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”Asetu ehdolle ja tee 
kirkosta näköisesi.” 
Tällaisella sloganil-

la Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon jäseniä kannustetaan aset-
tumaan ehdokkaaksi seurakun-
tavaaleissa. Yksittäisenä mainos-
toimiston älynväläyksenä tämän 
voisi ehkä sivuuttaakin, mutta sa-
mantyyppisiä viestejä on viime ai-
koina kuulunut paljon ja monesta 
suusta. Kirkosta vieraantuneita ja 
jäsenyydestä eroamista harkitse-
via kehotetaan – tai maanitellaan 
– pysymään (veroamaksavina) jä-
seninä rohkaisten: tulkaa mukaan 
ja tehkää kirkosta näköisenne! 

Toisaalta se kuulostaa ihan 
hyvältä. Norsunluutornien ja to-
muisten työryhmien sijaan taval-
listen ihmisten maailmaan, ruo-
honjuuritasolle. Inhimillisempää 
menoa – kuka voisi vastustaa? 

Asian pitempi poh-
dinta alkaa kuitenkin 
kylmätä. Kuinka kes-
täisin elää, tietäen et-
tä olen tehnyt elävän 
Jumalan seurakun-

nasta itseni näköi-
sen? 

Minkä esi-
kuvan mukaan 
kirkkoa pitäisi 
rakentaa ja uu-
distaa? Eikö kir-
kon Herran ja 
ruumiin pään, 
Jeesuksen Kris-
tuksen, hänen 
sanojensa ja te-
kojensa? Ja jos 
välttämättä ha-
luttaisiin hakea 

ihmisten joukosta esikuvia kirkon 
malliksi, eikö silloin sopisi kääntää 
katse apostoleihin, kirkon mart-
tyyreihin ja oikean opin uskolli-
siin opettajiin? Nostetaanko hei-
dän ohitseen todellakin 2000-lu-
vun puolimaallistunut, kirkon asi-
oiden suhteen melko välinpitämä-
tön suomalainen nuori aikuinen – 
malliksi, jonka mukaan kirkko tu-
lee mukauttaa? 

Mitä puolestaan tarkoittaa pu-
he siitä, että kirkon tulisi olla ”lä-
hellä ihmisiä”? Mikäpä onkaan 
helpompaa kuin kalastella kirkko-
kriittisen median jakamia irtopis-
teitä nuhtelemalla kirkkoa tavalli-
sen ihmisen unohtamisesta. Mut-
ta onko tämä kirkon todellinen 
ongelma? Voisiko maanpäällinen 
kirkko muuta ollakaan kuin ihmi-
siä lähellä? Kyllä ihmisiä aina on. 
Varsinainen kysymys onkin: onko 
kirkko lähellä Jumalaa? 

Eivät apostolit kirjeissään näe 
juuri vaivaa muistuttaakseen seu-
rakuntalaisia siitä, että heidän pi-
täisi elää lähellä ihmisiä. Sitä he 
sen sijaan teroittivat, että Kristuk-
sen kirkossa he ovat tulleet teke-
misiin Elävän Jumalan kanssa – 
ja heidän tulee käyttäytyä, puhua 
ja ajatella sen mukaisesti. Tämän 
maailman ongelmat eivät katoa 
silmistämme, siitä iltauutiset pi-
tävät huolen. Mutta muistaako ja 
muistuttaako kirkko tulevan maa-
ilman ongelmista: synnistä, kuole-
masta, kadotuksesta?

Amerikkalaisilla on hyvä sa-
nonta ”you become what you 
count” (’tulet siksi, mitä lasket’). 
Se, mihin keskitymme, muuttaa 
meitä. Tässä moite tosin kohdis-

tuu yhtälailla raamatullis-tunnus-
tuksellisiinkin; useinhan kysymyk-
seen ”Miten tilaisuus meni?” vas-
tataan kertomalla kävijämäärä ja 
kolehti. Kirkko tuleekin ”ihmisten 
kirkoksi” laskemalla pelkkiä ihmi-
siä ja se lankeaa ”rahan kirkoksi” 
laskemalla rahaa. Mutta siitä tu-
leekin ”sanan kirkko”, kun se alkaa 
tarkata Jumalan sanan julistusta. 
Se voi olla ”Kristuksen kirkko” kun 
se näkee arvokkaimmaksi asiak-
seen Herran Jeesuksen läsnäolon, 
kun se tukeutuu Kristuksen arvo-
valtaan ilman maailman arvostus-
ta ja tyytyy ristin rikkauksiin ilman 
maallista mammonaa. Marianpäi-
vän virsi (VK 52:5) kertokoon ris-
tin tielle astuvasta kirkosta:

Ja niin kuin Herran äiti
myös kirkko Kristuksen 
voimaa ja valtaa vailla 
on kehto laupeuden. 
Se tehdään köyhäksi. 
Kun siltä kaikki puuttuu, 
sen voimattomuus muuttuu
 ylistysvirreksi.

Paastonaika muistuttaa siitä, mil-
laiselle tielle olemme lähteneet ris-
tin herraa seuratessamme. Tällä 
tiellä seurakunta saa tulla lähelle 
Jumalaa – ja sen myötä se voi olla 
lähellä myös ihmistä mielekkääl-
lä tavalla. Ristin alla kulkeva kirk-
ko saa kutsua muitakin mukaansa 
kohti Jerusalemia, kohti Golgatan 
kätkettyä kirkkautta ja tyhjän hau-
dan elämään vievää tietä. 

