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Vaikuttamisen välineitä
Seppo Järvinen

Juhani Happonen

Samuli Siren on pohtinut
mitä Jumalan siunaus

Samuli Siren on miettinytkin paljon, mitä Jumalan siunaus tarkoittaa. Oliko esimerkiksi hänen
isänsä elämässä mitään sellaista,
jota voidaan ajatella Jumalan siunaukseksi?
– Usko, jonka isäni säilytti Jumalan avulla, on rohkaissut tuhansia ihmisiä, jotka ovat lukeneet kirjoittamani kirjan, Samuli
Siren vastaa kysymykseen.
– Sellaisen henkilön, joka uskoo Jumalan siunauksen tarkoittavan vain hyviä ja myönteisiä
asioita, on vaikea, ehkä mahdotonkin ajatella, että minun isäni
elämä uskovaisena miehenä oli
sittenkin Jumalan johdatuksen
ja hänen siunauksensa alla kulkemista.
Kovat kokemukset myös tuovat toivoa muille. Hiljattain Sirenin naapurin mies kertoi lukeneensa itkien Pilvien takana taivas -kirjan ja tulleensa sen kautta
uskoon. Vähän aikaa sitten Siren
sai ystävältään kirjeen, jossa oli
lehdestä leikattu artikkeli. Siinä
naispastori kirjoitti joskus nuorena lukeneensa Sirenin teoksen ja
saaneensa siitä rohkeutta omaan
elämäänsä.

M
tarkoittaa.

onet helluntaiseurakuntien ja muidenkin kirkkokuntien
jäsenet muistavat noin 30 vuotta
sitten ilmestyneen Pilvien takana
taivas -nimisen kirjan. Sen kustantaja, Ristin Voitto, joutui ottamaan kirjasta useita painoksia
sen suuren menekin vuoksi. Kirjassaan Samuli Siren kertoo lapsuuskotinsa vaiheista.
Koulutyöntekijänä, saarnamiehenä ja laulajaevankelistana Siren
on tavannut vuosien varrella lukuisan joukon ihmisiä, jotka ovat
kertoneet saaneensa kirjasta rohkaisua niihin vastoinkäymisiin,
joita he ovat elämänsä taipaleella kokeneet.
Hengenvaarallinen leikki

Myönteisyyttä raatamisen
keskellä

Samuli Sirenin isä oli uskovainen, rautatien palveluksessa oleva mies. Elämä oli niukkaa. Koska perhe ei tullut toimeen pelkällä
asemamiehen palkalla, Samulin
isällä oli omassa navetassaan lehmä, sika ja muutamia kanoja.
Omaa peltoa ei ollut, joten hei-

omin käsin rakentamansa rantasauna paloi poroksi.
”Isän usko on rohkaissut
tuhansia”

syvällisesti vuosien ajan,

Sirenin oma elämä oli hiuskarvan
varassa lapsuuskodin tuntumassa
järven jäällä Mäntyharjulla.
– Oli varhaiskevät, kun menimme naapurin pojan kanssa keräämään leikkejämme varten käpyjä
rantapuun alta. Löysimme puun
juurelta taskulampun näköisen
esineen. Laitoimme sen potkukelkkaan ja lähdimme kotirannan
jäälle ajelemaan, Siren muistelee.
– Meillä oli hiukan kinaa, kumpi saa siitä itselleen enemmän
osia haltuunsa. Leikkikaverini oli
minua vuoden vanhempi, ja vanhemman oikeudella hän alkoi jäähän hakaten aukaista luukkua,
josta patteri laitetaan "lamppuun".
Silloin se räjähti.
Laite oli mahdollisesti vale-esine, joita sodan aikana levitettiin
ihmisten surmaksi.
– Leikkikaverini silpoutui kuoliaaksi edessäni. Minulta silpoutuivat jalat hyvin pahoin. Mikkelissä viettämäni pitkän sairaalahoidon tuloksena jalkani
kuitenkin kuntoutuivat siten, että
olen voinut omilla jaloillani taivalta tehdä, joskin jokin varvas hiukan muita lyhempänä.

Hyvän vastaanottamista vai
toisille jakamista?

