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Totuutta 
rakkaudessa

Kolumni

Moni meistä uskovista varmasti 
allekirjoittaa ajatuksen siitä, että 
totuus ja rakkaus ovat kaksi kris-
tinuskon keskeisintä ominaisuut-
ta. Me kristillisenä seurakuntana 
sekä opetamme yhteen totuu-
teen perustuvaa elämäntapaa 
että rakastamme ehdoitta – tai 
ainakin mielellämme sanomme 
tekevämme niin.

Yksi voimakas alkusysäys 
omalla totuuden ja rakkauden 
pohdiskelulleni oli tapaus, jos-
sa koin totuuden olevan kato-
amassa muuan lähimmäiseni 
elämästä. Mielestäni puutuin 
tilanteeseen puhumalla aidosti 
rakkaudessa, mutta ikävä kyllä 
lähimmäiseni ei ollenkaan ko-
kenut niin. Pikemminkin sain jo 
valmiiksi sotkuisen tilanteen vie-
lä enemmän solmuun ja lisäsin 
rakkauden sijaan lähinnä syylli-
syyttä, häpeää ja huonommuu-
den kokemusta. Tämän epä-
onnistuneen paimenellisuuteni 
vauriot saatiin onneksi korjattua, 
mutta tapauksen jälkeen jäin 
pohtimaan kahta kysymystä.

1. Kenen kokemus ratkaisee?
Riitääkö rakkaudellisen to-

tuuden kriteeriksi se, että minä 
koen toimivani niin vai mikä 
merkitys on tilanteen toisen osa-
puolen kokemuksella? Surkuhu-
paisessa esimerkissäni ajattelin 
aidosti osoittavani rakkautta 
rakastamalla niin paljon, että 
halusin puuttua lähimmäiseni 
tilanteeseen. Totuus kyllä törähti 
suustani, mutta empatia ja halu 
ymmärtää toisen elämäntilan-
netta jäivät puolitiehen.

On varmasti tilanteita, joissa 
huolemme kohde toimii kuin 
pihakeinuun takertunut kolme-
vuotias, joka ei halua tulla sisälle 
syömään. Tällöin rakkautta saat-
taa olla kantaa lapsi ruokapöy-
tään, vaikka tämä ei välttämättä 
rakkaudeksi sitä niin kokisikaan. 

Aikuisten maailmassa toisen 
parhaan automaattinen tietämi-
nen on kuitenkin mutkikkaam-
paa ja toisen elämän asiantunti-
jana toimiessaan tulee ottaneeksi 
itselleen myös melkoisen vallan.

2. Kuka tuntee totuuden par-
haiten?

Tähän kysymykseen voi mie-
lestäni vastata ainakin kahdella 
tapaa. Ensimmäiseksi voin näh-
dä itseni auktoriteettina, joka 
tuntee totuuden ja jonka tehtä-
vänä on välittää sitä toisille. Toi-
sessa vastausvaihtoehdossa taas 
voin hahmottaa itseni tasaver-
taiseksi totuuden etsijäksi, joka 
yhdessä toisten kanssa pyrkii 
löytämään parhaan ratkaisun.

Taas kerran on varmasti ti-
lanteita, joissa totuuden autori-
taarinen kertominen on paras ja 
toisinaan jopa ainoa vaihtoehto, 
ainakin mitä kolmivuotiaisiin 
tulee. Toisaalta taas kasvatuksen-
kin tavoite on saavuttaa joskus 
aikuisuus, jossa jokaiseen kysy-
mykseen ei ole enää saatavilla 
valmista vastausta.

Tällä pohdinnallani en kui-
tenkaan halua päätyä nyky-
aikaiseksi mainostettuun suh-
teellisuuteen, jossa rakkauden 
ajatellaan tarkoittavan totuuden 
puuttumista, sitä, että kaikki käy. 
Mutta en myöskään halua totuu-
teni tarkoittavan sitä, että minä 
itse olen automaattiseti oikeassa 
aina ja kaikessa toisten koke-
muksista välittämättä. Haluan 
yhä puhua totuutta rakkaudes-
sa niin, että rakkaus tarkoittaisi 
toisen ihmisen elämäntilanteen 
kokemista omanaan. Silloin to-
tuus olisi toisen näkökulman 
näkemistä ja tervettä nöyryyttä 
siinä, että minäkin voin hyvästä 
tarkoituksestani huolimatta jos-
kus epäonnistua.

Paimenpolulla

K evään aikana olemme siunan-
neet tehtävään kuusi uutta 
vanhimmistoveljeä. Olemme 

halunneet helpottaa heidän as-
keleitaan paimenuudessa eteen-
päin niin kutsutun paimenpolun 
kautta. Vuoden aikana pastorit 
ja vanhimmat käyvät uusien van-
himpien kanssa läpi seurakunnan 
näkyä, johtajuutta, taloudenhoitoa 
ja muita tärkeitä asioita. Jokainen 
uusi vanhin saa myös tukea omal-
ta mentorivanhimmalta. Olikohan 
alkuseurakunnassa mentoreita?

