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Pääkirjoitus

Paimenen Sana

Pääsiäisenä muistelimme Jee-
suksen kuoleman merkitystä 
meille ihmisille. Saamme myös 
iloita ylösnousemuksen totuu-
desta, joka on todellinen toi-
von sanoma. Ihminen tarvit-
see toivoa elämässään – ennen 
kaikkea iankaikkisen toivon.

Jeesuksen valmistama pe-
lastus on tuonut uskovan elä-
mään toivon, joka kestää yli 
kuoleman rajan. Heprealais-
kirjeen kirjoittaja käyttää täs-
tä hienoa vertauskuvaa. Toi-
vo on ankkuri, joka ylettyy 

taivaallisen Ilmestysmajan 
kaikkein pyhimpään. Usko Ju-
malaan siis riittää pitämään 
uskovan kiinni tulevaisuu-
den toivossa kaikkien elämän 
myrskyjen keskellä. 

”Jumala ei voi valehdel-
la, hän tahtoi rohkaista mei-
tä, hänen turviinsa paenneita, 
ja kannustaa pitämään kiinni 
toivosta, joka on edessämme. 
Se toivo on elämämme ank-
kuri, luja ja varma. Se ulot-
tuu väliverhon tuolle puolen” 
(Hepr. 6:18–19).

Toivoa on tarjolla usko-
van arkeen. Jeesus on luvan-
nut olla uskovan kanssa aivan 
jokaisena päivänä. ”Ja katso, 
minä olen teidän kanssanne 
kaikki päivät maailman lop-
puun asti” (Matt. 28:20). Tämä 
tuo toivon näkökulman arjen 
keskelle. Jeesus kuulee kaikki 
rukoukset, ja voimme kokea 
hänen vaikutustaan elämäm-
me haasteiden keskellä. Raa-
matun lupaukset ovat kuin 
toivon ankkuri jo tässä elä-
mässä.

Korona on vaikuttanut vii-
meisen vuoden ajan myös 
seurakunnan toimintoihin. 
Emme kuitenkaan ole vaipu-
neet toivottomuuteen. Kun-
nioittaen rajoituksia jumalan-
palveluksia on pidetty etäyh-
teyksin, uusia uskovia on 
kastettu, sielunhoitoa on ol-
lut runsaasti, solut ovat ko-
koontuneet ja lähetystyöhön 
on satsattu. Toisaalta erityis-
tä huolta on koettu yksinäis-
ten ja niiden tähden, jotka ei-
vät ole vielä juurtuneet vah-

vasti sanaan. Rukouksemme 
on, että rajoitukset tulevat 
vähentymään ja seurakun-
nan toiminnot normalisoitu-
vat. Kaikessa saamme kääntyä 
Jumalan puoleen, joka on lu-
vannut tulevaisuuden ja toi-
von. ”Minulla on omat suun-
nitelmani teitä varten, sanoo 
Herra. Minun ajatukseni ovat 
rauhan eivätkä tuhon ajatuk-
sia: minä annan teille tulevai-
suuden ja toivon” (Jer. 29:11).

Petteri Arasalo

Jeesus vei opetuslapset matkalle, 
jossa he eivät aina pysyneet ”kar-
talla”. Hän puhui Jumalan valta-
kunnasta, mutta ei esiintynyt hal-
litsijana. Hän ei järjestänyt ku-
ninkaan arvolle sopivaa sovitusta, 
vaan nöyryytti itsensä ja kärsi aina 
ristinkuolemaan asti. 

Hän saapui Jerusalemiin laina-
tulla aasilla. Hän ajoi rahanpalvojat 
pois pyhäköstä, mutta paransi siellä 
luokseen tulleet rammat ja sokeat. 
Hän lainasi huoneen pääsiäisateri-
aa varten ja kehotti muistelemaan 
häntä kuolemansa jälkeen. Hän salli 
kavaltajansa istua samassa pöydäs-
sä, mutta palautti mahtipontisen 
Pietarin maanpinnalle toteamalla, 
että tämä tulisi kieltämään hänet. 
Hän kumartui pesemään opetuslas-
tensa jalat antaen esimerkin palve-
levasta johtajuudesta. 

Getsemanen yössä Jeesus pyy-
si rukoustukea, mutta opetuslapsia 
painoi uni. Vainon yltyessä he pake-
nivat; vain naiset seurasivat tilan-
netta taaempana. Ihmisten järjetön 
julmuus tuntui Jeesuksen luissa ja 
ytimissä, mutta hän vaikeni. Sekun-

nin tarkkuudella hän antoi henken-
sä, ja taivas alkoi puhua. Maa järisi, 
esirippu repesi ja kalliot halkesivat. 
Kolmantena päivänä enkeli vieritti 
kiven pois, ja kuoleman voittaja as-
tui ulos haudasta. 

