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REPORTAASI LASARUS-VELJIEN OMIN SANOIN
HENKILÖ
BIOLOGISETÄ ON HYVIN, HYVIN VIHAINEN
POLITIIKKA JOSPA SITTENKIN VÄHEMMISTÖHALLITUS?
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REPORTAASI

Tämä on meid
TOINEN TOTUUS | Lasarus-veljet eivät suostu olemaan kohulahko, vaikka 30 heistä elääkin
saman katon alla. Kai uskovaisella saakin olla erilainen elämäntyyli kuin muilla, he sanovat.
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dän kotimme

Yhteisön yksimielisyys tulee Jeesukselta, sanovat Säkylän Lasarus-veljet.
Seurakuntalaisia elää ympäri Suomen,
mutta noin 30 jäsentä elää yhteistaloutta Kataviston kylässä.

S U N N U N TA I

1.5.2011

5

REPORTAASI

Suuri osa yhteisön jäsenistä työllistyy oman osuuskunnan kautta. Miehistä moni työskentelee
läheisillä maatiloilla ja rakennustyömailla. Lasarukset pitävät arvossa niin sanottujen
vähäarvoisten töiden tekemistä.

KAISA YLHÄINEN, TEKSTI
TIMO MARTTILA, KUVAT

L

asarus-veljien yhteisössä
Säkylässä on tällä viikolla
luettu lehtiä ja nettisivuja
epäuskoisina.
– Emme ole tunnistaneet itseämme tai lapsuutemme ilmapiiriä uutisista, Lahja Heikkilä
sanoo.
Hän on yksi niistä kolmestakymmenestä uskovasta, jotka asuvat Säkylän Kataviston kylässä yhteistaloudessa. Evankelisluterilaisesta kirkosta eronneeseen Kristus-kirkkoseurakuntaan kuuluu noin 40 muutakin ihmistä.
Julkisuudessa on syytetty Lasarus-veljien muun muassa pahoinpidelleen lapsia 80-luvulla. Yhteisön
jäsenet sanovat tietävänsä tarkkaan,
ketkä ovat väitteiden takana.
– He esiintyvät entisinä lahkolaisina. Olemme yrittäneet avata asioita ja tilannetta paljastamatta näiden
ihmisten henkilöllisyyksiä.
Säkylän-yhteisön versio tarinasta on
tällainen: nyt julkisuudessa eniten
esiintyneen noin 40-vuotiaan miehen perhe asui lyhyen aikaa yhteisössä, kun mies oli noin kymmenvuotias poika.
– Kyllähän me leikimme ihan täysillä yhdessä. Mutta hän oli myös
hankala, kiusasi ja häiritsi muita,
muistelee miehen ikätoveri.
Lasarukset kiistävät julman väkivallan kattonsa alla.
Lapsi tarvitsee rajat ja rakkautta,
sanovat Lasarus-yhteisön jäsenet.
Tällä hetkellä yhteisön nuorimmat
ovat lähes 20-vuotiaita, mutta muualla asuvissa seurakunnan jäsenissä
on myös perheellisiä.

Nykyään toimintakeskus Rauhanmajan oleskelutiloista pääsee langattomasti nettiin. Sohvien väliin on
pinottu sanoma- ja aikakauslehtiä.
Pöydillä lojuu kännyköitä. Taloustöitä helpottaa suurkeittiötiskikone, pihalla on suuri grilli, yhteen huoneeseen on varustettu kuntosali. Televisiota ei ole, koska ei sen ohjelmistoa
moni haluaisi edes katsoa.
Yhteisöä on arvosteltu myös kriittisestä suhtautumisesta lääketieteeseen.
– Yhteisön alkuhistoriassa saimme kokea ihmeellistä huolenpitoa
Jumalalta, kun hän vastasi rukouksiimme ja paransi vähäiset ja suuremmatkin vaivat ja sairaudet aivan
Raamatun lupausten mukaisesti, Ari
Heikkilä sanoo.
Hän oikoo kuitenkin väitteitä yhteisön nykyarjesta.
– Emme elä omavaraistaloudessa.
Emme lääkitse yrtein. Esimerkiksi
18-vuotiaalla Lissu-tyttärellämme
on Angelmanin syndrooma, ja hänellä on Satakunnan keskussairaalan neurologin määräämä erittäin
monimutkainen epilepsialääkitys,
hän sanoo.
Erityiskoulua Eurassa käyvä Lissu
on ollut yksi syy myös Lasarus-yhteisön pian valmistuvaan laajennukseen. Uusiin tiloihin on rakennettu
suuri invavessa. Lissun ensimmäiseen omaan huoneeseen on hankittu tekniikkaa turvallisuuden takaamiseksi.
– Lasten kasvettua aikuisiksi
asuintilaa tarvitaan lisää muutenkin.
Laajennus on tehty melkein kokonaan itse. Huoneita on kahdessa kerroksessa.
– Meillä ei ole mitään virallisia so-