Raamatussa Barnabas näki ih-
misten potentiaalin ja tuli heidän 
rinnalleen. Seurakunnan vainoo-
jan Paavalin uskoontulo herätti 
pelkoja, mutta ”silloin Barnabas tuli 
hänen avukseen ja vei hänet apostoli-
en luo. Hän kertoi heille, kuinka Saul 

oli tiellä nähnyt Herran, kuinka Her-
ra oli puhunut hänelle ja kuinka hän 
Damaskoksessa oli rohkeasti julista-
nut sanomaa Jeesuksesta (Apt. 9:27). 
Barnabaksen elämä sopii malliksi 
tämänkin päivän uskoville.

Mitä Paavali oppi Barnabak-
selta? Hänestä tuli mentori, johon 
monet nuoret uskovat samastuvat. 
Paavali otti riskin. Hän avasi koko 
elämänsä luettavaksi vahvuuksi-
neen ja heikkouksineen. Paavalin 
nuoremmat työtoverit pystyivät 
tarkkailemaan hänen puheitaan, 
asenteitaan ja hartauselämään-
sä. Tämä riskinotto muutti hänen 
tiiminsä jäsenet niin, että heistä 
kasvoi työntekijöitä Herran palve-
lukseen.

Paavali ja Barnabas olivat ai-
kansa mentoreita. Mentori siirtää 

aivan kuin hiljaista tietoa nuorem-
malle. Ehkä ajatus mestarista ja ki-
sällistä kuvaa myös mentorin teh-
tävää. Eri työmuodoissa voidaan 
soveltaa Paavalin ja Barnabaksen 
mallia uusien vastuunkantajien 
kasvattamiseen. Tänäänkin tulee 
ottaa todesta Paavalin ohje: Kaik-
ki, mitä olet monien todistajien läsnä 
ollessa minulta kuullut, sinun tulee 
uskoa luotettaville ihmisille, jotka pys-
tyvät myös opettamaan muita (2. Tim. 
2:2).

PETTERI ARASALO

Leirimuistot 
säilyttävät 
värinsä

OLEN KUULLUT jostain, että ih-
minen muistaa lapsuudestaan noin 
kaksi asiaa jokaiselta ikävuodelta. 
Toisilla muistoja on enemmän, 
toisilla vähemmän, mutta uskal-
taisin väittää, että hyvin monella 
vahvimmat muistot liittyvät kesän 
leireihin.

Itselläni on paljon muistoja lei-
reistä, jotka ovat tallentuneet kuin 
valokuviksi muistini uumeniin. 
Kaivan ne esille erityisesti kesäai-
kaan ja mieleeni tulvii paljon hy-
vää. Vahvimpana muistona on ke-
säinen ilta, kun rukouskokouksessa 
päätin luovuttaa elämäni Jumalan 
käsiin. Vaikka olin lapsi, tunsin 
itseni syntiseksi. Uskoontulon jäl-
keen värit kirkastuivat entisestään. 
Muistan, kun ajoin vanhempieni 
kyydissä takaisin kotiin ja olisin 
halunnut syleillä koko maailmaa. 
Rakkaus oli tarttunut minuun ja 
halusin jakaa sitä kaikille.

Useampana kesänä Kausjärven 
leirejä on toteutettu haastavissa 
olosuhteissa, mutta erittäin onnis-
tuneesti. Päärakennuksen paikkaa 
ei ole täytetty, mutta jokaisen lei-
rin jälkeen lasten sydän on täytetty 
rakkaudella ja huolenpidolla. Hy-
viä muistoja on tallentunut muis-
tilokeroihin niiden ansiosta, jotka 
vaatimattomissa ja vaikeissakin 
olosuhteissa ovat halunneet luoda 
lapsille rikastuttavia leirikokemuk-
sia.

Lapsia ei ole haitannut se, että 
puitteet eivät ole entisellään. He 
ovat nauttineet ulkoilusta ja seik-
kailuista, yhdessäolosta ja Jumalan 
läsnäolosta. Leirien järjestäjät ovat 
laittaneet itsensä likoon siksi, että 
he tietävät hengellisten kesäleirien 
myönteiset vaikutukset. Lapsuu-
den maaperä on otollinen kylvää, 
sillä Jumalan sanan kuuleminen ja 
hengelliset kokemukset kantavat 
elämässä pitkälle. Kylvöä seuraa 
kasvu, ja on tärkeää säilyttää yh-
teys seurakuntaan. Vahva lapsi- ja 
nuorisotyö on seurakuntamme 

elinehto, ja sitä on onneksi haluttu 
vaalia vuosikymmenten ajan ym-
pärivuotisesti.