Taivaallisessa suunnitelmassa 
mikään ei epäonnistunut, vaikka 
opetuslapsetkin niin luulivat. Vas-
ta muutaman päivän kuluttua mo-
net ymmärsivät, että oli tapahtu-
nut juuri se, mistä hän oli  puhunut. 
Kuinka usein meille käykään näin? 

Jeesuksen ylösnousemus on 
edelleen meidän todistuksemme. 
Hänen Henkensä on voimamme, 
viisautemme ja visiomme lähde. Ki-
pujen mies ja sairauden tuttava on 
siellä, missä me sairastamme ja ko-
emme heikkoutta. Voimme tunnis-
taa hänen läsnäolonsa orvon, yksi-
näisen ja muukalaisen seurassa. 

Kuningas antoi merkkejä takaisin-
tulostaan. Monet niistä ovat jo täyt-
tyneet. On aika tehdä työtä ja valmis-
tautua rukoillen, jotta tunnistamme 
hänet, kun hän palaa. Miten mielen-
kiintoista onkaan elää juuri nyt!
Tarja Jääskeläinen

Kuplaelämää

Toivo ja tulevaisuus

Kuninkaan matkassa

Viime vuoden aikana moni on ajautu-
nut omaan turvalliseen kuplaansa. Yk-
sinkertaisesta kuplaelämästä voi jopa 
nauttia. On ollut aikaa omille ajatuk-
sille ja lähimmille ihmisille. Työmat-
kojen sijaan moni on saanut nauttia 
metsälenkeistä. Toisille taas työ on ol-
lut entistä kuormittavampaa, ja työnsä 
menettänyt ei ehkä ole nauttinut va-
paudestaan. Liian moni on jäänyt yk-
sin. Yhdessäoloa, seurakuntalaulua ja 
kirkkokahveja odotetaan ja kaivataan.

Helluntailiikkeen satavuotinen his-
toria on virittänyt seurakuntaelämän 
muistelua eri foorumeilla. Joku on ker-
tonut kivuliaista kokemuksistaan, ja 
toinen on hämmästellyt muistojen-
sa erilaisuutta. Kuplaelämä heijastuu 
myös siinä, miten siedämme erilai-
sia tulkintoja menneisyydestä ja ny-
kyisyydestä. Vaikka koemme asioita 
eri tavoin, on tärkeää pitää keskuste-
lukanavia auki. Oma kupla voi laajen-
tua, kun antautuu kuuntelemaan toi-
sen kertomaa. Esimerkiksi 1970-luvun 
lapsen ja nuoren kokemus mennees-
tä on erilainen kuin sen ajan aikui-
sen. Kaiken hyvän ohella lapsen mie-
leen tarttui ehkä kuormaksi asti pelkoa 
ja syyllisyyttä, mitä vanhemman suku-
polven voi olla vaikea ymmärtää. Aika 
on kullannut muistot. Oikeassa olemi-
sen suojamuurit purkautuvat, kun jo-
kainen tulee kuulluksi omine muistoi-
neen. Voimme oppia menneestä ja säi-
lyttää keskinäisen kunnioituksen.

Kasvu monikulttuuriseksi seura-
kunnaksi tarkoittaa kuplien puhkea-

mista. Voimme oppia uutta seurakun-
nan merkityksestä, kun ystävystymme 
maahanmuuttajan kanssa. Ikäihmi-
sen seurassa tunnistamme paikkamme 
sukupolvien ketjussa ja näemme sen, 
mikä yhdistää. Saarnaajan kirja muis-
tuttaa, että kaikella on aikansa, mut-
ta se, mitä Jumala tekee, kestää aikaa. 
”Mitä nyt on, sitä on ollut ennenkin, 
ja mitä vastedes on, sitäkin on ollut jo 
ennen” (Saarn. 3:15). Tämä antaa per-
spektiiviä muutoksen arviointiin.

Korona-aikakin on luonut erilaisia 
muistoja. Kaipaus seurakunnan yhte-
yteen on saanut uutta syvyyttä. Odot-
taminen on helpompaa, jos voi löytää 
kiitoksen aihetta jokaisesta päivästä.

Sirpa Törmä

Kolumni
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Hiihtoloman riemua
Heti hiihtoloman alettua 
maa nantaina kokoonnuimme 
Suomensaaren lähistön ka-
lavesille pilkkimään, ulkoile-
maan ja paistamaan makka-
raa. Lapsia oli noin 30 ja ai-
kuisia 10. Tällä kertaa Nico 
veti lasten suurimman kala-
määrän, ja Asko oli aikuisten 
sarjan paras kalamies. Hie-
nointa päivässä oli kuitenkin 
se, että kaikki pääsivät pilkki-
mään ja kokemaan kalastuk-
sen riemua. Makkarat ja me-
hut maistuivat nuotion heh-
kuessa. Metsän uumenista 
tuli löydettyä sinne kätketyt 
aarteet.

