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Viisaasti muutokseen
EUROOPAN helluntailaisten teologien yhteisfoorumi, EPTA, on ottanut ensi kesän konferenssinsa aiheeksi muutokset ja siirtymiset.
Miten herätysliike vaihtaa johtoaan? Miten tavalliset seurakunnat
sopeutuvat yhteiskunnan muutoksiin? Miten muutos voi tapahtua yhteiskunnallisesta tai seurakunnallisesta mallista toiseen?
Entä riittääkö johtajien vaihtaminen vai pitääkö ottaa huomioon muitakin tekijöitä? Mitä Raamattu sanoo siirtymisestä ja
muutoksista, ja miten helluntailaisten olisi nähtävä Pyhän Hengen työ muutoksen aikaansaajana?
Hyviä kysymyksiä myös meille koti-Suomeen. Täälläkin vastuun ja tehtävien jouheva siirto seuraavalle sukupolvelle tai
muuten työtä jatkavalle vaatii määrätietoista toimintaa. Ja hyvin
toteutettuna se vaatii myös aikaa.
Jos yksilöiden kohdalla kasvu vastuuseen sisältää omat kipuilunsa, sitä tekee myös vastuusta luopuminen. Voidaan puhua jopa surutyöstä, kun elämässä vahvasti kiinni olevan on
aika alkaa antaa sijaa uusille työn jatkajille tai kun vanhaa seurakuntakulttuuria on uudistettava tämän päivän ihmisiä palvelevaksi ja tavoittavaksi.
Miten uudistaa seurakuntaa niin, että kun uutta rakennetaan ja vanhaa puretaan, se tehdään viisaasti
välttäen turhat konfliktit?
Vaihto voi kuitenkin olla myös palkitsevaa aikaa.

Ison Kirjan ensimmäinen opetuslapseuskoulu
varusti taidoilla ja ymmärryksellä

Anna Lehtinen

Ison Kirjan opettaja
Tommi Lenho sai
syksyllä erilaisen,
kokonaisvaltaisemman
opetuskokemuksen.
Hieman laajempaa
näkemystä uskonelämästä hän toivoisi myös

O

seurakuntiin.

petuslapseuttamisprosessin pitäisi viedä siihen
suuntaan, että
seurakunnan jäsenet ovat uskostaan perillä olevia
ihmisiä, jotka pystyvät elämään
arkea kristillisen maailmankuvan
pohjalta ja olemaan merkkinä tulevasta Jumalan valtakunnasta eiuskoville.
Näin opetuslapseuttamisnäkyään linjaa Iso kirja -opiston opettaja Tommi Lenho.
Lenho oli Samuel Aro-Panulan kanssa ”luokanvalvojana” Isossa Kirjassa viime syksynä järjestetyssä Follow-opetuslapseuskoulussa. Se tarkoitti paitsi opetusta,
myös muutenkin ajan viettämistä
12 nuoren aikuisen kanssa.
– Uskon elämistä todeksi yhdessä, Lenho kuvailee.
Opetuslapseuttaminen on aina
kiinnostanut häntä, ei vähiten siksi, että Lenho on itsekin saanut olla
siitä aikanaan ”hyvällä tavalla osallisena”.

– Varsinkin uskonelämän alkuaikoina omassa kotiseurakunnassani oli useita miehiä, jotka auttoivat minua eteenpäin.
Samantyyppistä läsnäoloa haluttiin tarjota Isoon Kirjaan tulleille nuorille: rukousta, ylistystä,
Raamatun tutkimista ja hengellisiä keskusteluja mutta myös kokkausta, urheilua ja uskovien yhteyden rakentamista monilla muilla keinoilla. Opetuslapseuskoulun
taustalla on holistinen käsitys opetuslapseudesta: henki, sielu ja ruumis ovat kaikki tärkeitä ihmisyyden osa-alueita.
Käytäntö arvossaan

