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”Kun Kristus on keskiössä, se alkaa myös näkyä”

Seurakunnan kadonnut ydin
voidaan löytää rukouksessa
Anssi Tiittanen
Anssi Tiittanen

Pastori Jukka Kakriainen
ei kutsunut uuden työn
alkumetreillä tiimiä, vaan
on halunnut ohjata seu-

J

rakuntaa rukoukseen.

ukka Kakriainen
kulkee vaalean salin
poikki.
Seinällä seisoo
jykevä sininen risti syvennyksessä, joka löytyi salin kunnostustöiden yhteydessä
viitisenkymmentä vuotta sitten,
kun vastaperustettu seurakunta
oli asettumassa ennen sotia rakennettuun vanhaan kirkkoon.
Sali toimi tuolloin elokuvateatterina, ja salin valtaaminen sen alkuperäiseen käyttöön oli suuri
voitto pääkaupungin hengellisellä kentällä.
Monien mielestä Helsingin Lähetysseurakunnan sinivalkoinen
sali on Suomen helluntaiseurakuntien saleista kaunein. Alttaripöydällä on seurakunnan tunnussymboli – rivi maiden lippuja,
joissa seurakunta nimensä mukaisesti tekee lähetystyötä.
Lähetysseurakunnan tuoreelle
pastorille Jukka Kakriaiselle lähetystyö on yksi raamatullisen seurakunnan perusominaisuuksista.
Siinä mielessä hän on ehta ”läpäriläinen”, kuten lähetysseurakuntalaisia tavataan kutsua.
Ajatukset lähetystyöstä ovat sikäli modernit, että Kakriainen katsoo lähetystyön olevan heijastumaa siitä, mitä tapahtuu lähettävän seurakuntalaisten sydämissä.
– Se, miten Jumala toimii ja
vaikuttaa täällä, kanavoituu myös
kauemmaksi lähetystyön kautta.
Ajatukset Kakriaisella ovat siis
olleet työn alkaessa tänä syksynä
vahvasti seurakuntasalin sisäpuolella. Hän haluaa olla muodostamassa rukoilevan ja keskinäisessä yhteydessä elävän seurakunnan, jonka keskiössä on Kristus.
Mitä yhteys tarkoittaa?

Kakriaisen mukaan Raamatulle
keskeiset seurakunnan tunnuspiirteet ovat ainakin osittain kärsineet inflaation.
– Käsitteenä esimerkiksi yhteys
voi olla niin tuttu ja kulunut, että
ensi reaktio sanan kuulemiseen
voi olla välinpitämättömyys, tylsistyminen – jopa ärsyyntyminen.
– Kuitenkin Jeesus hetkeä ennen kuolemaansa antoi tämän
uutena käskynä opetuslapsilleen,
rukoilee sitä toistamiseen ylipapillisessa rukouksessa ja sanoo,
että juuri keskinäinen rakkaus olisi tunnusmerkki maailmalle, että
hän on, kuka sanoi olevansa.

– Kristittyjen silmissä yhteys on kärsinyt inflaation. Emme näe sitä enää merkityksellisenä. Minustakin
koko käsite tuntui aiemmin laimealta, pastori Jukka Kakriainen sanoo.

Kakriaiselle yhteyden avain on
yhteinen rukous. Kun seurakunnassa aloitettiin keväällä rukouskokoukset, mukana oli parisenkymmentä henkilöä. Nyt ajoittain
mukana on ollut jo yli 70 seurakuntalaista. Hetkellisesti tehtiin jopa historiaa, kun rukouskokouksissa oli enemmän ihmisiä kuin sunnuntain jumalanpalveluksissa, jotka ovat kärsineet
ajoittain kävijäkadosta.
– En pidä numeropröystäilystä, mutta nyt on selvästi menty
siihen, että jotakin Jumala on te-

kemässä meidän sydämissä. Mukana on vanhoja ja nuoria, Kakriainen kuvailee.
– On alkanut tapahtua ja tapahtuu edelleen. Pastorina sydämelläni on tietyt suuntaviivat, ja yksi
niistä on, että panostamme rukoukseen.
Myös aamun jumalanpalveluksissa on nähty piristymistä.
Valoa väsymyksen keskelle

