Pirkanmaan Perinteisen Helluntaiseurakunnan
evankelioimis- ja tiedotuslehti
talvi 2021/2022

TIENVIITTA
elämään

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
PIRKA
a NMAAN PERINTEISEEN
HELLUNTAISEURA
a KUNTAAN
Seurakuntamme on viime vuosisadan alussa Suomeen syntyneen
helluntailiikkeen omaksumaan Raamatun malliin perustuva itsenäinen paikallisseurakunta. Vaikka aika muuttuu ja työvälineet ja
toimintatavatkin muuttuvat, Raamatun Sana ja sieltä nouseva pelastava evankeliumi ja seurakuntamalli ei muutu. Kunnioitamme
Raamatun ilmoitusta ehdottomana auktoriteettina ja pyrimme parhaamme mukaan toimimaan sen mukaisesti.
Toimimme Adventtiseurakunnan tiloissa, osoitteessa Ilomäentie 5. Tämän lehtisen takasivulta näet tarkemmat yhteystietomme.

Seurakunnan kokousohjelman ja opetuksemme
pääperiaatteet näet nettisivuiltamme www.pphsrk.fi
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Äiti ja lapsi
Jouluaattona katseli lapsen silmin
pieni tyttönen tuiketta kynttilän.
Ihmetteli hohdetta hopealangan,
kunnes äidiltä vihdoin kysyi hän?
Äiti, miksi on kuusi,
miksi kynttilät palaa?
Pyyhkäisi äiti kyyneleen
simänurkasta salaa.
Etkö lapseni tiedä
Jeesuksen syntymäjuhlaa,
nyt hopealangat välkkyy,
kynttilät loistetta tuhlaa.
Jeesuksen syntymäjuhlaa,
toistavat pienet huulet.
Joko sä, äiti, kaukaa
enkelten laulua kuulet.
Kun enkelit kedolla nähtiin,
kauan on aikaa jo siitä.
Vieläkin rakastaa Jeesus,
siitä mun lapseni kiittää.
Oi, mikä päivä on kerran
kauniimmin hohtavat valot.
Kun kaikki Jeesuksen omat
täyttävät taivahan talot.
Eila Rajahalme

Perinteistä Joulun Sanoma Sinulle -lehteä
on saatavana seurakunnan kirjamyynnistä.
Hinta 1-9 kpl 5 €/kpl, 10 kpl ja yli 2 €/kpl.
Myös joulukortit edullisesti kirjamyynnistä.
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PAIMENEN SANA
mennä polvirukouksiin ja siinä kiittää Jumalaa joulusta ja lahjoista,
joita oli meille varattuna. Sitten olikin lahjojen vuoro, jotka olivat meille lapsille tosi mieluisia! Joulunaikana oltiin oman perheen kanssa
ja vasta Tapaninpäivänä sai lähteä
naapuriin tapaamaan ystäviä.
Lapsuuden joulu oli kaikin puolin siunausrikasta ja rauhaisaa aikaa. Minun lapsuudessani kaupat
olivat auki ainoastaan aattona ja
pysyivät suljettuina koko joulun
ajan. Maailman tavallaan pysähtyi joulun ajaksi. Nykyään markkinavoimat hallitsevat kaupan alaa,
kaupat ovat auki koko joulun ja ihmiset juoksevat tavaroiden perässä väsyttäen itsensä, jonka seurauksena tulee monia ristiriitoja,
perheongelmia ja levottomuutta.
Ei yksinkertaisesti osata hiljentyä
joulun ajaksi.
Joulu on kuitenkin hiljentymisen
ja rauhoittumisen aikaa. Onhan
evankeliumi rauhan sanoma. Kun
Jeesus on juhlan keskipiste niin
silloin sydämessä voi asua todellinen joulu. Sinulle toivotan siunattua ja rauhaisaa jouluaikaa.