Samuli Sirenin kuvaukset lapsuudenperheensä miltei sietämättömän ankarista kokemuksista ovat tuoneet lohtua tuhansille. Oman isän usko vaikeissa elämänvaiheissa puhuttelee miestä itseään.

nät lehmälle piti niittää radan ja
ojien varsilta. Kaikki luonnonantimet pihlajamarjoista lähtien kerättiin perheelle elannoksi. Asunto oli niin kylmä, että vesi jäätyi
yöllä ämpäriin. Elämä oli pelkkää
raatamista aamusta iltaan.
Samuli Siren on monesti jälkeenpäin pohtinut, miten hänen
vanhempansa säilyttivät kaiken
keskellä myönteisen elämänasenteensa.
Vaikka niukkuuden lisäksi perhettä koettelivat useat tapaturmaiset kuolemat, Samuli ei muista koskaan nähneensä isäänsä
katkerana Jumalalle. Sydämellä Jeesuksen olla on niin suloinen
oli isän lempilaulu. Koettelemusten keskellä kerta toisensa jälkeen
Mäntyharjun hautausmaalla kuuluivat sanat: ”Herra antoi, Herra

otti, kiitetty olkoon hänen nimensä.”
Yhdelle perheelle
käsittämättömän paljon
surua

Sinikka, perheen vanhin lapsi
joutui kulkemaan koulumatkallaan myrskyisenä talvipäivänä
kapean veden ylittävää rautatiesiltaa pitkin. Kovan myrskyn takia hän ei kuullut junan tulemista, vaan menehtyi junan tyrkätessä hänet sillalta alas.
Pian tämän jälkeen perheen äiti
sairastui tuberkuloosiin, ja hän
menehtyi sairauteensa.
– Isä meni uusiin naimisiin ja
saimme hyvän äitipuolen. Isä sai
lainaa pankista ja osti oman talon, jonka sai muuttokuntoon
aherrettuaan kovasti vapaapäivi-
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nään. Muuton jälkeen ensimmäisenä yönä talo paloi poroksi.
– Pian syntyi uutta jälkikasvua,
sisaria ja veljiä. Pieni Salomopoika oli saanut jostakin käsiinsä
kasvinsuojelumyrkkyä sisältävän
pullon. Kukaan ei huomannut sitä
ennen kuin hän oli ehtinyt saada
myrkkyä suuhunsa, Siren kertoo.
– Hänet toimitettiin kiireesti lääkäriin, mutta mitään ei ollut
tehtävissä. Kuolema vei hänetkin.
12-lapsisen perheen tragediat
eivät päättyneet tähän.
– Eräänä kauniina kesäpäivänä yksi pikkusiskoistamme hukkui kotirantaan. Sitä tuskaa isämme ei enää ehtinyt olla kokemassa, kun yksi sisaristamme kuoli
syöpään.
Tosin vielä vanhoilla päivillään
isä joutui näkemään, miten hänen

Samuli Siren sanoo elämänsä varrella alkaneensa vähin erin ymmärtää, että Jumalan siunaus on
käsite, jota olisi syytä tarkastella
uudesta näkökulmasta.
– Jotenkin Jumalan sanasta
olen alkanut oivaltaa, että Vanha
ja Uusi testamentti kertoessaan
Jumalan siunauksesta monesti
kuvaavat erilaisia tilanteita ja erilaisten henkilöiden kokemuksia,
Siren taustoittaa.
– Vanhassa testamentissa Jumalan siunaus ilmeni useasti
ajallisen hyvinvoinnin runsautena. Esimerkiksi Aabraham, Iisak
ja Jaakob olivat henkilöitä, jotka
kokivat Jumalan siunauksen tarkoittavan useita palvelijoita, suurilukuista karjalaumaa ja monenlaista muutakin ajallista rikkautta.
Evankeliumeissa ja esimerkiksi
Apostolien teoissa kuva siunauksesta täydentyy.
– Uuden testamentin sanoma
on puhutellut minua toisenlaisilla tunnusmerkeillä, jotka ovat
tyypillisiä Jumalan siunauksen
ilmenemismuotoja. Esimerkkihenkilöinä nousevat Uudesta testamentista mieleen esimerkiksi
opetuslapset, ensimmäinen marttyyri Stefanus ja tärkeimpänä itse