Ison Kirjan opetuslapseuskoulussa
tavoitteena on kristityn kokonaisvaltainen kasvu: vahvan teologisen pohjan yhdistäminen käytännön kokemuksiin ja uskonelämää
rakentavien käytänteiden omaksumiseen.
– Opiskelijoiden palautteista
käy ilmi, että käytännön kokemukset ja yhdessä tekeminen oli yksi
syksyn tärkeimmistä osa-alueista,
Tommi Lenho kertoo.
Kiitosta saivat myös yhdessä
olemiseen panostaminen, syksyn
opetuskokonaisuuden yhtenäisyys
ja kokonaisvaltaisuus sekä opetus.
Opetuslapseuskoululaiset olivat
mukana järjestämässä kotimaan
aktiota, ja syksyn kohokohta monelle oli neljän viikon aktiomatka
Thaimaahan tai Espanjaan Fidan
lähettien yhteyteen.
Lenho oli vetämässä Thaimaan
porukkaa. Opettaja ei ollut aktio-

matkojen keltanokka, sillä historiaan mahtuu niin polkupyöräaktio Espanjan pyhiinvaellusreiteillä
kuin aktiomatka Saksaan ja useita Turkkiin.
– Yllätyin siitä, miten hyvin ja
yllättävän helposti kuukausi Thaimaassa järjestyi ja sujui. Olen tyytyväinen opiskelijoihin, jotka tekivät tosi hyvin tehtävät, joita heille annettiin, Tommi Lenho kiittää.
Sanasta voimaa

Syksyn follow’laisista kymmenen jatkaa keväällä opintoja Isossa Kirjassa, suurin osa jatkokurssilla, muutama Team Action -linjalla. Tommi Lenho kertoo, että
vaikka uskon panemista käytäntöön painotettiinkin, opetuslapseuskoulusta ei haluttu tehdä raamatunopiskelun osalta ”vesitettyä
versiota”.
– Käsittelimme esimerkiksi
kristityn kasvua, evankeliointia
sekä Raamattua ja sen tulkintaa.
Lenhon ja Aro-Panulan lisäksi Raamattua opettivat Eeva Vainio ja Jukka Tuovinen. Kaksi
harjoittelijaa oli tiiviisti mukana
koulun järjestämisessä. Opetuslapseusprosessin erityinen tukeminen vaati opettajiltakin vähän
uutta tapaa opettaa ja oppimateriaalien kasaamista.
– Teimme muun muassa Uuden testamentin lukuohjelman
ja kommentaarin. Raamatunlukuohjelma tulee säilymään osana
opetuslapseuskoulua jatkossakin.
Sanan lukemisesta tulee silloin
hyvä tapa, joka säilyy koko elä-

män. Oli hienoa huomata, miten
nuoret pohtivat jatkuvasti, miten
soveltaa Sanaa omaan elämäänsä,
Tommi Lenho kertoo.
Kommentaarin avulla avattiin
esimerkiksi sitä, miten Vanha ja
Uusi testamentti muodostavat
jatkumon.
– Vanhan testamentin tuntemus ei ole kristityillä yleisesti ottaen kovin vahvaa. Siksi näimme
tämän näkökulman tärkeäksi.
”Usko etsii aina ymmärrystä”

Kielitieteistä ensimmäisen tutkintonsa tehnyt teologian maisteri Tommi Lenho sanoo, että Raamatun ja teologian opiskelu on
vaikuttanut hänen omaan uskonelämäänsä paljon.
– Se on lähentänyt minua Jumalaan ja muuttanut jumalakuvaani. Ajattelen niin, että usko etsii aina ymmärrystä. Saan tutkia
Raamattua ja teologiaa uskosta käsin, ei skeptisesti epäillen. Teologian ja Raamatun opiskelulla nimenomaan uskon pohjalta on pitkät
perinteet kristillisessä traditiossa.
Se, että on opiskellut kristinuskon perusteita myös teoreettisesti, varustaa Lenhon mielestä kristittyä monella tavalla uskon elämiseen käytännössä.
– Omat epäilykset, toisten auttaminen heidän epäilyksissään,
evankeliointi, uskon puolustaminen ja kulttuurin muokkaaminen,
teologi piirtää laajenevia ympyröitä yksilökristitystä aina koko yhteiskuntaan asti.
– Kristillistä maailmankuvaa