Heikki Yli-Hietanen

Joulumietteitä
lapsuudesta
Joulu lähestyy meitä nopeasti ja
yhtäkkiä huomaamme, että se
onkin jo käsillä. Joulu on erityistä
aikaa, silloin voimme hiljentyä ja
kohdata läheisiämme.
Minun lapsuuteni joulut olivat
erilaisia kuin tämän päivän. Joulua odotettiin jännityksellä ja tehtiin
valmisteluja hyvissä ajoin ennen
joulua. Minun tehtävänäni oli hakea joulukuusi läheisetä metsästä.
Tosin aikaa meni hyvän kuusen
löytämiseen. Me lapset saimme
koristella kuusen. Sen jälkeen olikin joulusaunan vuoro. Seuraavaksi söimme perinteisen jouluruuan,
jonka jälkeen luettiin jouluevankeliumi. Meillä kotona oli tapana
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Antaessa saa
Raamatussa on paljon lainalaisuuksia, joita emme voi ohittaa.
Tarkoitan tällä asioita, joista vääjäämättä seuraa jotakin. Tässä joitakin: Autuaampi on antaa kuin ottaa; antakaa, niin teille annetaan;
millä mitalla te mittaatte, sillä teille
mitataan; mitä ihminen kylvää, sitä
hän myös niittää. Nämä ovat kaikki
lainauksia suoraan Raamatun lehdiltä.
Odotamme joskus toisilta paljon, huomaamatta ollenkaan mitä
itse annamme. Vanhoissa sananlaskuissa on paljon viisautta: Niin
kaiku vastaa, kuin sinne huudetaan tai autuaampi on antaa kuin
ottaa. Se, miten itse elämme, puhumme, vaikutamme, käyttäydymme ja millaista naamaa näytämme, tulee väistämättä takaisin. Jos
haluaa saada rakkautta, sitä tulee
myös antaa. Rakkaus on ensisijaisesti antamista, ei sen vaatimista.
1. Kor. 13 luku kertoo meille melko tyhjentävästi mitä rakkaus on.
”Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi,
ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa
etuaan, ei katkeroidu, ei muistele
kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää,
kaikessa uskoo, kaikessa toivoo,

kaiken se kärsii.” Jos annamme
kaikkea tätä toiselle, voimme odottaa saavamme samaa myös takaisin. Jo se, että annat rakkautta
toiselle, tekee sinut onnelliseksi ja
vastarakkaus vielä tuplaa sen.
Usein valitettu kylmyys ihmissuhteissa johtuu useimmiten meistä itsestämme. Kylmyyden poistaminen tapahtuu lämmittämällä,
ei tuomalla sinne lisää kylmyyttä.
Kylmässä hakeudutaan yleensä
lämpimän äärelle, ei jääpuikon
vierelle. Jos haluamme elää lämpimässä yhteisössä, huolehditaan
siitä, että menemme sinne itse
lämpiminä.
Elämässä on tilanteita, jolloin
paleltaa, ja silloin on hyvä päästä
lämpimään. Lämmin yhteys seurakunnassa on kallisarvoinen asia.
Siellä voimme antaa ja saada lämpöä kohdatessa toisemme ja kokea Pyhän Hengen läsnäolon.
				
JL
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Kesän tapahtumia
Seurakunnan uusi kokousteltta pystytettiin neljä kertaa kesän aikana kokouspaikaksi eri puolille kaupunkia. Aloitimme 2.-3.7. Lielahdesta, seuraava paikka oli Kissanmaa 9.-10.7. ja viimeinen paikka Tampereella oli
Annala 16.-17.7. Näissä paikoissa teltta oli pystytettynä koulun pihalle,
jotka saimme ystävällisesti käyttöömme koulujen rehtorien, vahtimestarien ja Liikuntaviraston myötävaikutuksella. Viimeinen kerta oli jo perinteiseksi muodostunueet kesäjuhlat Kiikassa 13.-15.8. Koimme työn
hedelmälliseksi ja Pyhän Hengen läsnäolossa siunatuksi.