Tänä kesänä lapset kokoontu-
vat viimeisiä kertoja seurakuntam-
me leirikeskukseen Lempäälän 
Kausjärvellä. Taakse jäävät punai-
nen tupa, hirsimökit, nuotiopaik-
ka ja rantasauna. Tutut maisemat 
muuttuvat, kun ehkä jo seuraavana 
kesänä leirit järjestetään uudessa 
leirikeskuksessa Pälkäneen Kuk-
kolassa. Ilmassa on haikeutta, mut-
ta varmasti myös odotusta, haavei-
ta ja paljon uusia ideoita. Vaikka 
paikat ja sukupolvet vaihtuvat, 
työ jatkuu. Sen saa aikaan rakka-
us, jota itsekin sain kokea ensim-
mäistä kertaa lapsena, ja josta olen 
saanut maistiaisia monia kertoja 
sen jälkeenkin. Rakkaus todellakin 
tarttui minuun ja halusin jakaa sitä 
kaikille. Näin me kaikki Jumalan 
rakkauden koskettamat koemme. 
Rakkaudentäyteistä leirikesää!

TANJA AUTIO 

p ä ä t o i m i t t a j a l t a

ANNA LEHMUSKOSKI
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Kausjärven 
leirikeskuksessa 
järjestettiin isovanhempien 
ja lastenlasten leiri, jonka 
suosion odotetaan vain 
kasvavan tulevina vuosina.

Seurakunnan leirikeskuksen his-
toriaan mahtuu monenlaista toi-
mintaa ja erilaisia leirejä, mutta 
ensimmäistä kertaa isoisät, isoäidit 
ja lastenlapset nähtiin pelaamassa 
yhdessä jalkapalloa tutulla kentäl-
lä. Idea leirin järjestämiseen lähti 
eräältä isoäidiltä, joka oli kuullut 
evankelisluterilaisen kirkon toteut-
taneen vastaavia leirejä  useampa-
na kesänä.

Leirin johtaja, lapsityön pastori 
Päivi Myllynen toteaakin, että 
tämäntyyppinen leiri oli helppo 
toteuttaa vaatimattomissa olosuh-
teissa ja pienillä resursseilla.

– Lähtökohtana on, että iso-
vanhemmat  huolehtivat itse lap-
senlapsistaan ja me järjestämme 
ruokahuollon ja majoituksen. Näin 
isovanhemmillekin jää enemmän 
aikaa touhuta lastenlastensa kans-
sa, Myllynen toteaa.

Isovanhempia oli mukana 17 
ja lapsia parikymmentä. Mylly-
nen sanoo, että kaikki lapset oli-
vat kotiseurakuntaa kuuluvien 
vanhempien lapsia, mutta kaikilla 
isovanhemmilla ei välttämättä ole 
seurakuntayhteyttä. Moni isovan-
hempi oli tullut Tampereen hel-
luntaiseurakunnan leirille muualta 
Suomesta.

Hyvä alku leiriuralle
Ulla ja Hannu Hakala olivat 
tulleet leirille Jämsänkoskelta saak-
ka. Lapsenlapset Eevi ja Elma 
ovat vasta aloittelemassa lei-
riuraansa, joten alku tuntui mum-
mun ja papan seurassa turvallisel-
ta. Hakalat totesivat, etteivät olleet 
koskaan aiemmin kuulleetkaan 

vastaavanlaisesta leiristä. He olivat 
todella tyytyväisiä kahden päivän 
laatuaikaan lastenlastensa kanssa.

– Täällä on ollut aivan mahta-
vaa. Tämä on erittäin mielenkiin-
toinen tapa yhdistää eri sukupol-
via, Hakalat sanoivat kiitollisina.

Yli 3-vuotiaille tarkoitettu leiri 
olikin monelle lapselle aivan uusi 
kokemus. Suurin osa leiriläisistä 
oli 5-vuotiaita, vanhin lapsista oli 
9-vuotias. Päivi Myllysen mukaan 
leirikokemus pienillä leiriläisillä 
karttuu ja ensimmäiselle lasten-
leirille on tällöin 6-vuotiaana hel-
pompi lähteä mukaan.

Järjestäjät uskovat, että seuraa-
valle leirille onkin tulossa jo enem-
män halukkaita.

– Moni vanhempi harmitteli 
sitä, ettei huomannut leiriä aiem-
min. Parin päivän vapaa olisi ollut 
monelle vanhemmalle mieleen, 
Myllynen naurahtaa.

Tällä tietoa seuraavat leirit jär-
jestetäänkin Kukkolan leirikes-
kuksessa Pälkäneellä. Siellä iso-
vanhempien ja lastenlasten leiriä 
voidaan hieman entisestään pai-
suttaa.

Raamattuhetkiä ja leppoisaa 
yhdessäoloa
Kahden päivän leiri piti sisällään 
paljon vapaata ohjelmaa, mutta 
mummuille, papoille ja lapsille 
oli järjestetty myös yhteistä teke-
mistä. Yhteisen raamattuhetken 
piti Tapani Varuhin, joka kehui 
kuulijakuntaa erittäin vastaanot-
tavaiseksi. Lisäksi osallistujille oli 
suunniteltu pelejä ja leikkejä, mut-
ta ohjelma haluttiin tarkoituksella 
pitää väljänä. Rohkeimmat kävivät 
uimassa ja viluisimmat pääsivät 
saunaan lämmittelemään. Sää suo-
si koko leirin ajan.

