sti

Henkilökohtaise

Jumalan syliin saa tulla
Jumalan puhuttelussa

kemaani Uutta testamenttia työkaverilleni
ja huusin, että tiesitkö, että Jeesus elää!”,
Hannu muistelee hymyillen.
Pian menin myös Töölön kirkkoon, jossa minut otettiin hyvin vastaan.

Turusta kotoisin

oleva, nykyisin Töölössä
vaimonsa ja dalmatialaisensa Jaskan kanssa asusteleva lakimies Hannu Äimänen
kertoo, että lakimieheksi ryhtymiseen vaikutti olennaisesti hänen isänsä, joka työnsä ohessa opiskeli varanotaariksi Turussa.
Uskoontuleminen sen sijaan kävi pitkän
prosessin kautta.
”Olin Jumalan puhuttelussa ainakin
kolme vuotta. Kerran pankissa eräs sihteereistämme kertoi minulle lukeneensa
Raamatun viidesti läpi, jolloin minäkin
kiinnostuin asiasta. Vuonna 1979 sairastuin ja eri vaiheiden jälkeen menetin uskoni Jumalaan kokonaan. Kolme vuotta
myöhemmin olin syömässä työkaverini
kanssa, joka kertoi olevansa uskovainen ja
pyysi saada rukoilla puolestani. Pelästyin ja
tajusin vaistomaisesti, että asiani eivät olleet Jumalan kanssa kunnossa. Tulin myöhemmin voimakkaaseen synnintuntoon ja
aloin usein kävellä Töölön kirkonmäellä.
Silloin en vielä ymmärtänyt, että synnit saa
anteeksi lahjana, ja pyrin käymään lakimiesmäisesti kauppaa Jumalan kanssa.”
”Viimein ollessani työhuoneessani tajusin, että kaikki minunkin syntini oli
sovitettu Golgatan ristillä ja että olin aina
tiedostamattomasti etsinyt elävää Jumalaa. Kohtasin Kristuksen työpöytäni ääressä Teollistamisrahasto Oy:n lakimiehenä.
Pomppasin tuolistani ylös, heiluttelin luKulmakivi 6/2008

Sanankuulijasta
sananjulistajaksi
Hannu alkoi kulkea eri puolilla uskovien
yhteisöissä, kuunteli julistusta ja alkoi itsekin ottaa vastuuta hengellisistä tehtävistä mm. gideoneissa ja Kriisipalvelussa.
Hannu muistelee, että häneen teki suuren
vaikutuksen se, että Töölön kirkko oli aina
täynnä, kun Helsingin Raamattukoulun
opettajat opettivat Raamattua. Hän kävi
kuuntelemassa opetusta myös koululla.
Hannu innostui ja alkoi myöhemmin pitää
itsekin raamattutunteja ja suoritti saarnalupatutkinnon vuonna 1995.
Teologia kiinnosti Hannua niin paljon,
että hän aloitti teologian opinnot Helsingin yliopistossa vuonna 1998, ja sitä kautta
tutustui myös STI:hin. Nyt hän on toiminut
STI:n työvaliokunnassa noin vuoden ajan.
”Kun tulin ensimmäisen kerran STI:hin,
se oli vielä silloin Lastenkodinkujalla.
Kuulin Eero Junkkaalan ja Timo Eskolan
opetuksia, ja kyselin heiltä kutsumuksesta.
Mielestäni STI tukee tärkeällä tavalla yliopisto-opiskelijoita, toimii keskustelufoorumina, ja täällä kuulee hyvää opetusta”,
Hannu kiittelee.


Jumalan ohjauksessa

”Joskus ihmiset kyselevät, eikö ole ristiriitaista olla uskovainen lakimies. Mielestäni siinä ei ole kuitenkaan ristiriitaa, sillä uskon oikeudenmukaiseen Jumalaan”,
Hannu kertoo.
”Elämältäni toivoisin, että voisin tuoda mahdollisimman monta ihmistä Kristuksen luokse ja että voisin auttaa ihmisiä
heidän ongelmissaan. Haluaisin olla käytännössä tekemässä asioita ja kertomassa ihmisille, että Jumalan syliin saa tulla
heikkona ja minkälaisena tahansa.

Hannu kertoo rukoilevansa paljon Jumalalta viisautta eläämäänsä. Hän perusti nykyisen lakiasiantoimistonsa vuonna
2004 toimittuaan sitä ennen 13 vuoden
ajan Kristityt Lakimiehet Ky:n osakkaana.
Oman toimiston perustamiseen hän sai
selvän johdatuksen. Hän oli jo 1985 saanut Jeremian kirjasta jakeen 4:3 (vk), jossa
kehotettiin raivaamaan uudispelto. Tämä
toteutui 5 vuotta myöhemmin Kristityissä
Lakimiehissä. Oman toimiston perustamiseen Liisankadulle hän sai Raamatusta
kolme rohkaisevaa jaetta ja lisäksi tarvittavat rahat veronpalautuksena. Työnsä ohella
Hannu suunnittelee Helsingin Raamattukoulun tilaisuuksia sekä opettaa ja saarnaa
kirkoissa ja hengellisissä tilaisuuksissa.

Mariliina Metsävirta
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