Kissanmaa

Kissanmaa

Lielahti
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Kiikka

Annala
Pikkuteltta oli pystytettynä Tammelan torilla useana lauantaina ja torstaina. Tarjosimme kahvia ja lehtiä kävijöille. Usein syntyi myös antoisia
keskusteluja, varsinkin vaalien alla.

Tammelantori

Tammelantori

Tammelantori
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Jos Jumala suo, jatkamme
työtä tulevana kesänä niin
eri kaupunginosissa, kuin
Tammelantorillakin. Rukoillaan yhdessä, että Herra
saisi pelastaa tamperelaisia.

Miten voisin tulla uskoon?
Olet varmasti kuullut jostakin henkilöstä sanottavan, että hän on
tullut uskoon. Ehkä olet pannut
merkille, että tuon ihmisen elämä
on muuttunut tuon tapahtuman jälkeen. Kiroilu on loppunut, juoppo
on päässyt irti viinasta ja elämä
näyttää korjaantuneen muutoinkin.

Oletko elämässäsi tilanteessa,
jossa toivoisit jotakin samaa omalle kohdallesi? Et kuitenkaan oikein
tiedä mitä pitäisi tehdä? Miten voisi
tulla uskoon?
Raamatussa on ohjeet siihen.
Ensinnäkin Raamattu ilmoittaa
selkeästi, että ihmisen on todella
tultava uskoon, uudestisynnyttävä
ylhäältä, ennenkuin hän voi välttyä
kadotukselta ja päästä kuoltuaan
taivaaseen. Joh. 3:3-8. ”Jeesus
vastasi hänelle: ”Totisesti, totisesti
minä sanon sinulle: joka ei synny
uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä
Jumalan valtakuntaa.”
Nikodemos kysyi: ”Kuinka ihminen voi
vanhana syntyä? Ei kai hän voi
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mennä takaisin äitinsä kohtuun ja
syntyä uudestaan?” Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon
sinulle: jos joku ei synny vedestä
ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä
lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä
Hengestä on syntynyt, on henki.
Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä
tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan
mutta et tiedä, mistä se tulee ja
minne se menee. Näin on jokaisen
Hengestä syntyneen laita.”

Jeesus on kuollut puolestasi ristillä ja hankkinut sinulle vapauden
synnin orjuudesta. Uudestisyntymisessä saat syntisi anteeksi ja
sinusta tulee Jumalan lapsi. Raamattu sanoo, että kaikki ovat syntiä
tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta
vailla. Room. 3:12. ”Kaikki ovat

on tästä ajasta lähdettävä. Ratkaisu on tehtävä maan päälisen elämän aikana. Raamattu ilmoittaa,
että Jumala kutsuu jokaista 2 tai 3
kertaa. Älä hukkaa etsikkoaikaasi,
vaan lähesty Jumalaa, niin Hän lähestyy sinua.
Uskoon tultuasi todista jollekin
rohkeasti uskonratkaisustasi, se
antaa sinulle voimaa ensiaskeliisi.
Raamatussa on sellainenkin lause, että ”sydämen uskolla tullaan
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan”. (Room. 10:10)
Uskon ensi askeleisiin kuuluu myös uskovan upotuskaste ja
seurakuntayhteyteen liittyminen.
Seurakunnan keskellä saa tukea
toisista uskovista ja voit kasvaa
Raamatun tuntemisessa ja olla
voittamassa toisiakin Jeesuksen
opetuslapsiksi.

poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään,
joka tekee hyvää, ei ainoatakaan.”
Room. 8:1-2. Nyt ei siis ole mitään
kadotustuomiota niille, jotka ovat
Kristuksessa Jeesuksessa, sillä
elämän Hengen laki Kristuksessa
Jeesuksessa on vapauttanut sinut
synnin ja kuoleman laista.”
Kun sinä uudestisynnyt Jumalan Hengestä, sinun syntisi annetaan anteeksi ja sinusta tulee
Jumalan lapsi. Jumalan lapselle
kuuluu vapaus synnin laista ja hän
saa uuden elämän Jeesuksen seurassa. Room. 8:14-16. ”Kaikki, joita Jumalan Henki johdattaa, ovat
Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä elääksenne jälleen pelossa, vaan te olette
saaneet lapseuden Hengen, jossa
me huudamme: ”Abba! Isä!” Henki itse todistaa meidän henkemme
kanssa, että me olemme Jumalan
lapsia.”
Jos synti painaa sydäntäsi ja
koet tarvetta saada ne anteeksi,
voit pyytää Jumalalta sitä, ja Hän
kuulee sinua. Voit myös hakeutua
jonkun tuntemasi uskovaisen luo
ja kertoa hänelle sydämesi hädän
ja hän rukoilee puolestasi ja johdattaa sinut uskon tielle. Voit myös
hakeutua hengelliseen tilaisuuteen
kuulemaan Jumalan Sanaa ja tehdä siellä julkisen ratkaisun.
Älä viivyttele, vaan toimi ripeästi,
emme kukaan tiedä koska meidän

Lue Raamattua päivittäin. Aloita
Johanneksen evankeliumista. Kerro asioistasi Jumalalle rukouksessa. Hakeudu uskovien yhteyteen.
Ole siunattu Herramme Jeesuksen nimessä.
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Yksi kynttilä
Yksi kynttilä vain, minkä aiheen se minussa sai.
Se itsestään syttyä ei voi, sen tekee käsi,
joka kynttilän ikkunalle toi.
Se muistoja tuo, ja herättää ne henkiin,
aivan kuin lapsuuden ”pieniin kenkiin”.
Pientä liekkiä ihmetellen katson,
ja sen steariinin tuoksua aistin.
Muistoja monia rikkaita, iloisia, ja jopa surullisia
minä sain, kun katselen ikkunastain.
Miten voimakas onkaan liekki tuo, niin kovin pieni,
yksinäänkin valaisee se pimeyttä vastaan,
ja ympärilleen antaa valon pienen loistaa.
Se rauhoittaa kiireisen ihmisen, ja sen äärellä viihtyy,
vaikka hetkisenkin vain.
Tuulen pieni vire lepattamaan liekin sai,
mutta ei pienestä sammu se vain.
Yksi kynttilä ikkunalla loistaa,
ulkona kulkevalle valoa se toistaa,
ja sisällä lämpöä loistaa.
Kuin aikansa loppuvan tietäisi,
se hiljalleen liekkiä poispäin leikkaa.
Aikansa loistettuaan se viimein sammuu,
ja minäkin muistoni sydämeeni kerään.
Yksi kynttilä vain, minkä matkan minä tehdä sain.
Pyydän Sinulta laupias Herra, anna minunkin valoasi
loistaa ja toisille oikeaa tietä toistaa.
Ari Tanhula
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Olemme mukana Tammelantorin joulutapahtumassa
su 12.12.2021 klo 9.00 - 13.00
Tarjoamme joululögiä, piparita, nokipannukahvit
ja jouluaiheista luettavaa
Löydät meidät mutterikioskin läheisyydestä
Niin kuin peura halajaa lähteelle!
Sirkku Yli-Hietanen

”Niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa
sinua, Jumala. Minun sieluni janoo
Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin
saan minä tulla Jumalan kasvojen
eteen?” (Ps.42:2,3).
Psalminkirjoittaja Daavid kaipasi syvää kosketusta Jumalalta, hän
oli näännyksissä niin kuin peura
erämaassa. Peuran elämä riippuu
vedensaannista. Samoin Daavid
koki, että hänen elämänsä on Jumalan siunauksen ja avun varassa.
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Peurat ovat tunnetusti arkoja
ja pelokkaita eläimiä. Raamatun
aikaan Palestiinassa oli monia eri
peuralajeja. Niitä ihaillaan tänäänkin niiden nopeuden ja ketteryyden
vuoksi. Mooseksen kirja kertoo,
että peura oli puhdas eläin, jonka
lihaa israelilaiset saivat syödä ja
peuran lihaa pidettiin herkkuna.
”Herra, Herra on minun voimani,
Hän tekee minun jalkani nopsiksi niin kuin peurat ja antaa minun
käydä kukkuloillani.” (Hab. 3:19 )
Ehkäpä Daavid koki tarvitsevansa
vettä niin kuin peura erämaassa,