MINUN NÄKÖISENI KIRKKO? 

PÄÄKIRJOITUS

pastori esko murto



Sisarenpoika 1/2014 3

Kristillisen kirkon historia 
on todistus evankeliumin 
huikeasta voittokulusta. 

Miljoonat ihmiset kaikkialla maail-
massa ovat uskoneet evankeliumin 
ristillä kuolleesta ja ylösnoussees-
ta Kristuksesta. Evankeliumi on 
kääntänyt kokonaisia kansoja saa-
tanan vallasta Jumalan puoleen. 
Pimeys joutuu väistymään olipa se 
minkälaista tahansa  − pakanaus-
konnoista erilaisiin filosofioihin ja 
maailmankatsomuksiin sekä lihan 
himoissa elämiseen.

Usein suuren heikkouden kes-
kellä on saatu kokea, että evanke-

liumi on Jumalan voima. Kirkon 
ajallinen menestys on ollut kestä-
mätön tilanne. Se on johtanut hen-
gelliseen rappioon. Tämän jou-
dumme omassakin kirkossamme 
näkemään.

Raamatussa lujuus ja rohke-
us mainitaan yhdessä monesti. Ne 
ovat johtajan tärkeitä ominaisuuk-
sia, joita tarvitaan vaativan tehtä-
vän suorittamisessa ja vihollisen 
ahdistaessa. Jumala antoi Joosu-
alle lujuuden ja rohkeuden johtaa 
kansa ottamaan haltuunsa luvattu 
maa. Lujuutta ja rohkeutta tarvit-
tiin myös Jumalan sanassa pitäyty-

miseen. Salomo tarvitsi näitä temp-
pelin rakentamiseen. Hiskia Assyri-
an armeijan edessä.

Lujuutta ja rohkeutta mekin 
tarvitsemme. Vihollisen ahdista-
essa pysymme Jumalan sanassa ja 
rakennamme Kristuksen kirkkoa. 
”Olkaa lujat, ja olkoon teidän sydä-
menne rohkea, te kaikki, jotka Her-
raa odotatte.” (Ps 31:25) Olemme 
voittajan puolella!

Lämpimästi tervetuloa roh-
kaistumaan yhteisestä uskostam-
me Paastonajan kirkkopäiville Loi-
maalle.

OLE LUJA JA ROHKEA
pastori johan helkkula, paavalin synodin puheenjohtaja

Sisarenpojan pitkäaikainen toimitussihteeri Vesa Kiertokari täytti loppuvuodesta 50 vuotta. Haas-
tattelin puolet elämästään pastorina toiminutta tunnustusrintamamme uskollista jubilaaria.

mr sisarenpoika

Uskonasioiden kirkastumi-
nen lukion ensimmäisellä 
luokalla sekä Turun Martin 

ja Mikaelin seurakunnan nuorten 
toiminta ohjasivat kutsumuksen 
löytymiseen pastorin työstä. Vesa 
valmistui teologian maisteriksi Tu-
rusta 1987 ja 1988 sai pappisvihki-
myksen Kalantiin.

–  Parasta papin työssä on ilman 
muuta runsas kanssakäyminen Sa-
nan ja opetusten kanssa – silloinkin 
kun ei jaksaisi eikä maistuisi. Näin 
on tullut ravituksi ja usko on voinut 
säilyä. Erityistä herkkua on nuorten 
kanssa toimiminen, toteaa itsekin 
monessa asiassa 17-vuotiaan sielun-
maiseman omaava viisikymppinen, 
jolla on 23 vuoden kokemus nuori-
sopastorina.

Entä mikä on vaikeinta? Raama-
tun Jeesus ja Raamatun luotetta-
vuus myös jakavat. – Syytöksiä on 
tullut jonkun Raamatun totuuden 
liian selvästä sanomisesta. Ihmisten 
erilaisuus ei ole ongelma, ennem-
min kasvava samanlaisuus siinä, et-

tei kirkon johtoa ja kirkollisveronsa 
maksavia vain missään asiassa lou-
kattaisi.

Vesan pitkä työura seurakunnas-
sa päättyi oikeustajua koettelevaan 
irtisanomiseen lopulta korkeimpien 
oikeusasteiden päätöksellä. – Kun 
nykyisen arkkipiispan luuta lakai-
si Vammalan puhtaaksi esimerkilli-
sistä sielunpaimenista, tuli nopeasti 
sen jälkeen minun ja Kalannin vuo-
ro. Käsitykseni mukaan itsenäisen 
Suomen aikana minusta tuli ensim-
mäinen pappi, jota ei syytetty virka-
virheistä päivän kuumissa kysymyk-
sissä, vaan lähdettiin suoraan sovel-
tamaan irtisanomiskäytäntöä kirjoi-
tetun lain vastaisesti.

Vesa on ollut mukana Paavalin 
synodin toiminnassa ja Sisarenpo-
jan tekemisessä yli kolmekymmentä 
vuotta. Mitä haluaisit sanoa lehden 
lukijoille? – Ei ole yhtään sananpal-
velijaa eikä ihmistä, joka löytäisi ny-
kypäivän Suomesta liikaa raamatul-
lista ja luterilaista opetusta. Siksi jo-
kainen kristitty, lehti tai yhdistys, jo-

ka toimii armon ja totuuden sanan 
välikappaleena, on suuri ilonaihe ja 
merkki Jumalan uskollisuudesta. Ja 
kun vielä toimitaan omientuntojen 
herättämiseksi, merkitsee se elämää 
vastakohtana perkeleen työlle, joka 
uurastaa katkaistakseen säie kerral-
laan yhteytemme Jumalan kirjoitet-
tuun sanaan. Ei siis vanhoillisuutta 
eikä kirkkopolitiik-
kaa, vaan Her-
ramme Jeesuk-
sen läsnäolon sa-
naa illä pitäen! 