Suurin osa isovanhemmista oli 
mummoja, mutta oli mukaan roh-

kaistunut lähtemään kaksi pappaa-
kin.

Yöpyminen mökissä oli monel-
le lapselle seikkailu eikä nukkumi-
sesta tahtonut alkuun tulla mitään. 
Viisivuotiaalle Miikkael Liimo-
lalle leiri oli monen muun lapsen 
tavoin ensimmäinen. Kun häneltä 
kysyttiin mikä leirissä oli parasta, 
pikkumies vastasi epäröimättä:

– Ainaskin se, että pääsee täältä 
suoraan mummulaan. Me nuku-
taan seuraavakin yö makuupussis-
sa!

 
 

Miikkaelin mummu Seija Kiiski 
oli erittäin tyytyväinen leirin an-
tiin.

Uusia ystävyyssuhteita 
solmittiin
Torniosta muutama vuosi sitten 
Tampereelle muuttanut Ulla Ala-
jääskö oli tullut ensimmäistä ker-
taa Kausjärvelle. Hänen tyttären-
sä oli ilmoittanut Janif-pojan ja 
mummun yhteiselle leirille.

– Tämä on ollut tosi rikasta ja 
antoisaa. Olen todella viihtynyt, 
Ulla Alajääskö sanoi tyytyväisenä.

 

Viisivuotias juutalaispoika Janif 
sai leiriltä uusia kavereita ja kivoja 
muistoja koko kesäksi.

Leirin päätteeksi laulettiin lop-
pulaulut ja laskettiin lippu haikein 
mielin. Pelkästään lapset eivät 
saaneet uusia ystäviä vaan monet 
isovanhemmat vaihtoivat yhteys-
tietoja uusien kontaktien ylläpitä-
miseksi. Kotia kohti lähti ajamaan 
tyytyväisen näköisiä isovanhem-
pia ja lapsia. Eri sukupolvet olivat 
parin päivän aikana päässeet mon-
ta askelta lähemmäksi toisiaan.

TANJA AUTIO

Mummut ja muksut ensimmäistä kertaa 
samalla leirillä

Miikkael (vas.), Onni ja Joakim saivat toisistaan kaverit. Parasta poikien mielestä oli jalka-

pallo ja uiminen. Jäätelökin maistui.

Ulla ja Tapani Hakala olivat tulleet Kausjärven leirille Jämsänkoskelta. Heidän mielestään leiri lapsenlasten 

Eevin (oik.) ja  Elman kanssa oli mahtava kokemus.

Tapani Varuhinin pitämä raamattuhetki hiljensi leiriväen kuuntelemaan tärkeää asiaa hiiskah-

tamatta.
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Uudet vanhimmistoveljet esittäytyvät
Kevään aikana seurakuntamme on saanut useita uusia 
jäseniä vanhimmistoon. Tässä he esittäytyvät ja kertovat 
ajatuksistaan tärkeään tehtäväänsä liittyen.

Mikko Sipilä
Mikko on 28-vuotias kansainvälisen 

kaupan tradenomi. Hän asuu vaimon-

sa Annan kanssa Kaukajärvellä. Mik-

ko kertoo, että sai syntyä uskovaiseen 

perheeseen ja kasvaa seurakunnan 

keskellä. Hän on ollut mukana aktiois-

sa Venäjällä sekä lapsi- ja nuorisotyös-

sä. Hän on myös opiskellut Elämä ja 

palvelu -raamattukoulussa. Nykyisin 

hän johtaa omaa solua ja on myös tu-

kisolussa.
– Vanhimmistossa työskentely on erit-

täin tärkeää ja haastavaa, pohtii Mikko 

uudesta tehtävästään.

Hän toteaa, että työ vaatii kaiken 

mahdollisen tuen seurakuntalaisilta ja 

muistuttaa esirukouksen tärkeydestä.

Vesa Ylenius
Vesa on kuulunut seurakuntaamme 

jo 30 vuotta. Hänen perheeseensä 

kuuluvat vaimo Hanna sekä lapset 

Joona, 13, ja Aada, 11. Vesa on viet-

tänyt osan lapsuudestaan Keniassa 

vanhempiensa ollessa siellä lähetys-

työssä. Aikuistumisen vaiheissa hän 

kävi läpi kyselyvaiheen, jossa hän 

etsi ja lopulta löysi oman aidon us-

kon, joka ei ole ulkoa opittuja malle-

ja ja tapoja.
Vanhimmistotyöskentelyn Vesa tote-

aa tuovan lisää vastuuta ja haasteita.

– Se tarkoittaa, että on entistä enem-

män elettävä sen varassa, mitä Juma-

la voi tehdä minussa, mies tarkentaa.