Tiistaina oli suuntana Lam-
minpään maja ja siellä sijait-
sevat pulkkamäet. Pulkkamä-
kiä oli kaikkiaan neljä. Vauh-

tia ja menoa riitti! Onneksi 
mitään haaveria ei sattunut ja 
saimme nauttia päivästä täy-
sin siemauksin. Eilan sämpy-
lät ja muut herkut maistuivat 

ulkoilman ja auringon hel-
liessä meitä. Meitä taisi olla 
25 koolla.  

Keskiviikkona suuntasim-
me Pyynikin rantaan. Pienen 

hartauden jälkeen alkoi lu-
mikentällä melkoinen vipinä: 
köyden vetoa, lumiveistosta 
ja kisailua eri ryhmissä. Väli-
palalla oli hyvää suolaista ja 

vähän makeaa sekä kuumaa ja 
kylmää juotavaa. Päivän lop-
puun oli varattu huippujän-
nittävä hankijalkapallopeli. 
Lasten energiamäärä oli hui-
kea. Hankiottelu oli loppuun 
asti jännittävä, osaksi huip-
putorjuntojen vuoksi, joita 
ohjaajamme Heikki ja Joona 
maalivahteina näyttivät. 

Toimintapäivät osuivat hy-
vään hetkeen, koska hiihto-
loman lasten leiri oli joudut-
tu perumaan koronan vuoksi. 
Taivaan Isää kiittäen saimme 
viettää kolme ihanaa ulkoilu-
päivää yhdessä. Isot kiitokset 
lapsille osallistumisesta sekä 
ohjaajille yhteistyöstä päivien 
toteutuksessa.

Tapani Varuhin

Koskenlaskija
tähän villinä kuohuvaan kos-
keen
en halunnut venettäni laskea
en tahtonut
mutta veneeni työnnettiin sin-
ne kuitenkin
kosken hurjissa kuohuissa 
syöksyin eteenpäin
kiviä väistellen, välillä itseni 
kolhien
mustelmilla ja ruhjottuna tu-
lin alas

Näihin säkeisiin tiivistyy 
Anne Kuosmasen kokemus 
kamppailusta ärhäkkää rinta-
syöpää vastaan.

– Lokakuussa 2019 löy-
sin rinnastani kyhmyn. Olin 
myös väsynyt, nukuin jopa 
kaksitoista tuntia yössä, nai-
nen kertaa.

Tutkimuksissa löydettiin 
paikallisesti levinnyt kasvain, 
ja huonojen maksa-arvojen 
takia pelättiin myös etäpe-
säkkeitä. Oli pakko käsitellä 
ajatus elämän päättymisestä. 
Marraskuussa tuli kuitenkin 
helpottava tieto: etäpesäkkei-
tä ei ollut.

Kuosmasta hoidettiin sy-
tostaattien ja kahden täsmä-
lääkkeen yhdistelmällä. Hoito 
puri – jopa niin, ettei kasvain-
ta lääkäreiden ihmetykseksi 
löytynyt ensimmäisen hoito-
jakson jälkeen ollenkaan.

Edessä oli vielä leikkaus. 
Oli rukoiltu, ettei kaikkia kai-
nalon imusolmukkeita tarvit-
sisi poistaa, koska siitä seu-
raa usein ongelmia käden toi-
mintaan. Juuri ennen leikka-
usta kirurgi kuitenkin sanoi 
Annelle, että todennäköisesti 
kaikki imusolmukkeet joudu-
taan poistamaan varmuuden 
vuoksi. Nainen huokaisi vielä 
kerran Jumalan puoleen.

– Leikkauksen jälkeen ki-
rurgi kertoi yllätyksestä: kaik-
kia imusolmukkeita ei tarvin-
nutkaan poistaa, Anne iloit-
see rukousvastauksesta. 

Hän sai myös tiedon sii-
tä, ettei syöpäsoluja löytynyt. 
Koskenlaskija-runo päättyy 
iloon:

lopulta koski tyyntyi
vasta silloin itkin ulos kaiken 
kipuni ja pelkoni
itkin myös iloa
katselin takana kuohuvaa kos-
kea
kiitollisena:
minä elän
minä hengitän

Paluu mielekkään 
työn pariin
Elokuussa 2020 Kuosmanen 
palasi työn pariin tarkista-
maan komipermjakinkielisen 
Psalmien kirjan käännöstä.

– Psalmeissa Jumalan läs-
näolo muuttaa kärsimyksen 
ylistyslauluksi, Anne iloitsee 
työn sopivuudesta omaan elä-
mäntilanteeseen.

Iloa on tuonut myös vuosi 
sitten julkaistun Uuden tes-
tamentin käännöksen saama 
hyvä palaute.

– Sikäläinen kääntäjäm-
me Raisa Petrova vieraili hil-
jattain kulttuurikeskuksessa, 
jossa kulttuurialan edustajat 
kehuivat käännöksen kieltä 
selkeäksi ja ymmärrettäväksi. 
He pyysivät seurakuntia jär-
jestämään huhtikuussa uuden 
julkistusjuhlan.