Johan Helkkula

Vesa Kiertokari 
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Suomen teologisen instituutin tiloissa järjestettiin Simo Kiviranta -symposiumin yhteydessä keskiviikkona 
29.1. paneelikeskustelu otsikolla Simo Kivirannan perintöä jakamassa: tunnustusrintama tänään ja huo-
menna.

STI:LLÄ POHDITTIIN TUNNUSTUKSELLISEN 
LUTERILAISUUDEN TULEVAISUUTTA
santeri marjokorpi

Paneelin kokoonpano oli jo 
lähtökohdiltaan mielen-
kiintoinen. Keskustelemas-

sa olivat Suomen luterilaisen evan-
keliumiyhdistyksen lähetysjohtaja 
Pekka Huhtinen, Suomen raamat-
tuopiston rehtori Juha Vähäsarja 
sekä Lähetyshiippakunnan piispa 
Risto Soramies. Keskustelua johti 
ja tilaisuutta juonsi STI:n pääsih-
teeri Ville Auvinen.

Keskeiseksi kysymykseksi nou-
si missä luterilainen tunnustusrin-
tama on tänään. Simo Kiviranta oli 
todennut eläessään, että tunnus-
tusrintama on romahtanut ja vain 
STI on siitä jäljellä. Keskustelussa 
todettiin, että tunnustusrintama 
elää nyt monella taholla.

lähetyshiippakunnan 
kirkkosuhde puhutti

Risto Soramiehen mukaan lähe-
tyshiippakunta on vielä kirkon si-
säpuolella ja suurin osa lähetys-
hiippakunnan seurakuntalaisista 
on edelleen kirkon jäseniä. Kuiten-
kin siinä mielessä hiippakunta on 
kirkon ulkopuolella, että he eivät 
kuulu kirkon organisaatioon.

- Hiippakunnan papit ovat van-
noneet valan kirkon tunnustuksel-
le ja se on meidän oikeutuksem-
me kirkossa. Emme ole muutta-
neet tunnustustamme emmekä us-
koamme, mutta tiet ovat menos-
sa erilleen. Matti Väisänen ja mi-
nä olemme jo saaneet kenkää, So-
ramies pohtii. 

- Meidän linjamme kirkon suh-
teen on, että katsotaan mihin elä-
mä vie. Silloin kun kirkko estää 

normaalin seurakuntaelämän ja 
seurakunnassa elämisen, silloin 
tapahtuu sisäinen eroaminen kir-
kosta. Sen tähden meillä on nämä 
seurakunnat, että kukaan ei ulko-
puolelta tule meitä kieltämään esi-
merkiksi ehtoollisen viettoa, Sora-
mies sanoo.

viidesläisyys hakee 
identiteettiään

Viides liike elää omien kysymys-
tensä kanssa. Juha Vähäsarja ajat-
telee, että viidennen liikkeen jär-
jestöt ovat etääntyneet vuosien 
saatossa toisistaan ja nyt pyritään 
vahvistamaan viidesläistä identi-
teettiä. Hänen mukaansa tietynlai-
nen identiteettiongelma on kaikis-
sa vanhoissa herätysliikkeissä.

- Kuusi viidesläistä järjestöä 
ovat teologisesti aika kirjavaa po-
rukkaa, joka on alusta alkaen ollut 
heterogeeninen. Tämän hetero-
geenisuuden rajoissa on ollut yri-
tystä löytää jonkinlaista yhteistä 
nimittäjää, jota voidaan kutsua vii-
desläisyydeksi.

- Nyt herätysliikekentän sisällä 
on rakentunut uudelleen rajoja en-
kä tiedä mistä se johtuu, Vähäsarja 
kysyy. 

Hänen mukaansa nuoremmat 
ovat avoimempia tietynlaisen sa-
teenvarjon löytämiseen herätys-
kristillisyydelle. Vähäsarja näkee, 
että identiteetin heikentyessä jou-
dutaan etsimään rajapintoja ja sil-
loin tulee ristiriitaa. Näin ei kui-
tenkaan tarvitsisi olla, sillä tällä 
herätyskristittyjen joukolla on pal-
jon yhteistä verrattuna siihen mi-
kä erottaa.

evankelinen liike 
laajentaa jumalan
palvelustoimintaansa

Sley on laajentanut jumalanpalve-
lusyhteisöjään eri puolille maata. 
Pekka Huhtisen mukaan tarkoi-
tus ei ole vahvistaa omaa toimin-
taa vaan ruokkia nälkäisiä ihmi-
siä, joilla on tarve jumalanpalve-
lusyhteisöille. Tämä tarve kasvaa 
koko ajan, mutta silti Sleyssä py-
ritään toimimaan kirkkojärjestyk-
sen mukaisesti. Ehtoollisenvietto-
luvat ovat usein rajoitettuja, eikä 
joka pyhä sitä saada viettää.

