Miestenleiri
Tuupovaarassa
Syyskuun alussa
kokoontui 26 miestä
viettämään perinteistä
miestenleiriviikonloppua
Tuupovaaraan
Kahteen Kalaan.
Miehiä oli niin PohjoisKarjalasta kuin mm.
pääkaupunkiseudulta ja
Lahden alueelta.

M

onia vanhoja tuttuja,
monia uusia tuttavuuksia, mutta yllättävän nopeasti joukko hitsautui yhdeksi samanhenkiseksi,
luottamuksellisia keskusteluja
käyväksi ryhmäksi. Eikä noissa
keskusteluissa suinkaan arvosteltu naisia vaan opiskeltiin miehenä oloa Raamatun sanoman
valossa.
Toki ohjelmaan kuului perinteistä käristemakkaraa ja saunomistakin, mutta tällä kertaa

huono ilma esti laajemmat ulkoilumahdollisuudet.

C Aarni Kontturi opetti vankalla kokemuksellaan aiheesta "Miehen vastuu".

Vastuun
kantaminen
Suomalaisen kristillisen miestyön Grand Old Man, Aarni
Kontturi opetti perjantai-iltana
aiheesta ”Miehen vastuu?” ja
huomautti, että mies voidaan
ahdistaa nurkkaan, ja se aiheuttaa jopa väärää käyttäytymistä
ja väärään rooliin heittäytymistä. Miehelle voi tulla halu pyr-

kiä eteenpäin esimerkiksi omalla
urallaan hillittömästi. Muutos alkaa, kun mies myöntää sen tosiasian, että hänen elämäänsä ei
johdata Jumalan kutsumus vaan
ulkoinen vaatimus.
– Sisäisen maailmani järjestys
kasvaa, kun käsitän olevani Kristuksen huoneenhaltija enkä omien päämäärieni, oman roolini ja
oman identiteettini herra.

C Kahden Kalan isäntä, Tatu Vatanen oli iloinen nähdessään jälleen tuvan täynnä
Jumalan Sanan nälkäisiä miehiä.

D STELKin puheenjohtaja Martti Issakainen kertoi Suomen Täyden Evankeliumin
Liikemiesten toiminnasta ja tavoitteista.

niin Kuin yleishappo
Evoluutio-opetus horjuttaa Raamatun arvovaltaa ja toimii näin kuin yleishappona, joka syövyttää useimpien kristittyjen uskoa. Luottamuksen
puute Raamattuun on kristittyjen nuorten kaikkein yleisimmin mainitsema syy uskosta luopumiseen.
VIIK INK

INK
IEN AUR

OKI VET

TRANSH

UM ANI

IOM
SMI RAD

ETR INE

INK
N TAK

ÄÄN TÖ

svh. 11,9
Numero

0€

.FI

21

tiedelehti

n
ISTIEN
IEN ATE
KAIKK
le
MITÄ
OTTAVAluopumuksel
ON USK
inen

Kristilline

Tien valm

istam

N
LUUTIO
N EVO
a
VALAA IKKO
keulakuv
SIR
uution
HA AK
yksi evol
Jälleen kiville
karahtaa

kiss
&

ISOT pien

A Jukka Tuunasen aihe lauantaiaamupäivän luennolla oli "Seksi Raamatussa".
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Sen upeasti kuvitetut, värilliset sivut tekevät siitä
julkaisun, jota ihmiset haluavat lukea. Onko Sinun
tuttavapiirissäsi nuoria, joiden usko on evoluution vuoksi koetuksella? Ostaisitko heille lahjaksi
palan Totuutta? Tilaukset: kauppa.luominen.fi

©iStockphoto/Discha-AS

C Miestyön veteraani Aimo Horppila
siunasi Jukka Tuunasen ennen tämän
opetusosuutta.

Vastaavasti useimmat eivät ole koskaan kuulleet siitä
nykyaikana saatavilla olevasta valtavasta määrästä
todisteita, jotka tukevat Raamatun ilmoitusta luomisesta. Luominen-tiedelehti voi auttaa juuri tässä.
Se on kuin vahva suoja-aine, joka kumoaa ja estää
evoluution syövyttävän vaikutuksen jatkossakin.
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Kimmo Janas kysyi osuudessaan,
osaammeko turvata Isään?