Jumala, miksi?
Kärsimys on saanut Kuosma-
sen kysymään Jumalalta mik-
si-kysymyksiä.

– Hän on ottanut kipuni ja 
vihanikin vastaan. Olen alka-
nut tajuta, mitä tarkoittaa Ju-
malan rakkaus ja se, että hän 
hyväksyy minut sellaisena 
kuin olen.

Kuosmasta on lohduttanut 
Jeesuksen kärsimys ihmisenä. 
Jumalan rakastava läsnäolo 
on ollut hänen voimansa.

– Suruissani ja peloissani-
kin olen koko ajan kokenut 
olevani turvassa. 

En ollutkaan yksin
luulin jääneeni yksin pimeään

käperryin kerälle
ja itkin
mutta en ollutkaan yksin
Kipujen Mies itki kanssani
yksinäisistä yksinäisin
mies, jolle Jumalakin käänsi 
selkänsä

Hän seisoi vierelläni
ja rukoili puolestani
etten luovuttaisi
että kuulisin toivon äänen
että näkisin valon

(julkaistu kirjassa ”Silta lähel-
lesi”)

Haastattelun tekemisen 
jälkeen Kuosmasen perhettä 
on kohdannut suuri suru: An-
nen ja Paulin poika, Annan ja 
Antin veli, Mikko, on meneh-
tynyt. He tarvitsevat nyt kai-
ken mahdollisen esirukoustu-
en seurakunnalta.

Marika Karhu

”Olen ollut koko ajan turvassa”
Anne Kuosmanen sai syöpähoitoihin 
voimaa Kristuksen kärsimyksestä

Rukous
peittele minut rauhallasi, Isä
lämpimällä ja pehmeällä peitollasi
pelkoni, suruni, kipuni, häpeäni
kaikki mahtuu Sinun peittosi alle
olen turvassa.  – Anne
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VIRKISTY VISIOSSA
Kevään tuoksu on jo ilmassa ja Visio kolkuttaa oven 
takana. Kokoonnumme seurakuntana yhdessä 
monipuolisen sisällön ääneen. Ehkä virtuaalitapahtu-
mat väsyttää jo, mutta uskomme, että Jumalalla on 
paljon annettavaa myös sitä kautta. Ehdimmekö 
pysähtyä viikonlopuksi isojen, mielenkiintoisten ja 
inspiroivien puheenvuorojen ja sydäntä koskettavan 
musiikin äärelle? Mukana tapahtumassa ovat Jyrki 
Palmi, Jukka Kakriainen, Sara Saarela ja Timo Raas-
sina sekä artistivieraana Jippu!

Visio on kohtaamispaikka. Sinulle ja Jumalalle. Sinulle 
itsesi kanssa. Sinulle ja ystävillesi. Kokeile ja hyppää 
virtuaaliseen kohtaamispaikkaan ja löydä tuttuja 
ruudun takaa. Ruutu ei estä Jumalan toimintaa.

Siunattua aikaa sinulle! Toivottavasti ollaan linjoilla 
Visiossa!

VISIO SEURAKUNTAKONFERENSSI
16.18.4. 2021

TÄMÄN KAUPUNGIN PARHAAKSI
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OHJELMA

PERJANTAI  16.4.

18.00 VISIO-ILTA, AVAJAISET
”Lahja kaupungille”
Jukka Kakriainen,
Markus Rautaniemi

20.00 ILTANUOTIO
Rukousta ja ylistystä
Joona Salo

LAUANTAI 17.4.

10.00-10.30 LASTEN MUSKARI
Zoomissa

13.30 KISASTUDIO

14.00 URBAANI-PANEELI
Markku Ojaniemi, Roni Lempiäinen, 
Katja Castillo, Jaakko Pasanen, 
Jarkko Lindqvist

15.00 KISASTUDIO

16.00 VISIO-ILTAPÄIVÄ
”Ettei kukaan jäisi yksin”
Sara Saarela, Petteri Arasalo

17.00 KISASTUDIO

17.30-18.00 SKIDIEN MEININGIT
Lapsille Zoomissa

18.00 VISIO-ILTA
”Tämän kaupungin toivo”
Jyrki Palmi, Usko Katto

19.30 KISASTUDIO

20.30 VISIO x LOST & FOUND
”VALO”
Timo Raassina

SUNNUNTAI 18.4.

10.30-11.00 SKIDIEN MEININGIT
Lapsille Zoomissa

11.00 JUMALANPALVELUS
”Kansakuntien parhaaksi”
Jyrki Palmi, Usko Katto

15.00 JIPPU

17.00 ILTAKIRKKO UNITED
”Ihmisten parhaaksi”
Timo Raassina,
Hannakaisa Shehu

VIETÄ KEVÄÄN INSPIROIVIN VIIKONLOPPU VISIOSSA. 
SEURAA YHDESSÄ LÄHEISTESI KANSSA KOTISOHVALTA.