- Pyrimme antamaan sakra-
menttia niin paljon kuin on mah-
dollista samalla säilyttäen toimin-
nallisen korrektiuden, Huhtinen 
linjaa.
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PÄTKÄ YHTEISTÄ MATKAA 
PANSOFOKSEN KANSSA
olavi rimpiläinen, oulun hiippakunnan emerituspiispa

yhteinen taivallukseni 
simon kivirannan kanssa 

Yhteisellä matkalla on selvä alku-
piste. Olin valmistuttuani 60-lu-
vun alussa papin töissä Pohjois-
Karjalassa, runsaat pari vuotta 
seurakunnassa ja alun toistakym-
mentä vuotta opettajana. Yhteyk-
siä Etelä-Suomeen ei juurikaan ol-
lut. Simo Kiviranta oli vain nime-
nä tuttu. Kun keväällä 1974 sain 
kutsun työhön Järvenpäähän kir-
kon koulutuskeskukseen, samal-
la avautuivat yhteydet etelän kon-
fessoreihin, myös Simoon, ja yh-
teinen matka alkoi. Yhteinen tai-
valluus päättyi Simon hautajai-
siin Tapiolan kirkossa 6.2.2004. 
Kolmisenkymmentä vuotta sitä oli 
kestänyt. Mukava olisi taivaassa 
matkatoveri tavata. Simon osalta 
en tätä mahdollisuutta epäile. 

Tuon matkan aikana Simo teki 
hirmuisesti töitä yliopistossa, kir-
kon tehtävissä mm. virkakomite-
assa, ekumeenisissa neuvotteluis-
sa, evankelisessa liikkeessä, opis-
kelijoiden parissa, politiikassa-
kin jne. Joitakin kirkon ja yliopis-
ton hommia oli minullakin. Näissä 
leipätöissä emme nimeksikään ol-

leet tekemisissä toistemme kans-
sa. Olin tosin virkakomitean va-
rajäsen, mutta minua ei kutsuttu 
yhteenkään kokoukseen. Yhdessä 
taivalsimme vapaa-aikana, vapaan 
tunnustusliikkeen asioilla. Yhte-
ydenpitomme pysytteli tiukasti 
asialinjalla. Eipä juuri ollut tuol-
laisia veljellisiä illanistujaisia. En 
siksi pystykään kuvailemaan sitä, 
millainen ihminen Simo oli. Hä-
nen seurassaan viihdyin. En myös-
kään pysty kuvaamaan Simon teo-
logian erityispiirteitä. Mielestäni 
hän oli tunnustuksellinen teolo-
gi, samantapainen kuin kaikki ne 
tunnustukselliset teologit, joiden 
kanssa saimme matkaa tehdä ero-
ten meistä vain tietämyksensä laa-
ja-alaisuuden puolesta. Aina eri-
tyisen tarkasti kuuntelin, mitä Si-
mo sanoi.

Simo oli meille kaikille tunnus-
tusliikkeessä ”Pansofos”. Nimi jo 
kertoo, miten vahva hänen ase-
mansa tunnustusliikkeen tunnus-
tettuna auktoriteettina oli. Nimi-
tykseen sisältyy ensiksikin se, et-
tä hänen tietomääränsä teologi-
an kaikilta alueilta oli mykistä-
vä. Simon viisaus ei ollut vain tie-
tämistä, vaan raamatullista asioi-

den ymmärtämistä ja tiedon suh-
teuttamista ja soveltamista käsil-
lä olevaan todellisuuteen. Tästä 
johtui, että Simosta tuli eräänlai-
nen tunnustusliikkeen strateginen 
pääarkkitehti. Hän aina tiesi, mitä 
seuraavaksi tehtäisiin. Simo ei ha-
lunnut olla esillä, mutta hän halusi 
ottaa vastuuta ja tehdä töitä. Miel-
län hänet tapahtumien monumen-
taaliseksi taustahahmoksi, jolla oli 
langat käsissään.

Puheenvuoroni tästä eteenpäin 
on kertomusta niistä vapaan tun-
nustusliikkeen hankkeista, jois-
sa olimme yhdessä mukana. Tämä 
ei ole tunnustusliikkeen kertaus-
kurssi. Kerron vain niistä tapah-
tumista, joissa molemmat olimme 
yhdessä mukana. Tietysti emme 
koskaan olleet kahdestaan, vaan 
mukana lahjakkaiden ja päättä-
väisten kilpikavereitten joukossa.

virkakysymys ja paavalin 
synodin synty

Koulutuskeskukseen tullessani 
1974 virkakeskustelussa elettiin 
kuuminta vaihetta. Virkakomitea 
työskenteli dramaattisin kääntein 
(Seppo Teinosen ero). Näytti sil-

-Sitä, että ehtoollista tällä ta-
valla ikävästi rajoitetaan, pidän 
teologisesti heikosti perusteltuna. 
Näiden rajoitusten tarkoitus on 
suojella ehtoollista opillisilta yli-
lyönneiltä eikä Evankeliumiyhdis-
tyksen tapauksessa tätä vaaraa ole 
olemassa. Ihmeellistä, että sään-
nellään kuinka monta kertaa voi-

daan jakaa Kristuksen ruumis ja 
veri.

- Simo Kiviranta piti Luther-
säätiön alkuaikoina vahvasti kiin-
ni siitä, että pitää pysyä kirkossa, 
Huhtinen painotti.