Helsingin Lähetysseurakunta
toimii kaupungin ensimmäisen,
vuonna 1985 avatun kävelykadun

varrella.
Sisälle saliin kuuluu kivisirkkelin ääni. Iso Roobertinkatu on
ollut remontissa jo vuosia, mikä
on turhauttanut alueen yrittäjiä ja
asukkaita.
Remontissa on ollut myös kivitalo, jossa seurakunta sijaitsee.
Seiniin, pihaan ja talotekniikkaan
on uponnut seurakunnan rahoja
jo miljoonia euroja. Uhrikoppa on
kiertänyt ja testamenttiosakkeita
on myyty.
Roballa on eletty kuormituksen
keskellä jo vuosia. Samalla on yri-
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Identiteetin muovaajia

tetty luoda uutta. Alakerran Roba
Cafe oli kuitenkin pakko laittaa
kesällä kiinni (uutinen s. 4). Lounaskahvilaan on viime vuosina
kohdistunut paljon läpäriläisten
unelmia, mutta projekti on imenyt mehuja käytännössä kaikesta muusta.
Jukka Kakriaiselle viimeisimmät muutokset ovat paluuta ytimen äärelle. Mitä ydin on? Miten
sen voisi konkretisoida?
– Raamatussa kristillisyyden
ytimessä ovat Kristus-keskeinen
opetus, rukous, yhteys, evankeliumin levittäminen ja laupeudentyö. Näiden asioiden tulee
voimistua, jotta seurakunta voi
voimistua.
Kakriainen tietää, ettei kysymys ole mistään uusista erikoisuuksista. Ne ovat kuitenkin asioita, jotka seurakunta voi hukata.
– Kun seurakunta kadottaa ytimen, meininki alkaa myös näyttämään siltä.

seurakunnan lähetystyön osastolla, sekä säännöllisiä saarnavuoroja.
Jumala puhui muuta ja Kakriainen palasi Suomeen.
– Paperilla olisi varmasti näyttänyt hohdokkaammalta työskennellä Manhattanilla kuin palata Mikkeliin nuorisopastorin lomittajaksi, Kakriainen naurahtaa.
Hän palasi kotikaupunkiin
nuorisotyön pariin ja jatkoi kesken jääneitä kauppatieteiden
opintoja. Gradu on nyt palauttamista vaille valmis.
Viime kesän Kakriainen oli Lähetysseurakunnassa kesäpastorina, ja elokuussa työt alkoivat seurakunnan pastorina.
Mitä Amerikan ajasta jäi käteen?
– Ainakin se, että kaikessa menestyvässä työssä siellä korostuu
Kristus-keskeisyys ja rukouksen
merkitys.

Manhattan vai Mikkeli?

Jukka Kakriainen tietää, ettei tehtävä suuntaansa uudelleen etsivän seurakunnan luotsaajana ole
helppo.
– Kun kerroin Syyspäivillä
aloittavani täällä, joku sanoi heti,
että Lähetysseurakunta on pastoreiden hautausmaa, Kakriainen
naurahtaa.
– Tiedän kyllä, ettei tilanne ole
helppo ja haasteita on paljon.
Ainoastaan Jumala saa aikaan
muutoksen, joka lähtee sisältä
ulospäin.
Kakriainen koki alusta asti, että
seurakunta on johdettava rukoukseen.
– Oli hetkiä, jolloin puntaroin,
että onko tämä liiankin yksinkertaistettu ajatus ja että pitäisikö
yrittää haalia ihmisiä kantamaan
vastuuta. Kuitenkin rukouksessa
ja Jumalan sanan kautta tulin vakuuttuneeksi siitä, että tehtäväni
on johtaa seurakunta hänen Sanassaan olevaa näkyä kohti. Hän
lähettää ne ihmiset, jotka haluavat rakentaa niiden peruspilareiden varaan. Kiitos Jumalalle, nyt
heitä on alkanut tulla.
– Sanoin heti alussa, että voimme ehkä saada tänne paljon väkeä ja velat maksettua, mutta se
on merkityksetöntä, jos meillä ei
ole hänen läsnäoloansa. Fokus on
Kristuksessa.
Miltä Roba näyttää vaikkapa
vuoden kuluttua?
– En tiedä tarkkaan, miltä se tulee näyttämään. En tiedä, tuleeko
satoja ihmisiä. Mutta unelma on
se, että Kristus on suurena meidän
keskellämme. Jos hän saa sijaa
meissä ja meidän keskellämme,
se tulee myös näkymään, Kakriainen sanoo.