pimuksia rahankäytöstä tai muusta.
On vain kirjoittamattomia sääntöjä. Kaikki perustuu luottamukseen,
Lahja Heikkilä sanoo.
Yhteisössä eläminen ei ole itsetarkoituksellista. Se vain oli Lasarusten mukaan järkevä ja edullinen
asumisvaihtoehto siinä vaiheessa,
kun tilan yhteydessä sijainnut kirjapaino alkoi tuottaa hengellisiä lehtisiä. Painosmäärät nousivat satoihin
tuhansiin, ja lehtiä jaettiin ilmaiseksi ympäri maata.
Eero Heikkilä muistaa, mitä Vanajan kirkkoherra totesi, kun yhteistaloutta aikanaan perustettiin:
– Jos ne pysyvät vuoden sovussa,
se on hyvä, jos kaksi, se on ihme, ja
jos kolme, ne ovat tosi uskovia.
Perusjoukko on ollut koossa neljättä vuosikymmentä.
– Meillä ei ole mitään yhteisööntulemisproseduuria. Hyvin harvassa ovat ne henkilöt, joille tällainen
sopii, Ari Heikkilä sanoo.
– Usko Jeesukseen on täällä viihtymisen edellytys. Yksimielisyys
Jeesuksessa tekee yhteisöstä toimivan.
Rauhanmajan arki pyörii ulkopuolella työssä käyvien jäsenten palkoilla. Jos joku tarvitsee esimerkiksi uudet kengät, hän ostaa ne yhteisistä
rahoista keneltäkään lupaa kysymättä. Ihmisillä on omia pankkikortteja. Suurista hankinnoista päätetään
yhdessä.
– Jos aikuinen ihminen suree sitä,
että ei saanut lapsena jäätelörahaa,
niin se ei ole yhteisön vika. Vanhemmat päättävät lastensa rahankäytöstä, Rauha Heikkilä sanoo viitaten
kritiikkiin, jota yhteisön jäsenien
rahankäytöstä on esitetty.
– Paimenesta on tehty julkisuudessa ahne, vaikka hän tietää raha-

asioistamme kaikkein vähiten!
Rauhanmajan aamu alkaa yhteisellä herätyksellä omien hengellisten
laulujen säestyksellä. Aamiainen
tarjoillaan puoli kahdeksan – kahdeksan aikaan.
Se, joka on kotona, valmistaa lounaan. Joku käy kaupassa ja hankkii
yhteiset ruuat. Pihalla rivissä seisoo
toistakymmentä autoa, jotka kaikki
ovat yhteisiä, vaikka virallisesti ne
onkin kirjattu jonkun jäsenen nimiin. Ennen nukkumaanmenoa vietetään iltahetki, jossa luetaan yhdessä Raamatun jakeita ja lauletaan.
Korkeasti koulutettuja LasarusVeljissä ei ole monta. Se on yhteisön
jäsenten mukaan vaatimattomuutta:
älkää korkeita tavoitelko.
– En voisi tällä elämänkokemuksella suositella lapsilleni, että lähtekää tavoittelemaan oppiarvoja ja
kapeaa ammattitaitoa. Elämässä
on tärkeämpää olla sydämellinen
lähimmäisenpalvelija, Ari Heikkilä sanoo.
Yhteisön jäseniä on silti tällä hetkellä esimerkiksi suorittamassa sosiaali- ja terveysalan opintoja.
Suuri osa yhteisön jäsenistä työllistyy oman osuuskunnan kautta.
Miehistä moni työskentelee läheisillä maatiloilla ja rakennustyömailla. Lasarukset pitävät arvossa niin
sanottujen vähäarvoisten töiden tekemistä.
– Olisi se nyt merkillistä, jos elävässä uskossa oleva ei saisi erota
mitenkään muista, Ari Heikkilä sanoo.
– Me olemme itse valinneet vaatimattoman elämäntavan, miksei uskovainen saisi elää niin? Mitä meistä
sitten sanottaisiin, jos pröystäilisimme, Matti Haikonen naurahtaa.