Huhtisen mukaan seurakun-
nissa on vielä paljon väkeä, joka 
haluaa tukea evankelista lähetys-

työtä. Vetäytyminen kirkosta tar-
koittaisi sitä, että Sley menettäi-
si nämä 230 seurakuntaa, jossa 
on lähetysihmisiä tukemassa hei-
tä. Huhtinen sanookin, että näiden 
esirukousten menettäminen olisi 
iso asia.
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tä, että kirkolliskokouksen saami-
nen naispappeuden puolelle ei ol-
lut ollenkaan varmaa. Tunnustus-
liike päätti kantaa kortensa ke-
koon. Järjestettiin teologien ko-
kous Maarian pappilassa 1.4.1975. 
Kutsu lähetettiin eri tahoille al-
lekirjoittajina ”epävirallisesti toi-
meksisaaneina” Simo ja allekir-
joittanut. Kutsua noudatti viiti-
senkymmentä teologia. Emme ha-
lunneet vain puolustaa perinnäis-
tä pappisvirkaa. Teimme selväksi, 
että kysymys oli enemmästä, Raa-
matun arvovallasta. Tämä viesti-
hän ei mennyt koskaan tiedotus-
välineissä läpi, mutta tapahtumi-
en kehitys on osoittanut sen oike-
aksi: Kun virkakysymyksessä on-
nistuttiin murtamaan Raamatun 
arvovalta, se on sitten onnistut-
tu murtamaan aina uusissa yhte-
yksissä. Emme myöskään halun-
neet puolustaa vain miehistä pap-
pisvirkaa, vaan heti alussa aloitim-
me työskentelyn lehtorin viran ke-
hittämiseksi kirkon äitiviraksi dia-
konaatin avulla.  Kaiken kaikkiaan 
varsin hyvin toivein kokouksesta 
erottiin. Peli ei ollut vielä pelattu. 
Kirkon uudistus näytti vielä mah-
dolliselta.

Virkakomitean mietintö val-
mistui tammikuussa 1976. Tun-
nustusliike oli valveilla ja järjes-
ti toisen teologien kokoontumisen 
Paavalin seurakunnassa 8.3.1976. 
Kutsukirjeen allekirjoittajien jouk-
ko oli nyt edustavampi, mutta 
olimme siellä mekin Simon kans-
sa. Kokoonnuimme taas hyvin toi-
vein virkakomitean mietinnön il-
meisen sisäisen ristiriidan siivit-
täminä. Komitean enemmistö (3) 
oli naispappeuden puolella, mi-
kä oli ristiriidassa mietinnön si-
sällön kanssa. Timo Holma ja Es-
ko Haapa esittivät eriävän mielipi-
teen. Kokouspaikasta johtui tun-
nustusrintaman nimitys ”Paavalin 
synodi”. Kokous valitsi jatkoa var-
ten toimikunnan, johon meidätkin 
Simon kanssa valittiin. Toimikun-
nan kokoonpanossa toteutui kau-
niilla tavalla Simon eräs kuningas-
ajatus. Tunnustusrintaman muo-
toilussa Simolle oli tärkeää joukon 
laaja-alaisuus. Mukaan tuli saada 
selkeä edustus vanhaluterilaisis-
ta ryhmistä, uuspietistisistä ryh-
mistä ja ekumeenis-korkeakirkol-
lisista ryhmistä. On todettava, että 
jatkossakin on onnistuttu Paava-
lin Synodin toiminnassa mm. kirk-
kopäivillä pitämään kiinni tästä 
näystä. Joukko on kyllä pienenty-
nyt, mutta edustavuus on säilynyt. 
Simon näky oli itsellenikin tärkeä. 
Omalta osaltani koetin pitää huol-
ta sen toteutumisesta. Kokoukses-
sa syntyi julkilausuma ”Kirkon vir-
ka ja naispappeus”. Simon osuus 
paperin muotoilussa oli merkittä-
vä. Tänäkin päivänä Paavalin sy-
nodin jäseneksi pääsee allekirjoit-
tamalla mainitun julistuksen. Alle-
kirjoittajia alkuinnostuksen päivi-
nä oli paljon. Kokouksessa oli mu-
kana n. 80 teologia. Olimme in-
nostuneita ja luottavaisia. Kokoon-
tuminen sai osakseen paljon julki-
suutta, ei yksinomaan kielteistä.

Kun kirkon taholla päätettiin 
edetä naispappeusasiassa kysy-
mällä kirkkoneuvostojen kantaa, 

Paavalin synodi lähetti kirkkoneu-
vostoille lisäinformaatiota aihees-
ta syyskuussa 1976. Tämän mai-
nion kirjeen allekirjoittajina olivat 
puheenjohtajat Eino J. Honkanen, 
Sigtrygg Serenius ja allekirjoitta-
nut. Tekstin tekijöitä olivat toiset, 
nimiä mainitsematta, mutta hel-
posti arvattavissa. En malta olla 
kertomatta hauskasta yksityiskoh-
dasta, joka osoittaa, että ystäviäkin 
meillä oli, vaikka eivät siitä nume-
roa tehneet. Laaja postitus oli jon-
kinasteinen ongelma. Menin kirk-
koneuvos Ahti Aurasen puheille 
kirkkohallitukseen ja kysyin, hoi-
tuisiko asia sieltä. Kun sitten aika-
naan kysyin laskua, kirkkoneuvok-
semme myhäillen niin sanotus-
ti viittasi kintaalla. Näin meni pa-
perimme seurakuntiin kirkkohalli-
tuksesta ja sai arvattavasti samal-
la hieman lisästatusta. Kun ker-
roin tapahtuneesta Simolle, hänen 
naurunsa oli sanoin kuvaamaton.