saadakseen uuden voiman elämänsä tilanteeseen! Hän halusi
olla puhdas, jonka läheisyydessä
oli hyvä olla. Daavid oli sillä hetkellä todella murheellinen ja kyyneleet olivat hänen ruokansa päivin
ja öin. (Ps 42:4).
Peuran äännähdyksiä verrataan ihmisen jumalkaipuuseen.
Daavidilla oli syvä kaipuu saada
kokea Jumalan kasvojen apua ja
virvoitusta elämän lähteellä. Psalminkirjoittaja tunsi olevansa erossa tästä lähteestä. Hän ei halunnut
levätä, ennekuin hänen suhteensa
tulisi ennalleen. Elämä sammuisi
muuten kokonaan.
Niin, ilman todellista yhteyttä
Jumalaan me kuihdumme ja kuolemme hengellisesti. Meidän tulee
pyrkiä alati Hänen läsnäoloonsa,
Pyhän Hengen ilmapiiriin. Meillä
tulee olla syvä jumalkaipuu Luo-
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jamme yhteyteen. Pitämällä hänen
käskynsä, osoitamme rakkautemme Häntä kohtaan.
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä,
janoaa jälleen, mutta joka juo sitä
vettä, jota minä hänelle annan, se
ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka
minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään."
Tämä lähde on meille kaikille
avoin, vuorokauden jokaisena hetkenä. Tärkeintä elämässämme on
viipyä tällä lähteellä, joka tuo meille elämän. Daavid vielä huudahtaa: "Minun sieluni ikävöitsee ja
halajaa Herran esikartanoihin, minun sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti". (Ps.
84:3). Daavidin sydämen kaipaus
oli elää lähellä Jumalaa ja kokea
Hänen voimaansa.

Daavid vielä huudahti, tiedostaen, että Jumalan vastaus tulee:
"Odota Jumalaa. Sillä vielä minä
saan kiittää häntä, minun kasvojeni apua, minun Jumalaani".
(Ps.42:12).
Hän tietää, mikä elämäsi tilanne on ja siksi rohkaisen sinua etsimään Jumalaasi, Hän haluaa aut-

taa sinua, virvoittaa ja parantaa.
Hän on lähettänyt Jeesuksen meille pelastukseksi ja ikuisen elämän
lähteeksi.
Raamattu vakuuttaa hebrealaiskirjeessä: ”Hän palkitsee ne, jotka
Häntä etsivät”!
Sirkku Yli-Hietanen

Voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa
Arvostamme usein ihmistä hänen ulkoisen olemuksensa, esiintymisensä, runsaan esilläolonsa ja näkyvyytensä perusteella. Näin on ehkä
presidentin, pääministerin, toimitusjohtajan tai jonkun muun nimekkään
henkilön kohdalla. Saatamme ajatella samalla tavalla myös saarnaajasta, tai muista hengellitä työtä tekevistä. Näkyvästi esillä olevan rinnalla
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saatamme tuntea itsemme mitättömäksi ja pieneksi, osaamattomaksi ja
kömpelöksi, ja ajattelemme, ettei Jumala minun kohdallani voi toimia samalla tavalla.
Henkilöön katsominen on meille valitettavan tavanomainen piirre. Jos
asetamme saarnamiehen, tai jonkun muun jollekin korokkeelle hänen ulkoisten kykyjensä mukaan, emme menettele oikein. Raamattu varoittaa
meitä sellaisesta.
Jaak. 2: 2-3. ”Jos kokoukseenne tulee mies, kultasormus sormessaan
ja yllään hienot vaatteet, ja tulee myös köyhä likaisissa vaatteissaan,
niin te kiinnitätte huomionne tuohon hienosti pukeutuneeseen ja sanotte:
”Istu tähän mukavasti.” Köyhälle te sanotte: ”Seiso sinä tuossa” tai ”Istu
tähän jalkajakkarani viereen.”
Jaak. 2: 9. ”Mutta jos te katsotte henkilöön, te teette syntiä, ja laki
osoittaa teidät lainrikkojiksi.”
Tällaista näkee usein, valitettavasti myös hengellisissä piireissä. En
suinkaan tarkoita sitä, etteikö esimerkiksi vanhempia ihmisiä tulisi kunnioittaa ja myös asemansakin puolesta arvostaa henkilöä, joka arvostuksen ansaitsee. Jumalan edessä olemme tasa-arvoisia, uskovina synnin
kirouksesta armahdettuja Jumalan lapsia.
Jos tunnet alamittaisuutta tai heikkoutta verratessa itseäsi joihinkin
paremmiksi kokemiisi, niin muistuta itseäsi tästä raamatunkohdasta. 2
Kor. 12: 9-10. Mutta hän sanoi minulle: ”Minun armoni riittää sinulle, sillä
voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.” Sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Siksi olen
mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin olen
voimakas.
Juuri sinut Jumala haluaa nostaa aseekseen, täyttää voimallaan ja
asettaa käyttöönsä ihmisten keskelle. Ole valmis ottamaan vastaan elämässäsi Jumalan suuria tekoja. Hän tahtoo jakaa armolahjansa totuuden mukaisesti oman tahtonsa mukaan, niin yhden, viisi, kuin kymmenenkin leiviskää. 					
Jouko Laaksonen
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Ilomäentie 5, Tampere

Seurakunnan yhteystiedot
Tampere
Kokoontumispaikkamme on Pyynikintorin lähellä, Adventtiseurakunnan
tiloissa, osoitteessa Ilomäentie 5.
Yhteyshenkilöt:
Heikki Yli-Hietanen, saarnaaja, puh. 050 345 7586
Sirkku Yli-Hietanen puh. 044 5383807 sirkku.ylihoo@hotmail.com
Tapani Rajahalme, puh. 040 938 7610, tapani.rajahalme@gmail.com
Jouko Laaksonen, puh. 050 561 1173, jouko.laaksonen@kolumbus.fi
Säännölliset kokoukset:
Sunnuntaisin klo 16.00 päivätilaisuus
Torstaisin klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta
Ilomäentie 5, Tampere
Kiikka
Kiikan rukouspiiri, Kontintie 2, Kiikka, Sastamala
Yhteyshenkilöt:
Ari Tanhula puh. 040 8244011, Kaarina Isokivijärvi puh. 03-5135051
Säännölliset kokoukset:
Sunnuntaisin
päivätilaisuus klo 12.00
Keskiviikkoisin
Sana ja rukous klo 18.00
TERVETULOA

Kontintie 2, Kiikka
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Seurakunnan joulujuhla
su 12.12. klo 16.00
Ohjelma
Yhteislaulu: Enkeli taivaan lausui näin Hl 29
Alkurukous: Tapani Rajahalme
Lauluryhmä
Alkusanat: Sirkku Yli-Hietanen
Yhteislaulu: Loista joulun tähti Hl 40
Jouluevankeliumi: Katriina Yli-Hietanen
Lauluryhmä
Muistoja lapsuuden joulusta: Jouko Laaksonen
Yhteislaulu: Nyt seisahdun mä seimelles Hl 43
Runo: Elina Pihlajaniemi
Lauluryhmä
Yhteislaulu: Maa on niin kaunis Hl 35
Joulusaarna: Heikki Yli-Hietanen
Yhteislaulu: Jouluyö, juhlayö Hl 39
		

Joulupuuro ja joulukahvit

Toivotamme kaikki tervetulleiksi

Painopaikka: Kirjapaino Hermes Oy