FAKTA
Lasarus-veljet
» Eero ja Lisse Heikkilä tulivat uskoon
vuonna 1968.
» Pari asui kahden vanhimman lapsensa
kanssa melkein vuoden Israelissa, jossa
Eerosta tuli paikallisen yhteisön paimen.
Hän jätti yritystoimintansa uskontyön takia.
» Toimintakeskus rakennettiin Säkylään
70-luvun lopulla, kun paikallinen maanviljelijä tarjosi rahoitusta.
» Lasarus-veljet ry perustettiin 1976. Yhdistyksen päätarkoitus on tuottaa ja levittää hengellisiä julkaisuja.
» Yhteisö erosi evankelisluterilaisesta kirkosta ja perusti oman seurakuntansa Kristus-kirkon.
6

S U N N U N TA I

1.5.2011

Näin he uskovat
» Perustamisvaiheessa Rauhanmajassa
asui kaksi perhettä ja eräitä yksinäisiä uskovia. Myöhemmin perheitä tuli lisää.
» Enimmillään keskus on majoittanut viitisenkymmentä yhteisön jäsentä.
» Rauhanmajassa asuu tällä hetkellä noin
30 henkilöä. Nuorin on 16-vuotias.
» Seurakuntalaisia on arviolta 70 eri puolilla maata – Ari Heikkilän mukaan läheisen ystävän ja seurakuntalaisen raja on
häilyvä. Lapset eivät ole luvussa mukana.
» Yhteisön jäsenet perustivat vuonna
2008 työosuuskunnan nimeltä Rauhanmajan Arkiapu. Asiakkaista suuri osa on
vanhuksia.
» www.lasarus-veljet.ﬁ

» Lasarus-veljien oppi korostaa todellista, elävää
uskoa, joka näkyy myös ulkonaisessa elämässä.
» Yhteisön jäsenet pyrkivät nöyryyteen ja vaatimattomuuteen (esim. Room.
12:16).
» ”Vanhan luomuksen valta väistyy, kun ihminen
vahvistuu uudessa luomuksessa, Jumalan armossa”,
sanoo Eero Heikkilä. Vanhaa ovat viha, pelko ja valhe, uutta rakkaus ja rauha,
mielen lepo.

» Anteeksipyytäminen ja
anteeksianto ovat olennaisia, varsinkin lasten kasvatuksessa.
» Pääsiäistä ja joulua ei
erityisesti juhlita, koska
kristityn juhlan ajatellaan
olevan jokaisena päivänä
uskovan sydämessä.
» Seurakuntaan voi liittyä
vasta, kun lähestyy täysiikäisyyttä. Koko elämänsä yhteisössä kasvaneetkin ottavat kasteen vastaan
vasta aikuisuuden kynnyksellä.

Johannes Haikonen viihtyy
kone- ja rakennustöissä.
– Kotikoulussa sai ainakin
yksilöllistä opetusta. Alaasteella meitä opetti eri
ihminen kuin yläasteella.