Hän iloitsee siitä, että vanhimmisto 

on hyvä, erilaisten ihmisten joukko.

Jukka Salonen
– Olen 42-vuotias aviomies, isä, lammas ja paimen, kertoo 

Jukka ja jatkaa kertomalla opettelevansa myös ihmisyyttä.

Hän sanoo perheeseensä kuuluvan ihania ihmisiä: vai-

mo Hannamari ja kaksi lasta, Reko, 15, ja Rebekka, 13. 

Perheessä on myös australianpaimenkoira Tosca, jonka 

kanssa Jukka harrastaa agilityä. Työkseen hän toimii pa-

tenttiasiantuntijana. Seurakunnassa hän on solunjohtajana 

ja solunäyn työryhmässä.

Jukka uskoo hyvään paimeneen, joka pitää huolen omis-

taan. Hän puhuu tarttuvasta Jumalan rakkaudesta, joka 

saa meidät näkemään myös muiden ihmisten tarpeet. Hän 

uskoo, että Jumala haluaa meidän kaikkien olevan riippu-

vaisia, ei vain Hänestä vaan myös toisistamme.

– Odotan, että meillä vanhimmilla olisi hyvä yhteys, yhtei-

nen näky, seurakunnalle sykkivä sydän ja Jumalaa odotta-

va mieli. Tapahtukoon Hänen tahtonsa myös Tampereella 

niinkuin taivaassa, hän tiivistää.

Mikael Karjalaisen esittely 

seuraavassa Viestintuojassa.

Markus Kotisaari

Markus on paljasjalkainen tamperelainen. 

Hän kertoo olevansa naimisissa Christina-

nimisen kaunottaren kanssa. Pariskunnan 

esikoislapsi syntyy kesällä. Tällä hetkellä 

Markus tekee diplomityötä ja valmistumi-

nen on loppusuoralla.

Markus on ollut mukana erilaisissa seura-

kunnan toiminnoissa lapsesta asti. Hän ja 

Christina ovat molemmat solunjohtajia. 

Markus kertoo uskonelämänsä olevan Jee-

sus-keskeinen. Vanhimmistossa oleminen 

merkitsee hänelle perheen kasvamista, 

seurakunnan asioihn perehtymistä ja suu-

rempaa vastuullisuutta.

Joona Pusa
Joonan perheessä ovat vaimo Johanna sekä 

kaksi kuukautta vanha poika Lukius. Joona 

on  matemaattisten aineiden opettaja. Hän 

on  kasvanut uskovaisessa perheessä ja op-

pinut pitämään seurakuntaa rakkaana.

– Vanhimmistotyöskentelyltä odotan, että 

saan olla mukana palvelemassa seurakun-

taa ja seurakuntalaisia, mies kertoo.

Hänen ensimmäinen tehtävänsä van-

himmistoveljenä olikin sitoa erään seu-

rakuntamme vanhemman jäsenen ken-

gännauhat. Joona uskoo vakaasti, että 

seurakuntamme kautta voimme olla lisäksi 

siunaamassa monia ihmisiä Tampereella ja 

paljon kauempanakin.

JONI HUOPANA
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Miks Mix-leirillä on kivaa?
KUVAT: SIMO ROMAKKANIEMI

Retki uimahalliin Kangasalle: Viesti on vaikeampaa vedessä.

Ulkona ruoka maistuu niin paljon paremmalta.

Leirin bonuksia. Apuohjaajan arvio lajista: lasisiipi.

Ninjajuoksu vauhdissa

Vierailu Kangasalan Mobiliassa. Odette antaa Julialle esimerkillisesti tietä.

Aurinko paistoi täydeltä terältä, joten rasvausjono kasvoi pitkäksi.
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”Kerro kerro kuvastin...” 
Kuulostaako tutulta? 
Ulkonäköpaineet 
koskettavat kaikenikäisiä 
naisia, ja media panee 
kapuloita rattaisiin – 
kosmetiikkateollisuudesta 
puhumattakaan. 
Huhtikuisessa naisten 
aamupäivässä etsittiin 
terveitä suuntaviivoja 
aiheeseen.

Monen pääsaliin kokoontuneen 
naisen kädessä kiiltelee ovella saa-
tu taskupeili – olemme tapahtu-
man nimen mukaisesti Peilin edessä.

– Elämässämme on monenlai-
sia peilejä, juontaja Satu Sipilä 

toteaa ja mainitsee esimerkkeinä 
lapset, sukulaiset ja ystävät.

Virittäydymme muutamalla 
laululla, jonka jälkeen ääneen pää-
sevät psykologi Satu Eerola ja 
pastori Hannakaisa Shehu.

Ihme, suuri ihme
Satu Eerolan kuvailee vaatepoh-
dintojaan ja saa yleisön naura-
maan – tuttu tilanne jokaiselle! 
Eerolan mukaan naisten ulkonä-
kömurheet kätkevät usein alleen 
jotakin muuta.

