.12. klo 12.00 Päivätilai-
suus, Hannakaisa Shehu, Jubila-
dos, Ilonia-kuoro 
Pe 06.12. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille 
La 07.12. klo 19.00 
Lost & Found nuorille 
Su 08.12. klo 11.00 
Jumalanpalvelus, pyhikset 
Su 08.12. klo 17.00 
Iltakirkko, Lastenmaailma 
Su 08.12. klo 17.00 
English Service

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

TYÖMUODOT TIEDOTTAVAT
www.facebook.com/Tampe-
reenhelluntaiseurakunta

KAIROSKURSSI
Seuraava Kairos-kurssi 
1.-3.11/6.11/13.11/15.-17.11. 
Lisätiedot www.kairoskurssi.fi
Ilmoittautuminen 20.10. men-
nessä kairos.tampere@gmail.
com 

PÄIVÄRUKOUS
Päivärukoukset tauolla 
viikolla 48 

RUKOUSLIEKKI
jatkuu tiistaisin klo 17.30 
Rukouskammiossa. Viimeinen 
Rukousliekki ennen joulutaukoa 
on 11.12.

SOLUTYÖ
Uskon askelissa- kurssi 31.10-
7.12.2019. Kurssi on jatkoa 
Uskon perusteet-kurssille. 
Kurssilla käsitellään kristil-
liseen ihmiskäsitykseen ja 

hengelliseen kasvuun liittyviä 
aiheita. Ilmoittautuminen 27.10 
mennessä verkkolomakkeella 
tai seurakunnan infopisteellä. 
Lisätiedustelut: Suvi Linjamaa-
Korppi 044 3147 440

WARTIT
5.-6.-luokkalaiset Wartit 
kokoontuvat perjantaisin klo 19-
21. Tauolla joulukuun ajan

www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

POISNUKKUNEET

Enqvist Matti
Jokinen Eva-Maija
Similä Sirkka
Toivanen Pirjo 
Vaitti Mirjam