naispappeus hyväksytään

Toukokuussa 1984 kirkolliskoko-
us äänesti naispappeudesta. Mää-
rävähemmistö saavutettiin. Asia 
raukesi. Selvää on, että myöntei-
nen tulos ei johtunut yksinomaan 
Paavalin Synodin toiminnasta, 
mutta kieltämättä oma vaikutuk-
sensa sillä kyllä oli. Toisaalta lai-
hanlainen torjuntavoitto osoit-
ti vanhauskoisille, että koko kir-
kon uudistus ei jatkossa tulisi on-
nistumaan. Kysymys tästä eteen-
päin tulisi kuulumaan, miten tule-
vaisuuden kirkossa saisi edes jos-
sakin säilymään luterilaisen perin-
nön ja miten taattaisiin vanhaus-
koisten toimintavapaus pian koit-
tavassa uudessa tilanteessa. Halut-
tiin joka tapauksessa vaikuttaa kir-
kon sisäpuolella. Ero kirkosta, jota 
meille ulkopuolelta ja joskus har-
voin sisäpuoleltakin tarjoiltiin, ei 
siinä vaiheessa saanut tulta. Täs-
säkin oli eräs asia, jonka eteen Si-
mon kanssa yhdessä yritimme toi-

”Tunnustusrinta-
man muotoilussa 
Simolle oli tärke-
ää joukon laaja-
alaisuus. Mukaan 
tuli saada selkeä 
edustus vanhalu-
terilaisista ryh-
mistä, uuspietis-
tisistä ryhmistä 
ja ekumeenis-kor-
keakirkollisista 
ryhmistä.”
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mia siihen aikaan.
Perinnön säilyttäminen uudes-

sa tilanteessa oli taustalla myös 
niissä keskusteluissa, jotka 1985 
käynnistyivät tunnustuksellisen 
tutkimus- ja opetuslaitoksen pe-
rustamiseksi. Näissä keskusteluis-
sa Simon asema oli hyvin merkit-
tävä, varsinkin teologisen yhteis-
toiminta-asiakirjan luomisessa. 
Minä en ollut näissä keskusteluis-
sa mukana. STI perustettiin seitse-
män kristillisen järjestön toimes-
ta 29.12.1987. Hämmästyksekse-
ni minut istutettiin puheenjohta-
jan pallille.

Syksyllä 1986 naispappeus lo-
pulta hyväksyttiin. Päätökseen 
liittyi sittemmin variksen valak-
si osoittautunut ponsi, jossa van-
hauskoisille luvattiin toimintava-
paus kirkossa ja mahdollisuus tul-
la vihityksi ja nimitetyksi kirkon 
virkoihin. Vastaavasti Synodi laati 
ajo-ohjeet ”Apostolinen tie uudes-
sa tilanteessa” tammikuussa 1988. 
Ne olivat väistämisohjeet aposto-
lisen perinnön vastaisista juma-
lanpalveluksista ja toimituksista, 
mutta ei muista työtehtävistä. Vas-
taavia ajo-ohjeita laadittiin muu-
allakin Pohjoismaissa. Niitä oh-
jeita olimme mekin Simon kans-
sa hiomassa. Se oli aika vaikeaa-
kin ajoittain. Mielipiteet olivat ai-
ka lailla hajalla. Ohjeista tuli lopul-
ta mielestäni hyvät ja toimivat siel-
lä, missä molemmin puolin riitti 
hyvää tahtoa. Joskus jouduin Ou-
lusta soittamaan Simolle ja neu-
vottelemaan ohjeitten soveltami-
sesta uusissa tilanteissa. Aina pää-
dyimme yksimieliseen ratkaisuun.

ekumeenista erimielisyyttä

Tähän asti Simon ja minun välit 
olivat teologisesti ja henkilötasolla 
säröttömät. Jonkinlainen takatal-
ven tapainen aiheutui kirkkomme 
ekumeenisista keskusteluista. Syk-
syllä 1996 kirkolliskokous hyväk-
syi ”Porvoon yhteisen julkilausu-

man”, joka oli tulos neuvotteluis-
ta Britannian ja Irlannin anglikaa-
nisten kirkkojen sekä Pohjoismai-
den ja Baltian luterilaisten kirkko-
jen välillä. Varmistin keskusteluis-
sa, että asiakirja ei uhannut mah-
dollisuutta tunnustukselliseen vi-
ranhoitoon. Keskeinen kysymys 
asiakirjassa oli Kristuksen aineelli-
nen läsnäolo ehtoollisessa. Saatoin 
hyväksyä asiakirjan, koska reaa-
lipreesens oli asiakirjassa ilmais-
tu Augsburgin tunnustuksen ter-
mein. Simo taas ei voinut hyväk-
syä tekstiä, vaan olisi halunnut tä-
tä tarkempia käsiteselvittelyjä. 