– Minä esimerkiksi jännitin 
tässä tapahtumassa puhumista, 
Eerola havainnollistaa. -Ulkonä-
kömurheista puhuminen koetaan 
usein helpommaksi kuin puhumi-
nen siitä, miten näemme itsemme 
ihmisinä.

Eerola kritisoi yhteiskunnassa 

jylläävää vanhuuden ”vastustusko-
neistoa”. 

– On luonnollisempaa arvostaa 
vanhuutta ja muutosta, hän linjaa.

Eerolan mukaan oman naiseu-
den kokemiseen vaikuttavat lap-
suuden ”peilit”, erityisesti äiti ja 
isä.

– Äiti on tyttären malli, ja isä 
vahvistaa tyttären naiseuden, Ee-
rola summaa. 

Eerolan mukaan on tärkeää 
oppia pitämään itsestään. Muu-
ten sisäinen vajeemme vinouttaa 
rakkauden antamista - annamme 
ehkä sitä mitä itse haluamme tai 
rakkautta on vaikea ottaa vastaan.

– Raamatussa sanotaan, että 
olemme ihme, suuri ihme. Raa-
mattu onkin hyvinvointimme pa-
ras peili.

Eerola rohkaisee myös teke-
mään itseä ilahduttavia ilon tekoja 
– hoitamalla itseämme meillä on 
annettavaa myös muille.

Ei vain tätä aikaa varten
Kosmetiikkamyynnin ja plastiik-
kakirurgian tilastot kertovat karua 
kieltään. Hannakaisa Shehu haas-
taa ulkonäkökeskeisyyden.

– Raamatun mukaan emme elä 
vain maanpäällistä elämäämme 
varten, vaan valmistaudumme tai-
vasta varten.

Shehu muistuttaa, että Raama-
tun mukaan olemme ruumis, sielu 
ja henki jo maan päällä.

– Pidämmekö sisimmästämme 
yhtä hyvää huolta kuin ulkoisesta 
olemuksestamme. Onnemme on 

olla Herraa lähellä, mutta saatam-
me vaihtaa Jumalan tavoittelun 
eli sielun ja hengen hyvinvoinnin 
ulkoiseen kauneuteen, koska se 
vetoaa meihin niin paljon. Meidän 
pitäisi kuitenkin antaa koko ihmi-
syytemme Jumalalle.

Shehun mukaan kauneus on 
yhteyttä Jumalaan, ja voimme kau-
nistaa itsemme olemalla kuuliaisia 
ja uskollisia Hänelle. Myös Shehu 
korostaa Sanan peiliä eheytymi-

sen lähteenä; siihen katsomalla 
löydämme arvokkuuden Jumalan 
naisina.

– Mikään ei paranna niin kuin 
pyhät kirjoitukset, Shehu toteaa. 
- Jumalaa kiinnostaa koko hyvin-
vointimme.

Ks. 1. Tess. 5:23; 3. Joh. 1:2; 2. Kor. 
4:16; 1. Piet. 3:3–6.

PAULA ERKINTALO

Naisena peilin edessä

Aktiolaiset kohentavat 
juutalaisten koteja ja 
avustavat seurakunnan 
vierastalossa.
Katukappelissa on usean vuoden 
ajan rukoiltu säännöllisesti Israelin 
puolesta ja pidetty Israel-seminaa-
reja. Monet seurakuntalaiset ovat 

myös järjestäneet matkoja Pyhään 
maahan. Keväällä 2011 aloitettiin 
lähetystyöhön tähtäävä yhteis-
työ Tel Avivin messiaanisen Beit 
Immanuel –seurakunnan kans-
sa. Kymmenen päivää kestäneen 
outreach-matkan aikana tiimiläiset 
kunnostivat yksinhuoltajien koteja 
sekä avustivat seurakunnan vieras-

talon käytännön töissä ja tilaisuuk-
sissa. Matkan päätarkoituksena oli 
rakentaa yhteistyötä Beit Immanu-
el –seurakunnan kanssa. Tiimin-
johtajana oli Petri Peltonen. 

Kuukausi Israelissa
Tänä keväänä Katukappelin evan-
kelista Kari Salo aloitti Fida In-
ternationalin juutalaistyön outre-
ach-matkojen koordinaattorina. 
Hänen johdollaan Katukappelista 
lähti touko-kesäkuussa Tel Aviviin 
kaksi tiimiä kahdeksi viikoksi ker-

rallaan. Talven aikana oli kerätty 
matkarahaa seurakuntavierailuilla 
ja vapaaehtoisprojekteilla. Yhteen-
sä kuukauden mittaisen lähetys-
matkan aikana on tarkoitus luoda 
työyhteys myös Jerusalemissa si-
jaitsevan messiaaniseen seurakun-
nan kanssa. 