VISIOKONFERENSSI.FI

TULE MUKAAN
> USKOTV.FI
> YOUTUBE: TAMPEREEN HELLUNTAISEURAKUNTA
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Alun toistakymmentä ihmis-
tä eri puolilta Pirkanmaa-
ta on kokoontunut yhtei-
seen rukoukseen ja jutuste-
luun internetin välityksellä. 
Saamme kuulla iloisen ruko-
usvastauksen, kun yksi viime 
kerralla sairaalassa ollut on 
päässyt kotiin. Kun päällim-
mäisiä kuulumisia on vaih-
dettu, Sini Mikkolanaho ja-
kaa ajatuksiaan yhteydestä. 

– Asia, jota seurakunnal-
ta eniten kaipaamme mie-
heni kanssa, on elämän jaka-
minen ja aidot suhteet. Sen 

voi kiteyttää sanaan yhteys. 
Tahdomme rakentaa seura-
kuntaa, jossa se toteutuu. 

Sini on seurakuntamme 
Pirkkalan kampuksen solu-
koordinaattori. Meneillään 
on Pirkkalan kampuksen 
avoin rukoushetki ”Kampus 
night”.

Seurakuntamme hengel-
listä toimintaa Pirkkalan ja 
Härmälänrannan alueella ra-
kennetaan kampus-idealla. 
Kampusmalli tarkoittaa seu-
rakunnan nykyisen toimin-
nan laajentamista uudelle 

alueelle. Se on uuden yhtei-
sön istutusta nykyisen työn 
ulottamisena uuteen paik-
kaan. Kyse ei ole itsenäisis-
tä seurakunnista, vaan yhtei-
sön uusista osista. Esimerkik-
si Oslon helluntaiseurakunta 
on helpottanut eri puolilla 
asuvien seurakuntayhteyttä 
perustamalla kampuksia ym-
päri kaupunkia; sinne, missä 
ihmiset asuvat. Parkkivaike-
udet helpottavat, kun seura-
kunta tulee lähelle tai sopi-
vien liikenneyhteyksien pää-
hän. Kampus on myös tapa 

tarjota tiiviimpää yhteisölli-
syyttä ja vallata uutta alaa. 

Vuosikausia rukouksin 
valmisteltu Pirkkalan työ on 
ottanut ensi askeliaan ru-
kouskokousten ja suunnitel-
mien muodossa. Nyt on vuo-
rossa solutyön rakentaminen 
ja Kampus night -etäkokoon-
tumiset. Pirkkalan kampus-
pastorimme Jaakko Pasanen 
näkee juuri solujen rakenta-
misen tärkeimpänä pohja-
työnä tulevalle toiminnalle. 

– Näissä pienissä kotiyh-
teisöissä voi olla herätyksen 

alku. Syksyllä onkin jo tar-
koitus kokoontua jumalan-
palveluksiin Ninan keittiön 
tiloihin Veskan ostoskeskuk-
selle. 

Tunti on nopeasti kulunut 
rukouksessa ja jakamissa. 
Kukin palaa hieman virkis-
tyneenä illan viettoon. Näin 
rakennetaan yhteisöä pala 
palalta. Täältä tullaan Pirk-
kala!

Jarkko Lindqvist

Pirkkala sydämellä

Seurakunta laajenee uusille alueille

Katukappelin venäläiset il-
lat alkoivat kymmenen vuotta 
sitten Kontupohjan pastorin, 
Jura Ivanovin, aloittamana. Il-
tojen vetäjä Katerina Saukko-
nen kertoo, että merkkivuo-
den kunniaksi suunnitellaan 
juhlaa, kunhan rajoitukset 
helpottavat. 

Joitakin vuosia sitten ryh-
män nimeksi saatiin rukouk-
sessa Bethel (Jumalan huone). 
Kävijöistä suurin osa asuu 
Hervannassa. 

– Korona-aikana ihmisiä 
on tullut muutama lisää, kun 
kaikki muut paikat ovat ol-
leet kiinni. Ihmiset kaipaavat 
yhteyttä ja vuorovaikutusta, 
Saukkonen toteaa. 

Halu kasvaa uskossa
Illat alkavat ylistyksellä, jota 
johtaa Ukrainasta kotoisin 
oleva Liza Osinnaike. Kolmen 
pienen lapsen äiti on käynyt 
venäläisissä illoissa reilun 
vuoden verran. Hän kuuli ys-
tävältään ryhmästä, jossa voi 
tutkia Raamattua ja keskus-
tella omalla kielellä.   

– Iloitsen, että ihmiset 
täällä etsivät Jumalan kasvo-
ja, lukevat ja opiskelevat Raa-
mattua sekä haluavat kasvaa 
uskossa. On hienoa, että Her-
ra käyttää seurakunnan jäse-
niä opettamaan toisia. 