Jeesus, Siren sanoo.
– Kukaan ei voi väittää, etteivätkö kyseiset henkilöt kulkeneet Jumalan johdatuksessa ja
olleet Jumalan valtavan siunauksen kohteena. Mutta kaikki tämä
tapahtui samanaikaisesti ajallisten vastoinkäymisten, ahdistusten, puutteen, köyhyyden, pilkan,
häväistysten ja lopulta väkivaltaisen kuoleman kohteeksi joutumisen kanssa.
Pyhän Hengen johdattama
on siunattu

Mikä sitten teki Uuden testamentin esimerkkihenkilöistä erityisesti sellaisia, että heidän voidaan todeta olleen Jumalan siunaamia?
– Mielestäni henkilö, joka elää
ja toimii siten, että Pyhä Henki
voi johdattaa hänen elämänsä siunaukseksi lähimmäisilleen, on
juuri sellainen henkilö, jonka voidaan todeta itse kokeneen Jumalan siunausta omassa elämässään.
Samuli Siren on vakuuttunut
siitä, että Jumala haluaisi käyttää omiaan aineellisen, henkisen
ja ennen kaikkea hengellisen hyvinvoinnin välittäjinä.
– Jumala kanavoisi mielellään
meidän kauttamme hyvyyttään
niille, joilta puuttuu kyseisiä elämän hyödykkeitä, hän sanoo.
– Vanha testamentti kertoo siis
henkilöistä, jotka saivat ottaa vastaan Jumalan hyvyyttä esimerkkinä Jumalan siunauksesta, ja Uusi
testamentti painottaa, että suurinta siunausta on saada välittää
Jumalan tarkoittamaa erilaista
"hyvinvointia" lähimmäisillemme.

NOPEASTI KATSOEN näyttäisi siltä, että kristityt ovat yhteis-

kunnassamme marginalisoituva vähemmistö. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. On myös mahdollista, että kristilliset arvot
istuvat ensivaikutelmaa lujemmassa Suomen kansan syvissä
riveissä, mutta niiden vaikutus on supistunut arvoradikaalien aktiivisuuden ja kristittyjen passiivisuuden tähden.
Nyt onkin viimeistään aika nousta käyttämään kaikkia niitä
vaikuttamisen välineitä, joita Jumala tarjoaa häneen uskoville ja
suomalainen yhteiskuntajärjestys takaa kaikille kansalaisille.
Tärkein uskovan vaikuttamisen kanava on aina ollut rukous.
Se on ainoa väline, joka kytkee Jumalan aktiivisesti mukaan inhimilliseen toimintaan. Se muuttaa mahdottomat mahdollisiksi
ja avaa umpikujat väyliksi tulevaisuuteen. Siksi kutsun rukoukseen tulisi kaikua selkeänä ja voimakkaana kaikkien seurakuntien keskellä.
Toinen Jumalan uskoville antama vaikuttamisen väline on Jumalan sana ja sen sisältämä muutosvoima. Aina
kun evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta julistetaan ja
joku tulee uskoon, pieni pala yhteiskuntaa muuttuu. Mitä
enemmän ihmisiä kääntyy ja antaa Jeesukselle keskeisen
sijan elämässään, sitä suurempi on muutos.
Suomalainen yhteiskunta takaa kansalaisilleen uskonnon- ja mielipiteenvapauden sekä yleisen ja

Pekka Havupalo

Kirjoittaja on Suomen Helluntaikirkon johtaja.

Kristittyjen on aika
nousta taistelemaan
maamme
tulevaisuuden
puolesta.

Miten seurakuntien
kestävyysvaje voitetaan?

kuka
Samuli Siren
» syntynyt vuonna 1939 Mäntyharjulla
» opiskeli leipuri- ja kondiittorimestariksi. Työskenteli Valion
Hyvä Maku -leipomon tuotantopäällikkönä
» siirtyi kokotoimisesti hengelliseen työhön vuonna 1972.
Suur-Helsingin koulupalvelusihteerin tehtävässä tapasi
noin 300 000 oppilasta
» esiintynyt 80 Prisman äänitteellä. Kultalevy äänitteestä Yksin en kulje, en hetkeäkään
» kuvannut useita lähetysfilmejä
sekä Tuhlaajapoika-filmin
» filmi Ebeneser-laivalta sai
kultaa ja Intia-filmi hopeaa
dokumenttielokuvien SM-kilpailuissa 1980-luvulla