– Kaikki on sujunut hienosti ja 
Herra on ollut kanssamme. Per-
heen pienimmätkin ovat olleet 
täysillä kaikessa mukana. Olemme 
autelleet Beit Immanuelissa talon 
töissä, korjanneet yhtä asuntoa, 
vierailleet Tel Avivin ensimmäises-
sä rukoustornissa ja olleet rannalla 
evankelioimassa, kertoo kuukau-
den Israelissa perheensä kanssa 
viettävä Kari Salo.

Tiimit saivat vierailla myös 
Jerusalemin rukoustorneissa ja 
pyhissä paikoissa sekä kunnostaa 
Jerusalemissa asuvan messiaanisen 
juutalaispariskunnan asuntoa.

Ennalta valmisteltuja 
tilanteita
Salo kertoo, että on suuri etuoi-
keus, että juuri tällaiseen aikaan 
he ovat saaneet tulla Israeliin ja 
osoittaa Jumalan rakkautta sanoin 
ja teoin.

– Olemme olleet mukana mo-
nissa edeltä valmistetuissa tilanteis-
sa. Saimme muun muassa rukoilla 

erään falafel-kioskin omistajan ki-
peän polven puolesta. Seuraavana 
päivänä hän kertoi saaneensa avun 
ja pyysi, että rukoilisimme hänen 
äitinsä puolesta. Kohta myös hä-
nen siskonsa halusi rukousta puo-
lestaan. He sanoivat lukeneensa 
jo Uuden testamentinkin. Jerusa-
lemissa keskustelimme ortodoksi-
juutalaisten ihmisten kanssa Mes-
siaan tulosta ja saimme rukoilla 
myös heidän puolestaan.

Israel tarvitsee rukoustukea
Samaan aikaan, kun antisemitismi 
vahvistuu Euroopassa ja Lähi-idäs-
sä, Israelin hengellinen ilmapiiri 
on vapautumassa. Siitä osoitukse-
na on messiaanisten seurakuntien 
kasvaminen. 

– Uskovien on aika herätä ru-
koilemaan vielä enemmän Israelin 
puolesta. Rukouksen kautta saa-
daan nähdä yhä useamman juu-
talaisten vastaanottavan Jeesuksen 
Messiaana. On tärkeää rukoilla 
myös rauhaa Israeliin. Gazan rajan 
lähellä asuvien kaupunkien siviilit 
ovat jatkuvasti raketti-iskujen koh-
teena. Raamattu lupaa siunauk-
sen niille, jotka siunaavat Israelia, 
muistuttaa outreach-tiimiin osallis-
tuva Olavi Rajahalme. 

TARJA JÄÄSKELÄINEN

Hervannan Katukappelin 
outreach-tiimit Israelissa

– Voimme kaunistaa itsemme olemalla kuuliaisia ja uskollisia Jumalalle, 

pastori Hannakaisa Shehu opettaa.

– Jokaisessa naisessa on sisäistä ja ulkoista kauneutta, psykologi Satu 

Eerola muistuttaa.

Israel-tiimiläisiä lähtötunnelmissa Katukappelin sunnuntaijuhlassa. 

Kuva: Lassi Jääskeläinen
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Pitkäaikainen 
seurakuntamme työntekijä 
Eeva Seppäläinen jää 
eläkkeelle pastorin 
tehtävästään, mutta ei 
kutsumuksestaan.

Eeva Seppäläinen on yli puolet 
elämästään toteuttanut kutsumus-
taan, joka on vienyt häntä hyvin 
monenlaisten vaiheiden läpi. Var-
sinkin työn alkuvaiheessa oli heit-
täydyttävä täysin uskon varaan, 
mutta se on kannattanut – Jumalan 
työparina Eeva on nähnyt aitiopai-
kalta muutokset ihmisten elämäs-
sä.

– Päällimmäisenä mieleeni ovat 
jääneet aidot kohtaamiset monien 
ihmisten kanssa. Monien uskoon-
tulo, Pyhällä Hengellä täyttymi-
nen, lähetysmatkat, ilo Jumalan 
antamasta kasvusta, ja kun ihmiset 
löytävät lahjansa, eheytyvät ja pal-
velevat Jumalaa, Eeva summaa.

Eeva Seppäläinen on pastori, 
josta huokuu lämpö ja ihmislähei-
syys. Hän on aina tiennyt, ettei 
seurakuntaa voi kohdata ainoas-
taan puhujapöntön takaa, täytyy 

mennä lähemmäksi.

Mitä haluat, Eeva?
Ennen siirtymistä kokoaikaiseksi 
julistajaksi Eeva ehti toteuttaa het-
ken sairaanhoitajan kutsumustaan, 
joka myös juontuu Eevan halusta 
auttaa ja olla ihmistä varten. Hän 
muistelee vastavalmistuneena sai-
raanhoitajana vierailleensa entisen 
kämppäkaverinsa luona, joka oli 
avioitunut ja saanut lapsen. Hän 
muistaa Jumalan kysyneen, halusi-
ko hän samaa.