”Olen täällä, koska uskon”

J

ohannes Haikonen, 24:
Asun Rauhanmajassa. Esimerkiksi veljeni on muuttanut asumaan yksin, vaikka hän kuuluu seurakuntaan.
Minulle on aina sanottu, että oma
mielipide saa olla. Nuoren ihmisen pitääkin kyseenalaistaa. 15 – 16-vuotiaana aloin saada aikaisempaa enemmän
vapautta. Toki minulle on lapsesta asti opetettu Jumalasta ja Jeesuksesta,
mutta olen tehnyt oman henkilökohtaisen uskonratkaisuni.
En pelännyt lapsuudessani ketään,
en edes sitä, että tekemisiäni olisi jo-

tenkin vahdittu. Sanoin vain äidille,
mihin menin ja milloin tulisin takaisin, jotta hän osaisi tulla hakemaan,
jos en palaisi. Yläasteikäisenä harrastin lintubongausta. Olin usein kesäillat ja -yöt ulkona. Ovet eivät olleet ikinä lukossa kumpaankaan suuntaan.
Perheessäni on seitsemän sisarusta,
minä olen keskimmäinen. Meitä lapsia oli paljon, aina oli ainakin kymmenen leikkikaveria. Yleinen pahanteko
oli kiellettyä. Tein minä joskus väärin,
mutta humoristisella tavalla. Oli sellainen sääntö, että polkupyöräilevien
lasten piti väistää vielä käveleviä. Mi-

nä saatoin odottaa auton takana, että
isompi veljeni pyöräili ohi, ja sitten
hyppäsin esiin ja huusin, että hänen
pitäisi väistää.
Olen töissä lähellä asuvalla isännällä. Teen tosissani töitä kun teen,
mutta kun en, niin otan oikeasti rennosti. Urheilen, meidän osuuskunnallamme on sählyvuoro liikuntahallissa. Luen paljon, viimeksi kirjan Viimeiseen asti.
Tunnen lähes kaikki ikäiseni säkyläläiset, vaikka olen käynyt kotikoulua. Ja kaikki varmasti ainakin tietävät
minut, niinhän sitä sanotaan, että api-

nan tuntevat kaikki. Välini paikallisiin
ovat hyvät. Olen aika huoleton, enkä
stressaa mistään tietystä asiasta.
Ei ole mahdotonta, että perustaisin perheen jonkun yhteisön jäsenen
kanssa, mutta enemmän heitä tietysti ajattelee sisarina. Haluaisin omille lapsilleni samanlaisen kasvuympäristön kuin mitä minulla oli. Meidän
asiamme olivat vanhempien hallussa, eikä mistään tarvinnut olla huolissaan.
Se, kasvattaisinko omat lapseni
Rauhanmajassa, riippuisi siitä, miten täällä olisi sillä hetkellä tilaa.
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Kaupunkilaispoikana syntynyt Pasi
Hänninen on tehnyt 13 vuotta elämästään maataloustöitä. Nyt päivät
täyttyvät rakennusalan työstä.

”Kyllä paikalliset tietävät”

P

asi Hänninen, 43
Olen muuttanut yhteisöön 27vuotiaana vuonna 1994 sen jälkeen, kun pääsin armeijan aseettomasta
palveluksesta.
Uskoon tulin vuonna 1990. Olin ollut
äänentoistoalalla Espoossa, ja alkoholi ja huumeet veivät miehen mennessään. Elämäntyylini kävi korvienvälin
päälle.
Olin aina ajatellut, että Jeesus ja Jumala ovat olemassa. Olin aikaisemminkin yrittänyt olla käyttämättä aineita,
mutta se ei ollut onnistunut. Sitten minulle tuli mieleen, että Jumala voisi auttaa minua.
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Rukoilin, että Jumala antaisi anteeksi ja vapauttaisi minut päihteistä. Pian
tarve käyttää aineita otettiin pois. Niiden aiheuttamat pelkotilat ja ahdistus
jäivät jäljelle osittain. Myöhemmin olen
ajatellut, että se johtui siitä, että en ollut
antanut elämääni täysin Jumalalle.
Äitini ystävä tilasi minulle Lasarusveljien Kristus-Sanomia. Havaitsin, että
niissä oli samoja asioita, joita minulle oli
valjennut Raamattua lukiessani. Jostain
syystä lehtien tuleminen päättyi, ja soitin niissä olleeseen numeroon kysyäkseni miksi. Puhuin pitkään Eero Heikkilän kanssa, ja vierailin Rauhanmajassa armeija-aikoinani. Kun myöhemmin