yhtäläisen äänioikeuden. Huhtikuun eduskuntavaalien lähetessä jokaisen uskovan on syytä sekä rukoilla vaalien puolesta että
valmistautua käyttämään äänioikeuttaan. Sen, joka haluaa vaaleissa ilmaista kannattavansa avioliittoa yksinomaan miehen ja
naisen välisenä liittona, on syytä harkita ehdokastaan entistä tarkemmin.
On perusteltua pitää puoluepoliittiset jännitteet seurakuntien
ulkopuolella. Tämä ei kuitenkaan saisi johtaa siihen, että yhteiskunnallisesti aktiiviset seurakuntiemme jäsenet joutuvat toimimaan ilman seurakuntien tukea ja esirukousta. Päinvastoin
uskovia on tärkeää rohkaista aktiivisuuteen ja mielipiteen ilmaisuun. Siellä missä kristityt eivät ilmaise mielipiteitään julkisesti,
myös heidän sanomisensa tila kapenee.
Sekä maamme helluntaiseurakuntien että niiden jäsenten on
mahdollista lisätä helluntailiikkeen yhteiskunnallista vaikutusta
myös liittymällä Suomen Helluntaikirkkoon. Helluntailiikkeen ulkopuolelta katsottuna Helluntaikirkkoa kuunnellaan koko helluntaiherätyksen edustajana, mutta vain
jäsenmääränsä painoarvolla.
Yhteiskunnallinen aktiivisuus ei ole arvoradikaalien
yksinoikeus. Nyt kristittyjen on aika nousta laajalla rintamalla taistelemaan maamme tulevaisuuden puolesta.

noiksi toteamalla: ”Odotamme, että Jumala
toimisi puolestamme. Hän puolestaan odottaa, että voisi toimia kauttamme.” Tämä kehitys voi halvaannuttaa seurakunnan kutsumuksen ja lähetyskäskyn toteuttamisen.
alkaessa helluntailiikkeessä pohdiskellaan usein seurakuntien tulevaisuutta
(RV 1/2015). SLK Suomi ry:n toiminnanjohtaja ja Äänekosken helluntaiseurakunnan
pastori Kari Pölönen on puhunut tähän
liittyen seurakuntia uhkaavasta kestävyysvajeesta.

VUODEN

Mitä tarkoitat seurakuntien kestävyysvajeella, Kari Pölönen?
– Lukuisia seurakuntia uhkaa tilanne, jossa
tilaisuuksiin osallistujien määrä vähenee,
väki on pääasiassa vanhuksia, toiminta keskittyy liiaksi sisäänpäin, seurakunnilla on
vaikeuksia saada kokoon toiminnan vaatimia varoja ja yhteisten asioiden hoito ontuu. Kestävyysvajeeseen liittyvä tyypillinen
piirre on myös hengellistävä ajattelutapa,
jonka pastori Rick Warren on pukenut sa-

Miten tällaista kestävyysvajetta voidaan
torjua?
– On tärkeää pitää esillä seurakunnan perustehtävää ja herätä huomaamaan, että
seurakuntalaisten lähipiiri on keskeisin lähetyskenttämme. On myös luotava sellaiset
toiminnan rakenteet, jotka tukevat perustehtävän toteuttamista ja työntekijävoimavarojen moninkertaistumista (Ef. 4:11–12).
Jumalan tahdon mukaisessa seurakuntaelämässä on oikea tasapaino, eli siinä on
henkeä, järkeä ja toimintaa. Terve seurakunta tuottaa työntekijöitä, työmuotoja ja
uusia seurakuntia, jotka saavuttavat uusia
ihmisiä. Tämä vaatii kuitenkin vastuunkantajilta määrätietoista keskittymistä uusien
vastuunkantajien motivoimiseen ja voimaannuttamiseen.

Miten SLK-prosessi voi olla tässä hyödyksi?
– SLK-prosessi auttaa johtamalla ajattelu- ja
toimintatapaan, jossa sovelletaan kuhunkin
seurakuntaan yksilöllisellä tavalla periaatteita, joita Jumala käyttää. Tämä johtaa luonnostaan ratkaisuihin, joilla kestävyysvaje torjutaan. ”Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen.”
SLK auttaa laittamaan sen paikoilleen.
www.slksuomi.fi
(RV)

Odotamme, että
Jumala toimisi
puolestamme.
Hän puolestaan
odottaa, että voisi
toimia kauttamme.