Lähetysseurakuntaan alun perin
Mikkelistä kotoisin oleva Kakriainen, 33, tuli kolmisen vuotta sitten.
– Jumala puhui voimakkaasti,
että tue tuota miestä.
Kakriainen puhuu seurakunnan aiemmasta pastorista, Petri
Mäkilästä.
Lähetysseurakunta ei ollut
opiskelujen parista Yhdysvalloista palaavalle Kakriaiselle mikään
itsestään selvä kotiseurakunta
Helsingissä. Asunto järjestyi kuitenkin läheiseltä Bulevardilta, ja
Kakriainen löysi itsensä Robalta
yhä useammin.
Kauppatieteitä opiskellut Kakriainen teki kymmenisen vuotta
sitten irtioton ja lähti harjoittelujaksolle suomalaistenkin kristittyjen arvostamaan Times Square Churchiin New Yorkiin. Matka
jatkui kolmeksi vuodeksi seurakunnan raamattukouluun Pennsylvaniaan, Summit International
School of Ministryyn.
– Opinnoissa painottui henkilökohtaisen jumalasuhteen rakentaminen. Rukoukselle ja Jumalan kanssa olemiselle oli varattu aikaa jokaisena aamuna.
Opinnoissa oli paitsi teologian
perusteita myös vahva käytännön
kristillisyyden tulokulma. Työtä
tehtiin harjoittelussa niin nuorten kuin vanhainkotien asukkaidenkin kanssa.
Kakriaisesta pidettiin Yhdysvalloissa, ja hän sai jopa opettaa
Times Squarella, mikä on harvinaista David Wilkersonin (1931–
2011) perustamassa seurakunnassa, jonka saarnatuolia valvotaan
tarkasti. Kakriaiselle tarjottiin
jopa vakinaista johtamistyötä
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Kun Kristus saa näkyä

MUUTAMIA VIIKKOJA SITTEN suomalaiset saivat katsotta-

vakseen uuden version Tuntematon sotilas -elokuvasta. Suuret
katsojaluvut kertovat, kuinka kiinnostavasta ja merkittävästä elokuvasta on kyse juhlavuottaan viettävässä Suomessa. Kirjailija
Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan tapahtumat ovatkin yksi
suomalaisen identiteetin rakennuspalikoista: periksi antamattomia, taistelevia miehiä ja naisia puolustamassa isänmaataan.
Myös suomalaisina kristittyinä olemme ensi vuoden keväällä saamassa identiteettiämme muokkaavan merkittävän teoksen: Sana elämään -kommentaariraamatun. Tämä Raamatun
selitysteos on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Suurteoksen
vastaanotto on jo ennakkoon ollut todella positiivinen ja odottava. Kommentaari johtaa meidät identiteettimme päärakennusaineen luo: Jumalan sanan lukemiseen ja todeksi elämiseen.
Varmasti kristittyinä ymmärrämme teoksen arvokkaan merkityksen ajallemme.
Suomalaiseen identiteettiin liitämme Tuntemattoman sotilaan lisäksi esimerkiksi sisun, saunan, luonnon ja rehellisyyden. Helluntailaisen identiteettimme näkyviä muotoja
puolestaan ovat muun muassa Juhannuskonferenssi,
Syyspäivät, Helluntaikirkko, Eino I. Manninen ja Ristin Voitto -lehti.
Suomalaisuutta hengittäessä on helppo huomata
myös identiteettimme osittainen muuttuminen – niin
positiivinen kehitys kuin rapistuminenkin. Nykyiset