haastetaan nyt paljon. Kristityn
pitää olla yhä paremmin perillä
siitä, mihin uskoo ja miksi. Kun
tuntee kristillisen opin hyvin, voi
luottaa Raamattuun enemmän,
Lenho vakuuttaa.
Tiedon ja Hengen yhdistämisestä hän nostaa esimerkiksi apostolit Paavalin ja Pietarin.
Hengellisen elämän esikuvat olivat hyvin perillä uskonsa pohjasta.
– Heidän teologinen osaamisensa oli hurja ja Vanhan testamentin tuntemuksensa syvällistä
– niin paljon he esittävät perusteluja väitteilleen.
Kukaan ei varmasti kiistä Paavalin ja Pietarin vaikuttavuutta
myös kristittyinä toimijoina.
– Oikea teologia johtaa aina käytäntöön, Tommi Lenho tiivistää.
– Tutkin Jumalan sanaa, jotta
voisin tuntea Jumalan paremmin
ja olla hänelle kuuliainen.
Lisää opetuslapsia

Lenho sanoo, että seurakunnissa tarvitaan paljon sekä opetusta että käytännön harjoittelua,
siis opetuslapseuttamista. Seurakuntien pitäisi nykyistä enemmän olla mukana ympäröivässä
yhteiskunnassa ja kannustaa jäseniään haastamaan sitä hyvällä
tavalla. Myös seurakuntalaisten
toimimiseen seurakunnassa voitaisiin Lenhon mielestä ottaa vähän uudenlaista näkökulmaa.
– Tarkoittaako opetuslapseus
sitä, että ihminen on pois ei-uskovien parista, Lenho kärjistää ja
tiivistää opetuslapseusprosessin

tavoitteeksi sen, että usko näkyy
arjessa, kaikkialla, missä ihminen
liikkuu.
Uskossaan kasvaneen ihmisen
ei tarvitse pelätä ympäristöään.
– Hän osaa erotella kulttuurista
hyviä ja huonoja asioita.
Se, että kristityt nähdään moraalisesti erilaisina, on Lenhon
mielestä myös mahdollisuus olla
mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa.
– Siihen taas tarvitaan tietoa
siitä, mihin yhteiskunnassa vallitsevat käsitykset perustuvat.

Johtamista
pitää tarkastella
suhteessa
muuttuvaan
ympäröivään
yhteiskuntaan.

Pasi Parkkila

Kirjoittaja on Iso Kirja -opiston rehtori.

Miksi kolmas uskonvainoista
raportoiva järjestö?

mikä
Follow-opetuslapseuskoulu
» lukukauden mittainen teoriaa
ja käytäntöä yhdistävä opintokokonaisuus nuorille ja nuorille
aikuisille Iso Kirja -opistossa
» tarjolla Isossa Kirjassa seuraavan kerran syyslukukaudella
2015
» lukukausi jakautuu viiteen jaksoon, joista kaksi on aktioissa
vietettäviä missiojaksoja, kaksi viikkoa kotimaassa ja neljä
ulkomailla
» ensi vuoden mahdollisia ulkomaan aktion kohteita ovat
Thaimaa, Intia, Israel, Espanja
ja Viro

