
TERVEHDYS HIENON KESÄN LOPPUUN

Suomen kesä oli vuosisadan paras kun saimme nau�a lämmöstä etelän maiden tapaan. Jopa
aina niin tuulisessa Raahessa saatoimme pulahtaa ’välimeren lämpöiseen’meriveteen keskellä
yötä. Tällainen ’in�aanikesä’ on varmas� ollut monelle meistä tarpeen kaiken korona-ajan
keskellä.

Hervanta seurakuntaistutus (projek�nimenä Garden-Hervanta) on aluillaan ja aloitamme
säännöllisen evankelioinnin näinä viikkoina. Kesäkuussa pidimme jo kahvipöytää keskustan
alueella. Rukousaiheena on, e�ä koronasta huolima�a voisimme kohdata ’herwoodilaisia’
mielekkäällä tavalla. Etelä-Tampereella asuu yli 50 000 ihmistä ja noin 160 eri kansallisuu�a!
Lisäksi opiskelijoita on n. 8 000 ja ulkomaalaisia opiskelijoita n. 1000. Tiimissä meitä on tällä
hetkellä minun lisäkseni kolme miestä: evankelista Jukka Putkonen, OM työntekijä Spiros
Vampoulas ja Markus Karjalainen. Lisää �imiläisiä tarvitaan, mu�a jostakin on aloite�ava.

Markuksen evankeliumi on tulevan kauden teema ja hyvä Jumalan sanan kokonaisuus myös
evankelioin�a ja opetuslapseu�amista varten. Läpi evankeliumin kulkee iso teema, jossa
etsitään vastausta kysymykseen KUKA JEESUS ON? Jeesuksen kohtaaminen johtaa väistämä�ä
�lanteeseen, jossa ihmisen on ote�ava kantaa kuka hän on ja mitä me sillä �edolla teemme?
Niinpä esim. fariseuksille hän on kiusallinen ja sopimaton uskonnollisten perinteiden kaataja.
Koska omavanhurskaiden perinteet olivat korvanneet Jumalan sanan, niin Jeesuksen
tapaaminen haastoi heidän virheellisiä näkemyksiään. Entäpä tavalliset ihmiset? Hekin näkivät
Jeesuksen olevan merki�ävän henkilön, joka ruokki tuhansia ihmisiä, paransi sairaita ja ajoi
ulos riivaaja henkiä. Hänkö olisi se profee�ojen ja Kirjoitusten luva�u Messias Kuningas, joka
vapau�aisi ihmiset valloi�ajien ikeestä tai olisiko hän joku muinaisista profeetoista? Näitä
ihmisten arvioita löytyy Markuksen evankeliumista. Niin Herodes kuin muutkin valtaapitävät
joutuivat kohtaamaan Jumalan Pojan ja pää�ämään mitä tehdä hänelle. Myös opetuslapset
odo�vat, e�ä Jeesus olisi tuonut Jumalan Valtakunnan maan päälle yhdellä bläjäyksellä ja
kaikilla herkuilla, heidän hallitessa hänen kanssaan, mu�a miten kävikään? Kaikilla oli vääriä
ennakkoluuloja ja oletuksia Messiaasta ja niinpä monet myös erehtyivät johtopäätöksiään ja
tulkinnoissaan. Hassua, e�ä demonit kyllä �esivät kuka tämä ihmeellinen Jumalan Poika on,
Isä Jumalan lähe�ämä Kuningas, Kristus-Messias, josta KAIKKI VT:n kirjat kertovat.
Alkuseurakunnan pastori Jaakob sanookin: Sinä uskot, e�ä Jumala on yksi. Siinä teet oikein;
riivaajatkin uskovat sen ja vapisevat. Jk. 2:19

”Entä te?” Jeesus kysyi heiltä. ”Kenen te sano�e minun olevan?” Pietari vastasi: ”Sinä olet
Kristus.” Mk. 8:29

Entäpäme, - sinä jaminä? Tiedämmekö Jeesuksen vai tunnemmeko hänet? Jeesus kysyymyös
meiltä: Kuka minä mielestäsi olen? Markuksen evankeliumi johtaa meidät askel askeleelta
tunnistamaan kuka hän on. Hän on ihmeellisempi kuin voimme täällä ajassa koskaan käsi�ää
ja vähitellen, samoin kuin opetuslapset ja apostolit aikanaan, saamme oppia tuntemaan
Jeesusta hänen kirkkautensa mukaan. Tähän kutsun myös sinua ystäväni. Luetaan yhdessä
Markuksen evankeliumia ja tutustutaan Kristukseen kirjoitusten kau�a. Pyhä Henki kirkastaa
hänet meille yhä uudestaan ja syvemmällä ja merki�ävällä tavalla. Rohkaisen sinua vaikkapa
aloi�amaan pienen Raama�upiirin, johon kutsut ystäviäsi tutustumaan Jeesuksen Markuksen
evankeliumin kau�a.

Jatkan maisteriopintojani Teologisessa Agricola Seminaarissa Espoossa. Lopputyön aika on
si�en keväällä. Kerran viikossa matkustan Espooseen ja palvelen paikallista kansainvälistä
seurakuntaa ja Agricolan pastoriopintoja tekeviä.
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