A

Jumala loi
seksuaalisuuden
Lauantaiaamupäivä käynnistyi
Jukka Tuunasen pitämällä seksiluennolla, jossa hän tarkasteli
seksiä ja seksuaalisuutta Raamatun valossa.
Paavalin aikana elettiin roomalaisessa
yhteiskunnassa
seksuaalisesti todella sekaisin.
Aikuisilla miehillä saattoi olla
seksisuhteita kumman tahansa
sukupuolen kanssa, mukaan
luettuina teini-ikäiset. Naimisissa
oleminen ei tarkoittanut uskollisuutta toiselle, sillä oli yleistä,
että oli rakastajattaria ja rakastajia ja harjoitettiin seksiä jommankumman sukupuolen edustajan

D Ja siitä sitten kaikki pelaamaan ja
hieromaan aivonystyröitään pelin koukeroissa.

kanssa, kun uhrattiin jumalille tai
jumalattarille.
Juutalaiset ja kristilliset arvot,
joita opetettiin tuon ajan kreikkalaisten ja roomalaisten joukossa, olivat hyvin erilaisia. Juutalaisuus ja kristinusko opettivat, että
miehen ja vaimon yhtyminen oli
hengellistä, osa luomisjärjestystä ja mystistä kuvana ykseydestä
Kristuksen kanssa. Uskollisuus
omaa puolisoa kohtaan oli uusi
käsite roomalaiselle maailmalle.
Roomalaiselle tai kreikkalaiselle
naiselle Paavalin opetukset merkitsivät vapautta.
– Meidän maailmassamme
kysytään kysymystä: olenko
mies vai olenko nainen? Mutta

evankeliumi on: kuinka meidän
on määrä olla mies ja nainen?
Avioliiton täytyy olla täydentävää, koska vain miehet-naiset
’sopivat yhteen’ tai täydentävät
toisiaan kaiken luomisen jumalallisessa järjestyksessä. ”Mieheksi ja naiseksi Hän heidät loi”
on se perustus, jolle ymmärryksemme seksuaalisuudesta luomisen jumalallisessa järjestyksessä
rakentuu.

Kirkonmenot
siirtyivät
Leirin oli alunperin tarkoitus
osallistua sunnuntain jumalanpalvelukseen Tuupovaaran kirkolla, jossa Kimmo Janas olisi
saarnannut. Seurakunnan päättävät elimet olivat kuitenkin siirtäneet jumalanpalveluksen pidettäväksi muutaman kilometrin
päässä olevaan toiseen pikkukirkkoon, joten Janas ”saarnasi”
miehille Kahden Kalan vanhan
tuvan hämyssä.
Hän kysyi opetusosuudessaan, ”Osaammeko turvata
Isään?”, ja muistutti, että Jumala
ei luonut ihmistä yksinään pärjääväksi, vaan me tarvitsemme
toistemme apua ja tukea, samoin
kuin Jumalan läsnäoloa elämässämme. Ilman Jumalaa me olemme hukassa, lillumme ajopuuna
elämän virrassa.
– Minä ajattelen Jumalaa Taivaallisena isänä, joka aivan samoin kuin meidän maallinen
isämme haluaa pitää lapsistaan
huolta.
Vaikka me olisimme kuinka
vanhoja tahansa, me voimme

C Perinteisissä Tosimies-lehden järjestämissä arpajaisissa jokainen arpa voitti.

aina kömpiä Jumalan syliin saamaan lohdutusta ja neuvoja elämäämme varten.
Vielä ennen
kotiinlähtöä
Ennen leirin päättäjäisiä Jukka
Tuunanen vielä opetti, kuinka
suurin osa ns. kristityistä elää
edelleen Vanhassa liitossa. He
suorittavat uskonnollisia menoja
ja tapoja, mutta samaan aikaan

sisin voi elää aivan toista elämää.
– Vanhan ja Uuden liiton välinen ero on selvä. Vanha liitto korostaa sanoja, lakia, määräyksiä,
mutta Uusi liitto elämää. Jeesus
tuli ja Hänessä oli elämä!
Ja tuskin oli leirin päättäjäiskahvit juotu, kun alettiin jo porukalla suunnitella ensi vuoden
leiriä Tuupovaaran upeissa maisemissa ja Tatu Vatasen hyvässä
huolenpidossa.

Kukaan ei leiki
mun kanssa,
ne vaan lukee
uusinta Tosimies -lehteä...
roaoa!
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D Leirin viimeisessä opetusosuudessa Jukka Tuunanen valotti uuden ja vanhan
liiton eroja.

Tilaa netissä
www.tosimies-lehti.fi

A Henri Seppänen kertoi kehittämänsä Exodus -lautapelin synnystä ja pelin
kulusta.
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