Toinen kompastuskivi oli ”Yh-
teinen julistus vanhurskauttamis-
opista” Rooman kanssa. Pitkällis-
ten keskustelujen jälkeen asiakirja 
sai muodon, jonka kirkolliskokous 
saattoi hyväksyä 1998. Itsekin pe-
rehdyin asiakirjaan ja keskustelui-
hin mielestäni huolella. Olin sitä 
mieltä, että julistuksen voi hyväk-
syä. Rooma oli todella antanut pe-
riksi. Samaa mieltä olivat monet 
tunnustukselliset Ruotsissa. Asi-
aan kuului, että kävin Simon luona 
hänen kotonaan Tuohivirsussa ky-
selemässä hänen kantaansa. Tulin 
siihen käsitykseen, että Simonkin 
mielestä asiakirja oli hyväksyttä-
vissä. Myöhemmin huomasin, et-
tä Simo oli hyväksymistä vastaan. 
Tätä mysteeriä olen miettinyt. Asi-
an selitys on kai se, että asiakirja 
oli vielä hionnan alla, kun kävin Si-
mon luona. Simo oli tässä hionnas-
sa mukana tiesi tarkkaan, millai-
nen sanamuoto missäkin vaihees-
sa oli syntynyt. Ehkä jokin näistä 
ehdotuksista tyydytti häntä. Hank-
keella oli yllättävä päätös. Kun ju-
listus Rooman kanssa oli allekir-
joitettu 1999, Rooma teki siihen 
oman lisäyksensä, jossa mm. tor-
juttiin luterilainen periaate, että 
ihminen on ”samanaikaisesti van-
hurskas ja syntinen”. Simo nimitti 
tätä petokseksi. Itse olin silloin jo 
pois pelistä vapaalla jalalla. 

Nämä ekumeeniset kannanot-

toni taisivat viilentää välejäni koko 
Synodin ystäväjoukon kanssa. Eh-
kä sen merkki oli se, että Synodin 
kirkkopäivillä Vihdissä 1999 mi-
nua ei kutsuttukaan perinteiseen 
tapaan saarnaamaan jumalanpal-
veluksessa. Mistään välirikosta Si-
mon kanssa ei kuitenkaan voi pu-
hua, ei myöskään Synodin kanssa. 
Yhteinen matka Synodin yhteyk-
sissä jatkui.

lopuksi

Yhteisen vaelluksemme viime met-
reillä oli kohokohta, jonka symbo-
liarvo yhteisen tien alkua ajatellen 
oli vahva. Yhdessä saimme juh-
lia Kirstin ja Simon Lauri-pojan 
pappisvihkimystä Oulun tuomio-
kirkossa 21.11.2000. Se oli Oulun 
vuosieni viimeinen ordinaatio ja 
lähes viimeinen virkatoimeni.

Minulta on joskus kyselty, mil-
laista oli yhteistyömme lokakuus-
sa 1999 perustetun Luther-sääti-
ön synnytyskivuissa. Siinä proses-
sissa en ollut mukana. Simo ei kut-
sunut minua joukkueeseen. Olen 
miettinyt, olisiko siihen vaikut-
tanut kuvatut jännitteet ekume-
nia-keskustelussa vai halusiko Si-
mo pitää minut syrjässä viranhoi-
toani ajatellen. En tiedä enkä ole 
kuullut. Tietty sympatia-asetelma 
oli kuitenkin olemassa. Sen näky-
vin osoitus oli Pohjolan Juhanan 
ordinaatio Oulussa 18.12.1999, jo-
hon liittyi se hauska lisäpiirre, että 
Juhana sai tuomiokapitulin virka-
määräyksen Luther-säätiön palve-
lukseen. Ymmärsin kyllä, että sää-
tiön asiat menivät täten harppauk-
sen eteenpäin.

Kirjoitus on lyhennelmä STI:n Simo 
Kiviranta –symposiumissa 29.1. 2014 
pidetystä puheesta
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Seisokaa siis kupeet totuu-
teen vyötettyinä, ja olkoon 
pukunanne vanhurskauden 

haarniska, ja kenkinä jaloissanne 
alttius rauhan evankeliumille. (Ef. 
6:14-15)

Voiko seurakunta olla yhtä ai-
kaa tunnustuksellinen ja avoin? 
Voiko seurakunta olla yhtä aikaa 
liturginen ja evankelioiva? Voiko 
seurakunta yhtä aikaa pitää kiinni 
kristillisen uskon klassisesta muo-
dosta ja pysyä relevanttina ja jo-
pa kutsuvana oman aikamme ih-
misille? Monet vastaavat näihin 
kolmeen kysymykseen vähääkään 
empimättä: – Ei! Me tiedämme, 
että tunnustuksellisuus on ahdas-
ta ja sulkeutunutta; että liturgia 
on pelkkiä sisäänpäin kääntynei-
tä muotomenoja ja kaavoja, ei rai-
kasta elämän vettä evankeliumis-
sa; että vanhat hengellisen elämän 
muodot, virret, katekismukset ja 
rukouskirjat eivät avaudu nyky-
ajan kiireiselle multimediaihmi-
selle.

Tässä artikkelissa väitän, että 
näihin kysymyksiin voidaan vas-
tata myös ‘kyllä’. Väitän, että rai-
tis ja jämäkkä tunnustuksellisuus 
on yksi avoimuuden tärkeimmistä 
edellytyksistä. Väitän, että evanke-
lioiva kristillisyys tarvitsee liturgi-
aa ja kirkon liturgia hengittää ulos-
päin juuri evankeliumin kertomi-
sena lähelle ja kauas. Ja väitän, et-
tä kristillisyyden klassiset muodot 
ovat edelleen relevantteja ja kut-
suvat seurakunnan yhteyteen jo-
pa paremmin kuin multimedia-
ajan populaarikulttuuriset muun-
nokset. 

tunnustuksellinen ja 
avoin seurakunta

Jeesus esitti opetuslapsilleen Filip-
puksen Kesareassa kysymyksen: – 
Kenenkä te sanotte minun olevan? 
Opetuslapsijoukon johtajana Pie-
tari vastasi: – Sinä olet Kristus, 
elävän Jumalan Poika”. Tästä on 
kysymys kristillisen kirkon uskon-
tunnustuksessa ja koko uskonopis-
sa. Me lausumme ääneen sen, mi-
tä Raamatun sanan perusteella us-
komme Jeesuksesta. Erilaisissa ti-
lanteissa ja erilaisina aikoina tä-
mä tunnustus saa laajempia muo-
toja ja erilaisia kielellisiä ilmiasu-
ja, kun oikeaa raamatullista oppia 
joudutaan opettamaan ja puolus-
tamaan väännöksiä ja halpoja ko-
pioita vastaan. 