Vanhempi pastori voi tuntea varustajan mielihyvää tukiessaan
uutta työntekijää, ja työtä aloitteleva voi puolestaan kokea saavansa arvokasta rohkaisua, tukea ja varustusta hedelmällisen
työn jatkamiseen. Asenne on tärkeä, samoin oikean ajan ymmärtäminen. Kummaltakin osapuolelta vaaditaan viisautta, nöyryyttä ja rohkeutta.
Voiko tässä kaikessa onnistua? Ilman muuta. Monissa seurakunnissa tämä onkin koettu todeksi. Toki on tullut myös epäonnistumisia.
Epäonnistumisten välttämiseksi pitää uskaltaa arvioida tilanne, tehdä suunnitelma ja myös toteuttaa sitä. Tähän voi saada
erityistä apua Pyhältä Hengeltä, joka on seurakunnan rakentamisen Henki. Jokainen prosessissa mukana oleva joutuu silloin
tarkistamaan motiivinsa ja käymään sisäiset paininsa, mutta jokaisella on myös mahdollisuus voittaa. Hienoja esimerkkejä hyvin onnistuneista ja hoidetuista muutostilanteista voi löytyä
läheltäkin.
Syyspäivillä Isossa Kirjassa tutkailtiin seurakuntatyön kipupisteitä, kohta alkavilla kevätpäivillä tarkastellaan muutosta eri näkökulmista.
Jotta muutokseen löytyisi oikeaa pohjaa, pitää myös
Raamatun tulkintaa ja seurakunnan johtamista tarkastella suhteessa muuttuvaan ympäröivään yhteiskuntaan.
Miten kipupisteiltä päästään muutoksessa eteenpäin? Ja merkitseekö tämä muutoksen aika myös
uusien seurakuntien synnyttämistä?

vainoista uutisoiva Open
Doors laajenee Suomeen toukokuussa.
Vuonna 1955 perustettu ja yli 60 valtiossa toimiva järjestö tunnetaan muun muassa
vuotuisesta World Watch List -raportistaan,
josta käyvät ilmi kristittyjen uskonnonvapautta pahiten loukkaavat maat.
Open Doors Finlandin toiminnanjohtajaksi valittu teologian maisteri Miika Auvinen, 35, on kertonut järjestön pyrkivän
kokoamaan kristittyjä eri kirkkokunnista
ja tuomaan ajankohtaista tietoa uskonvainoista niin seurakunnille kuin yhteiskunnallisille toimijoille laajemminkin.
Jo entuudestaan Suomessa toimii kaksi
vainottujen kristittyjen asialle omistautunutta järjestöä: Stefanus-Lähetys ja Marttyyrikirkon ystävät.
KRISTITTYJEN

Miksi Suomessa tarvitaan kolmas vainottujen kristittyjen asiaa ajavaa järjestö, Open Doors Finlandin toiminnanjohtaja Miika Auvinen?
– Korostan, että ideanamme ei ole kilpailla muiden järjestöjen kanssa, vaan
asiamme on yhteinen. Iloitsen näistä kahdesta järjestöstä, ja olen saanut niiltä hengellisesti paljon.
– Open Doors on maailmanlaajuisesti
suurin näistä järjestöistä ja tuottaa runsaasti tilastoja ja materiaalia vainottujen kristittyjen tilanteesta. Toivon, että Open Doors
Finlandin kautta tietoisuus siitä voisi levitä
Suomessa entistäkin laajemmalle; että voisimme tavoittaa yhä kattavammin kaikkia
suomalaisia sekä evankeliumin sanalla että
tiedolla siitä, mitä maailmalla tapahtuu.
– Osaltaan Open Doors Finlandin perustamisen taustalla ovat myös ne useat suomalaiskristityt, jotka ovat toistuvasti toivoneet sen tuloa maahamme.

Tavoitteena on
hyödyntää globaaleja tiedotuskanaviamme.
Näetkö Open Doorsin ja edellä mainittujen muiden järjestöjen välillä eroavuuksia?
– Aika näyttää, millaisin resurssein pystymme Suomessa toimimaan. Tavoitteenamme on hyödyntää mahdollisimman
paljon sähköisiä viestintävälineitä ja globaaleja tiedotuskanaviamme niin, että
saamme mahdollisimman nopeasti välitettyä tietoa esirukousten ja poliittisen vaikuttamisen pohjaksi.
Miten toimintanne rahoitetaan?
– Käytännössä yksityisten ihmisten lahjoitusvaroin. Aluksi taloudellisen vastuun
kantaa Open Doorsin Tanskan-toimisto.
(RV)