– Vastasin, että en haluaisi pel-
kästään tällaista. Ajattelin, että 
tämä ei riitä minulle, sillä en halua 
elää vain itseäni varten,Eeva muis-
telee vuoropuheluaan Jumalan 

kanssa.
Eeva omistautuikin 

täysin Herran työlle, 
kunnes hän neljätoista 
vuotta sitten löysi rin-
nalleen Pekan. Pitkään 
asiaa pohdittuaan Eeva 
ymmärsi, että Jumalalla 
oli häntä varten kump-
pani, joka olisi valmis 
tukemaan häntä myös 
palvelustehtävässä.

– Avioliitto on muut-
tanut minua armol-
lisempaan suuntaan. 
Olen saanut elää elä-
mänmakuista elämää 
ja kokea myös mitä on 
Jumalan luoma naiseus.

Jumalan varassa  kasvamista
Eeva Seppäläisen kutsua koetel-
tiin heti alkumetreillä, kun hän 
1970-luvun lopussa lähti kiertäväk-
si evankelistaksi työparinsa kanssa.

- Lähdimme kiertämään Suo-
mea Lappia myöten ilman min-
käänlaista rahallista kannatusta 
ja kuljimme ovista, joita Jumala 
avasi.

Naiset vierailivat seurakunnissa 
ja rukouspiireissä, järjestivät tupa- 
ja telttakokouksia, joihin kutsuivat 
ihmisiä ovelta ovelle kulkien. Se 
aika opetti paljon Jumalan varassa 
olemista.

- Nyt kun jälkeenpäin ajattelen, 
ehkä suurempi paimenuuden tuki 
olisi ollut alkuvaiheessa tarpeen. 

Alussa innostus säilyi, mutta 
sitten Eeva tuli toisiin ajatuk-

siin.
- Evankeliointi ei voi olla ul-

kopuolelta tulevan tehtävä, vaan 
evankeliointia tehdään yhdessä 
seurakuntana.

Jumala antoi Eevalle näyn uu-
denlaisesta tavasta rakentaa seura-
kuntaa ja kiertäminen jäi. Seura-
kunnassa aloitettiin tutustumisen 
illat ja uudenlaisen työn kautta 
tuli monia ihmisiä uskoon. Vastuu 
sielunhoidosta ja sielunhoitajien 
valmentamisesta annettiin myös 
Eevan vastuulle. Kun ihminen 
tulee kuulluksi ja hoidetuksi, sillä 
on eheyttävä ja koko seurakuntaa 
rakentava vaikutus.

Eeva Seppäläinen pitää solu-
seurakuntamallia hyvänä aidon 
kohtaamisen ja kasvun mahdol-
lisuutena. Yli kymmenen vuotta 
sitten aloitetun työn hedelmänä jo 
lähes kolmannes seurakuntalaisista 
on mukana soluissa. Uusia soluja 
syntyy kaiken aikaa, solunjohtajia 
koulutetaan ja yhä useampi valtuu-
tetaan johtajuuteen.

Uusi sukupolvi tarvitsee 
hengellisiä vanhempia
Eeva ei usko, että eläkkeelle siirty-
minen aiheuttaa hänelle sen suu-
rempaa kriisiä, vaikka sellaisesta 
on varoiteltukin. Elämä jatkuu ku-
ten ennenkin, mutta tiukat aikatau-
lut saavat ainakin hetkeksi jäädä.

– Unelmoin siitä että kalenteri 

ei ole täynnä eikä tarvitse tuijottaa 
kelloa. Haluan satsata enemmän 
oman itseni hoitamiseen, ulkoilla 
ja levätä. Myös ruuanlaittoon jää 
nyt enemmän aikaa, Eeva suunnit-
telee.

Hän sanoo kutsunsa säilyvän 
elämän loppuun asti. Ammatilli-
nen ja henkilökohtainen identi-
teetti ovat hyvin lähellä toisiaan.

– Se, miten kutsuani toteutan, 
muuttuu. Odotan mielenkiinnolla 
sitä mitä Jumala on vielä varannut 
minua varten. Haluan pysähtyä ja 
kuunnella Jumalaa, mitä Hän oi-
keasti haluaa tästä eteenpäin.

Eeva kantaa huolta tulevasta su-
kupolvesta ja erityishuomio pitäisi 
kohdistaa hengelliseen vanhem-
muuteen. Nuoret tarvitsevat hen-
gellisiä äitejä ja isiä, jotka asettavat 
rajoja ja opettavat raamatullista 
auktoriteettia.

– Tämä sukupolvi saavutetaan 
eri tavoin kuin minun sukupolve-
ni. Evankeliumi ei ole muuttunut, 
mutta se miten nykyihmiset tavoi-
tetaan, siihen pitää löytää Jumalan 
strategia.

– Haluan olla tukemassa seura-
kunnan eteenpäin menoa jatkos-
sakin. Näen seurakunnan myös 
perheenä, jonka yhteyttä tarvitsen 
edelleen.

TANJA AUTIO

Paimen, 
jolla on 
suuri sydän