koin, että Rauhanmaja olisi paikkani,
minut toivotettiin tervetulleeksi.
Kukaan ei laske, olenko tienannut
kassaamme tuhat markkaa vai viisi tuhatta euroa. Minulla ei ikinä ole ollut
puutetta mistään.
En ole pyrkinyt karttamaan uskosta osattomia. Minun tietojeni mukaan
olemme ulkopuolisten mielestä erittäin
pidettyjä työntekijöitä. Kyllä paikalliset
ihmiset tietävät, että teemme työmme
vastuuntuntoisesti ja ahkerasti, periaatteena ”Kaikki minkä teette, tehkää
Herralle, älkääkä ihmiselle”.
Koko kohu on loukannut oikeustajuani. Olen pöyristynyt, että STT-tasoinen

toimija on alentunut roskajournalismin
tasolle. Todellisuudessa me täällä olemme Herran voimissa vain tulleet yhtenäisemmiksi, mutta olen pahoillani läheistemme puolesta.
Olen juuri mennyt naimisiin erään
toisen seurakuntalaisen kanssa. Olemme muuttaneet omaan asuntoon kerrostaloon. Käyn Rauhanmajassa silti
päivittäin.
Jumalan antamaa iloa, onnea ja rauhaa, ei voi selittää sellaiselle, joka ei ole
sitä itse kokenut. Toivoisin voivani todistaa Jumalan hyvyydestä ja sellaisesta, mitä ei voi rahalla ostaa. Siitä, ettei
elä vain itselleen.

Lasarus-veljien Rauhanmajan laajennusosa on käyttöönottotarkastusta vailla valmis. Lahja Heikkilän
tulevan huoneen ikkunasta näkyy
kauas yli peltojen.

”Sydämessäni on rauha”

L

ahja Heikkilä, 29:
Olen asunut täällä koko ikäni,
mutta se ei tarkoita sitä, ettenkö voisi asua muuallakin. Osa nuorista on muuttanut pois, joku käytännön syistä, joku toinen muista
omista syistään.
Olen paimenen nuorin tytär, mutta kaikkien perheiden lapset olivat
tasa-arvoisia. Lapsuuteni oli yhdellä
sanalla kuvattuna onnellinen, ja se
sana sopii minuun vieläkin.
Joku voi väittää, että minut on manipuloitu, mutta minulla on ollut
omaan elämääni täysi valta ja olen
tehnyt itse omat ratkaisuni. Minua

ei ole painostettu. Olen saanut syvän rauhan.
Minulla on paljon ystäviä, myös
sellaisia, jotka eivät ole osallisia elävästä uskosta. En tietenkään voisi
saada läheistä ystävää sellaisesta
ihmisestä, joka ajattelisi kovin pinnallisesti.
Meidän elämäntapamme ja arvomme poikkeavat hyvinkin paljon
muusta yhteiskunnasta. Ystävyyssuhteissa pitää kummankin kunnioittaa toista.
Olen aina ollut tunnoltani herkkä, ja jos teen jotakin vastaan pahaa, pyydän anteeksi. Muistan, mi-

ten puhdistava ja ihana tunne oli
jo lapsena, kun sai aidosti anteeksi. Mikään asia ei jäänyt käsittelemättä.
Meillä lapsille opetettiin ymmärrystä erottaa oikea ja väärä, sitten
piti pyytää anteeksi ja sitten annettiin anteeksi. Olen pitänyt sitä hirveän arvokkaana. Kuritusta aikanaan käytettiin, mutta ei ikinä vihassa.
Meillä lapsi otettiin huomioon
ja saimme hellyyttä. Kävimme kotikoulua, ja kävimme kunnallisissa
kouluissa tenttimässä aineet ja luokat. Menestyimme hyvin.

Minusta tuntuu pahalta, että sisareni kuolema äkilliseen lymfaattiseen leukemiaan on revitty esiin.
Tautimuotoon ei ollut silloin hoitoa,
ja se asia on käsitelty ja selvitetty
pohjia myöten.
Uskon varjolla on maailmassa tehty kaikenlaista pahaa, ja ymmärrän,
että ihmisiä ihmetyttää. Me emme
pidä itseämme lahkona. Tämä on
meidän kotimme.
Meillä ei ole mitään sääntökokoelmaa tai hierarkiaa, jota noudattaisimme. Emme tarvitse sellaista.
Haluamme vain elää sovussa ja uskossa.
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