sukupolvet eivät tunnista enää esimerkiksi sodan kauheuksia,
pula-aikaa tai vahvaa yhteisöllisyyttä. Uusina ulottuvuuksina
kansamme keskelle on tullut kansainvälisyys, vahvistunut itsetunto, samoin ydinperheen murtuessa myös uudet perheyhteisön muodot.
Perinteistä suomalaista helluntai-identiteettiä haastetaan
ajassamme sekä ulkoa että sisältä. Valkoiset teltat evankelistoineen eivät enää kierrä kesäisin. Isät ovat antaneet paikkansa pojilleen. Opetus Jeesuksen takaisintulosta on hiljentynyt, ja
saarnat antavat nykyisin enemmän käytännön ohjeita elämänhallintaan.
Mikäli perinteisestä suomalaisesta helluntailaisuudesta on tullut identiteettimme, saatamme kokea olomme uhatuksi, kun lähetys ry:n vuosikokouskutsu ei ilmestykään enää seurakunnan
ilmoitustaululle tai kun sunnuntaisin ei veisata aina tuttua hengellistä laulua.
Enemmän kuin helluntailaisia olemme kuitenkin Jumalan lapsia. Jumalan lapsen identiteetti ei ole yhtä kuin jonkin ajan ulkoiset rakenteet tai uskontokunnan kulttuuriset tavat.
Venäläisen munkin Serafim Sarovilaisen sanoin: ”Elämme täyttyäksemme Pyhällä Hengellä.”
Uskovana olemisemme perustuu siihen elämään, jota
Jeesus elää ja tarjoaa meille elettäväksi Hengessä. Hän
on elämämme ja identiteettimme tärkein muovaaja.
Waltteri Haapala

Kirjoittaja on Siilinjärven
helluntaiseurakunnan pastori ja
Aikamedia Oy:n hallituksen
puheenjohtaja.

Enemmän kuin helluntailaisia olemme
Jumalan lapsia.

Mikä on RV-TV?
Miten on?
RISTIN Voitto on vuodesta 1912 ilmestynyt
Aikamedia Oy:n kustantama helluntailiikkeen viikkolehti. Viime aikoina lehti on laajentanut sisällöntuotantoaan myös verkossa. Yksi Ristin Voiton verkkopalveluista on
RV-TV.

Mikä on RV-TV, vastaava päätoimittaja
Leevi Launonen?
– Se on Ristin Voiton toimituksen julkaisema sähköinen uutispalvelu, netti-tv, jonne tuotamme viikoittain säännöllisesti uutis- ja keskusteluvideoita ajankohtaisista
aiheista. RV-TV löytyy verkko-osoitteesta
ristinvoitto.fi. Videot ovat useimmiten noin
5–15 minuutin mittaisia, mutta välillä tuotamme myös hieman pitempiä keskusteluohjelmia.

Mihin tällaista palvelua tarvitaan?
– RV-TV:n uutisvideot toimivat yhdessä
paperilehden kanssa ja viestivät usein samoja sisältöjä. Viikkolehti on uutistuotantoon varsin hidas kanava, ja viikolla verkkoon laitettavat videot auttavat viestimään
asioista nopeammin. Ristin Voitto -lehti ja
RV-TV myös tukevat toisiaan: videohaastattelu voi luoda joitakin näkökulmia aiheeseen, jota sitten seuraavalla viikolla lehden
artikkelissa laajennetaan ja syvennetään.
– Ristin Voitto on toisten kristillisten lehtien kanssa mukana myös Seurakuntalainen.fi -verkkomediassa, jonne tuotamme
uutisia. Silloin tällöin laitamme myös sinne
linkkejä videohaastatteluihin, ja olemmekin lehdistä toistaiseksi ainoa, joka tuottaa
tällaista palvelua.
Missä RV-TV:n uutisia tehdään?
– Meillä on omassa toimituksessa videouutisten tekemiseen soveltuva välineistö.
Lisäksi teemme ohjelmia Avainmedian studiolla Keravalla ja jonkin verran myös Keuruulla. Tarvittaessa videointikalusto kulkee

paikan päälle minne tahansa, missä ohjelmaa tehdään. Aikamedian ja Ristin Voiton
toimituksen muuttaessa joulukuussa Fidaan Helsingin Roihupeltoon ohjelmia tullaan tekemään sinne perustettavassa studiossa.
Millaisia aiheita videouutisissa on viimeksi käsitelty?
– Viime viikkoina olemme puhuneet
muun muassa homoseksuaalisuudesta,
reformaatiosta ja Halloween-ilmiöstä, jotka kaikki ovat ajankohtaisia aiheita. Mutta paremman kokonaiskuvan sisällöistä
saa menemällä itse palveluun osoitteessa ristinvoitto.fi.
(RV)

Videot auttavat
viestimään asioista
nopeammin.