Musikaalinen Liza aloitti 
laulamisen kotiseurakuntan-
sa lapsikuorossa Ukrainassa ja 
on soittanut pianoa 12-vuo-
tiaasta alkaen. Oman palve-
lupaikan löytyminen Hervan-
nan venäläisessä ryhmässä on 
hänelle rukousvastaus. 

Keskustelu syventää 
opetuksen
Pöydän ääressä juodaan tee-
tä, syödään kakkuja ja keksejä 
sekä vaihdetaan kuulumisia. 
Yleensä Katerina valmiste-
lee raamatunopetuksen, jon-
ka pohjalta keskustellaan. Hä-

nen mielestään keskustelu on 
yhtä tärkeää kuin opetus, sillä 
se tuo sanoman lähemmäksi 
omaa arkea. Hyvin usein poh-
ditaan, miten kristityn elämä 
näkyy arkipäivässä.

– Joskus ehdin puhua vain 
hetken, kun ihmiset alka-
vat kysyä, ja Pyhä Henki vie 
keskustelua eteenpäin. On 
myös tärkeää, että ryhmäläi-
set voivat kertoa kokemuksi-
aan, uniaan ja saamaansa il-
mestystä sanasta tai kuule-
mistaan saarnoista. Se kaikki 
rakentaa meitä, Katerina sel-
vittää. 

Alfa-ryhmä erikseen
Viime vuoden tammikuus-
sa ryhmään tuli kolme uutta 
henkilöä, jotka tarvitsivat pe-
rusopetusta. Sen jälkeen Ka-
terina on pitänyt heille tun-
nin Alfa-opetuksen ennen 
yhteistä iltaryhmää. Aiheita 
käsitellään kiireettä; esimer-
kiksi Pyhästä Hengestä riit-
ti puhetta neljänä torstaina. 
Viime kesänä ryhmästä kas-
tettiin yksi henkilö. 

– En mitenkään etsinyt enkä 
kuvitellut tekeväni tällaista, 
mutta Jumala ”löysi” minut ti-
lanteessa, jossa saatoin turva-

Русский вечер – Venäläinen ilta

Raamattua ja rakentavaa keskustelua

Bethel-ryhmän johtaja Katerina 
Saukkonen kuvassa keskellä. 
Ylistyksenjohtaja Liza Osinnaike 
takana vasemmalla.

ta vain hänen sanaansa ja ru-
koukseen. Toivon, että voisin 
olla uskollinen ja taitava ra-
kentaja, jollaisia hän etsii. 

Kymmenen vuoden aika-
na Katerina on jättänyt vä-
liin vain yhden kokoontumi-
sen Sofia-tyttärensä vanhojen 
tanssipäivänä.

– Pyhä Henki vain innostaa 
jatkamaan vuodesta toiseen. 
En voi olla pois, jos yksikin 
henkilö tulee paikalle. Ehkä 
Herralla on asiaa juuri tuolle 
ihmiselle. 

Tarja Jääskeläinen
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puolesta
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Thorne
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Martti Ahvenainen 
saavutti kunnioitet-
tavan 80 vuoden iän 
31.3. Martin elämässä 
on ollut monenlaisia 
vaiheita ja tuulia. 

Kutsun Jumalan valtakunnan 
työhön hän sai nuorena mie-
henä pian uskoontulonsa jäl-
keen opiskellessaan teknilli-
sessä koulussa. Kutsu hautau-
tui muutamaksi vuodeksi, mut-
ta Jumala piti sen voimassa.

Martti ei ole odottanut pu-
hujapyyntöjä, vaan on tart-
tunut itse työhön paikasta ja 
olosuhteista riippumatta. Hä-
nellä on ollut erityinen kyky 
löytää mielenkiintoista työtä 
haastavissakin oloissa. Pitkän 

monipuolisen seurakuntatyön 
ja sananpalvelun jälkeen hän 
ei vielä 70 vuotta täytettyään 
osannut jäädä lepäilemään. 
Miettiessään, mihin tarttuisi 
seuraavaksi, Martti sai ohjeen 
raamatunkohdasta, jossa Her-

ra sanoi Moosekselle: ”Mikä 
sinulla on kädessäsi?”

Runsaan lehtikirjoittelun, 
Raamattu kansalle –käännös-
työn ja -tarkastuksen jälkeen 
Martti aloitti ensimmäisen 
kirjansa. Se ei ollutkaan mi-
kään pieni vihkonen, vaan lä-
hes 500-sivuinen tutkielma 
Koraanin synnystä, opetuksis-
ta sekä niihin liittyvistä kir-
joista verrattuna Raamatun 
opetuksiin. Tämän ainutlaa-
tuisen suomeksi ilmestyneen 
teoksen jälkeen on syntynyt 
viisi muuta suosittua kirjaa eri 
aiheista.

Korona-aika on vasta tänä 
vuonna vähentänyt Martin 
jokaviikkoisia puhujamatko-
ja seurakuntiin. Harvinaisen 

hyvän terveyden salaisuute-
na lienee hänen tyytyväinen 
ja iloinen mielensä.

Sota-ajan lapsena, vaati-
mattomissa oloissa kasvanee-
na Martti ei ole tavoitellut ul-
konaista menestystä. Suku-
perintönä saadut lahjat mu-
siikissa ja kielissä ovat olleet 
siunauksena hänelle itselleen 
sekä laajalle kuulijakunnalle. 
Martin vähän kouluja käynyt 
äiti oli oppinut venäjää niin 
hyvin, että sota-aikana oli 
ollut venäläisten ”herrojen” 
tulkkina. 

Opetusmatkat Pohjois-Af-
rikasta Kaukoitään avautuivat 
yllättäen Martin jäätyä pois 
päätoimisesta seurakunta-
työstä. Näistä kaukomatkois-

ta hän olikin saanut profetian 
monia vuosia aikaisemmin. 

Martin suuri halu ohjata 
muslimeja uskomaan Jeesuk-
seen alkoi toteutua vuonna 
2007, kun hän aloitti säännöl-
liset, viikoittaiset raamattu-
piirit maahanmuuttajien pa-
rissa. Kymmenen vuoden ai-
kana monille kirkastui Juma-
lan rakkaus ja armo Jeesuk-
sessa ilman ansioita, ja he 
liittyivät kasteen kautta seu-
rakuntaan.

Soikoon, Martti, huuliharp-
pusi, hanurisi ja sydämesi vie-
lä monia vuosia Jumalan kun-
niaksi ja ylistykseksi! Näin 
toivottavat sekä perheesi että 
kotiseurakuntasi.
Petteri Arasalo

Martti Ahvenainen 80 vuotta
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TAPAHTUU SEURAKUNNASSA 12.4.2021–13.6.2021

WE-TYÖ
WE-opetukset perjantaisin 
Instagramissa @wordseffect. 
Myös tallenteina.
Rajoitusten puitteissa mini-WE-
iltoja.

KUKKOLAFIFTEEN 1
Leiri alkaa perjantaina 11.6. 
klo 12 
Loppujuhla ja kastetilaisuus 

keskiviikkona 16.6. klo 17
Leiri päättyy loppujuhlan jälkeen 
klo 19. 

KUKKOLAFIFTEEN 2 
Leiri alkaa torstaina 17.6. klo 12
Loppujuhla ja kastetilaisuus on 
tiistaina 22.6. klo 17.
Leiri päättyy loppujuhlan jälkeen 
klo 19.

SOLUTYÖ
Uusia soluja tarvitaan! Ota mei-
hin rohkeasti yhteyttä:
solukoordinaatio@gmail.com tai 
050 501 3465 / Veera Tillander. 
Hae mukaan soluun tai päivitä 
solusi tiedot: tamperehelluntai.
fi/solut

Työmuodot tiedottavat www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

vko 15

Ma 12.04. klo 13.00 Seniorikäve-
ly, lähtö seurakunnalta
Ti 13.04. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee VAIN ZOOMISSA, linkki 
nettisivuilTa / Valtteri Tuokkola
La 17.04. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille VAIN NETTILÄ-
HETYS
Su 18.04. klo 11.00 VISIO-kon-
ferenssi /Jyrki Palmi / musiikki: 
Visio Ensemble / VAIN NETTILÄ-
HETYS 
Su 18.04. klo 15 Visio / Konsertti 
Su 18.04. klo 17.00 Iltakirkko 
United / Ehtoollinen / Timo 
Raassina / musiikki: Visio En-
semble / VAIN NETTILÄHETYS 

Vko 16

Ti 20.04. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee VAIN ZOOMISSA, linkki 
nettisivuilta / Henry Mononen
La 24.04. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille VAIN NETTILÄ-
HETYS
Su 25.04. klo 11.00 Jumalan-
palvelus / Petteri Arasalo / VAIN 
NETTILÄHETYS 
Su 25.04. klo 17.00 Iltakirkko / 
VAIN NETTILÄHETYS / Valtteri 
Tuokkola

Vko 17

Ma 26.04. klo 13.00 Seniorikä-
vely
Ti 27.04. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee VAIN ZOOMISSA, linkki 
nettisivuilta / Lähetystoimikunta / 
Petteri Arasalo 
La 01.05. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 02.05. klo 11.00 Ehtoollis-
jumalanpalvelus / Skidijumis / 
Usko Katto / musiikki: Veera ja 
Mikko Tillander 
Su 02.05. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Henry Mononen  
Su 02.05. klo 17.00 English 
Service

Vko 18

Ti 04.05. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Joona Salo
Ke 05.05. klo 12.00 Päivätilai-
suus
Ke 05.05. klo 19.00 Opiskelija-
piiri
La 08.05. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 09.05. klo 11.00 Jumalan-
palvelus /Skidijumis / Markus 
Rautaniemi 

Su 09.05. klo 17.00 English 
Service

Vko 19 

Ma 10.05. klo 13.00 Seniorikä-
vely
Ti 11.05. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Tapani Varuhin
Ke 12.05. klo 12.00 Päivätilai-
suus 
Ke 12.05. klo 19.00 Opiskelija-
piiri
La 15.05. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 16.05. klo 11.00 Lähetys-
sunnuntain jumalanpalvelus / 
Skidijumis / Petteri Arasalo / 
musiikki: Groove
Su 16.05. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Ehtoollinen / Veera 
Tillander
Su 16.05. klo 17.00 English 
Service

Vko 20

17.5. Senioriystävien teematilai-
suus klo 13
Ti 18.05. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Jaakko Pasanen
Ke 19.05. klo 12.00 Päivätilai-
suus 
La 22.05. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 23.05. klo 11.00 Jumalan-
palvelus / Skidijumis / Valtteri 
Tuokkola
Su 23.05. klo 17.00 Iltakirkko 
United/ Skidikirkko / Hannakaisa 
Shehu
Su 23.05. klo 17.00 English 
Service

Vko 21

Ma 24.05. klo 13.00 Seniorikä-
vely
Ti 25.05. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta
Ke 26.05. klo 12.00 Päivätilai-
suus
Ke 26.05. klo 19.00 Opiskelija-
piiri
La 29.05. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 30.05. klo 11.00 Jumalan-
palvelus /Skidijumis / Jarkko 
Lindqvist 
Su 30.05. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Markus Rautaniemi
Su 30.05. klo 17.00 English 
Service
31.5. Senioriystävien teematilai-
suus klo 13

Vko 22 

Ti 01.06. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Katja Lindeman
La 05.06. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 06.06. klo 11.00 Ehtoollisju-
malanpalvelus /Skidijumis / Usko 
Katto
Su 06.06. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Jaakko Pasanen 
Su 06.06. klo 17.00 English 
Service

Vko 23

Ma 07.06. klo 13.00 Seniorikä-
vely
Ti 08.06. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Jarkko Lindqvist
La 12.06. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 13.06. klo 11.00 Jumalanpal-
velus / Skidijumis
Su 13.06. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Jarkko Lindqvist
Su 13.06. klo 17.00 English 
Service

Vko 24

Ti 15.06. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
La 19.06. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 20.06. klo 17.00 Kesäkirkko 
Su 20.06. klo 17.00 English 
Service

HUOM! Seurakunnan vuosiko-
kous on koronatilanteen takia 
siirretty myöhemmin ilmoitet-
tavaan ajankohtaan SHK:n 
lakityöryhmän suosituksesta. 
Ilmoitamme kokouksesta juma-
lanpalveluksessa, ilmoitustaululla 
ja viikkoilmoituksista sääntöjen 
määräämällä tavalla.

Lasten kesäleirit 2021
Tervetuloa lapset kesän leireille! Olemme aloit-
taneet kesäleirien valmistelut. Seuraamme ensi 
kesään koskevia AVI:n antamia koronasuosituksia 
lastentoimintojen osalta. Ilmoitamme niistä seu-
rakuntamme leirisivuilla tamperehelluntai.fi, josta 
löytyy myös tarkemmat tiedot lastenleireistä. Ilmoit-
tautuminen leireille avautuu su 25.4.

Mix-leiri 7.–10.6. 
(1–4. -luokkalaisille, luokka-aste käyty)
Paikka: Tampereen Helluntaiseurakunta
Johtaja: Jasmine Forsberg  

Skidi-leiri 28.–29.6. 
(1.–2. -luokkalaisille, luokka-aste käyty)
Paikka: Kukkolan leirikeskus
Johtaja: Johanna Ihonen  

Junnu-leiri 30.6.–2.7. 
(3.–4. -luokkalaisille, luokka-aste käyty) 
Paikka: Kukkolan leirikeskus

Wartti-leiri 7.–10.7. 
(5.–6. -luokkalaisille, luokka-aste käyty) 
Paikka: Kukkolan leirikeskus
Johtaja: Essi Leinonen 

Royal Rangers -leiri 
(tarkemmat tiedot myöhemmin)

HUOM! Noudatamme ohjeistuksia kokoontumisista, siksi tiedot voivat vaihdella. Seuraathan ajantasaista tiedotusta nettisivuiltamme.

HUOM!
Ilmoitathan osoitteenmuutoksesi toimistoon,

että Viestintuoja tavoittaa sinut
tulevaisuudessakin.

POISNUKKUNEET

Heiskala Pirkko
Kuivakangas Jukka
Moilanen Leila
Pyhältö Ritva
Salonen Liisa
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