Kuitenkin, sikäli kuin on kysy-
mys Jumalan ilmoitukseen perus-
tuvasta apostolisesta ja yhteises-
tä uskosta, kaikki laajatkin muo-
toilut ovat palautettavissa tähän 
Pietarin ensimmäiseen tunnus-
tukseen: Sinä olet Kristus, elävän 
Jumalan Poika. Uskontunnustus 
on homologiaa (kr. homo=sama, 
logein=puhua) - saman puhumista 
apostolien ja profeettojen kanssa, 
sen kanssa, mitä Isä Jumala meil-
le Pyhän Henkensä kautta sanas-
saan ilmoittaa:  – Autuas olet sinä, 
Simon, Joonaan poika, sillä ei liha 
eikä veri ole sitä sinulle ilmoitta-
nut, vaan minun Isäni, joka on tai-
vaissa. Tähän totuuteen, Kristuk-
sessa Jeesuksessa ilmoitettuun, 
Paavali kehottaa efesolaiskirjeessä 
vyöttämään kupeet.

tunnustuksellisuus 
ei ole valinnaista

Kristillisen seurakunnan kaikki 
elämä kertoo, kenen me uskom-
me Jeesuksen olevan. Se, mitä ja 
miten saarnaamme ja opetamme, 

mutta myös se, miten ja mitä ru-
koilemme, ja millaista jumalanpal-
velusta vietämme, kertoo, mitä us-
komme Jumalasta. Siksi tunnus-
tuksellisuus ei ole valinnaista. Jo-
kaisella kirkkokunnalla ja seura-
kunnalla on tunnustus. Se voi olla 
aukikirjoitettu ja läpimietitty, niin 
kuin useimmilla vanhoilla kirkko-
kunnilla, ja siinä sitten käytännös-
sä pysytään tai ei pysytä. Mutta se 
voi myös olla ääneen lausumaton 
”supertunnustus”, joka leijuu kai-
ken yllä (lat. super=yläpuolella), 
ja joka täytyy päätellä ja omaksua 
käytäntöjä seuraamalla. Silloinkin, 
kun sanotaan, että ”meillä ei ole 
muuta tunnustuskirjaa kuin Raa-
mattu”, oletetaan, että Raamattua 
ymmärretään juuri tietyllä, seura-
kunnassa vallalla olevalla tavalla. 

Äkkiseltään voisi ajatella, että 
seurakunta, jolla ei ole aukikirjoi-
tettua tunnustusta, ja jossa ei olla 
niin kovin kiinnostuneita muotoi-
lemaan opillisia asioita, olisi selke-
än tunnustuksellista seurakuntaa 
avoimempi uusille tulijoille. Tun-
tuisi, että kynnys olisi matalampi, 
kun ei heti tarvisisi alkaa pohtia, 
mitä uskon tästä ja tuosta opin-
kappaleesta.  Mutta tarkemmin 
ajateltuna näin ei välttämättä ole. 

Kynnyksen korkeus tai mata-
luus ei ole ensisijaisesti uskonopil-
linen, vaan sosiaalinen tekijä. Si-
sältöä enemmän korostuvat ih-
misten vuorovaikutukseen liitty-
vät asiat: Millainen ilmapiiri tääl-
lä on? Miten minut otetaan vas-
taan? Ollaanko minusta kiinnostu-
neita? Löydänkö paikalta jonkun, 
jonka kanssa minulla on jotain yh-
teistä? Uuteen kirkkotilaan ja seu-
rakuntaan tuleva ihminen pohdis-
kelee kaikkia näitä kysymyksiä ai-
nakin jollakin tasolla. 

TUNNUSTUKSELLINEN, AVOIN, LITURGINEN 
JA EVANKELIOIVA SEURAKUNTA?
janne koskela, oulun timoteuksen seurakunnan pastori
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Selkeästi artikuloitu tunnustus 
(vaikkapa kirkkotilan ovessa tai il-
moituksessa: Tervetuloa LUTERI-
LAISEEN messuun) ottaa yhden 
jännityksen aiheen pois. Se aut-
taa tulijaa hahmottamaan, millai-
sesta kristillisyyden haarasta on 
kysymys. Pelkkä ”Jumalan seura-
kunta Oulussa” jättäisi hyvin pal-
jon enemmän - kaiken - arvailujen 
varaan. 

Seurakunnassa, jossa tunnus-
tusta ei ole avoimesti artikuloitu-
na, vaan se ikään kuin riippuu kai-
ken yllä ääneen lausumattomana 
ja ehkä epäselvänä harsona, seura-
kunnan tunnustukseen joutuu tu-
tustumaan yrityksen ja erehdyk-
sen ja mallioppimisen kautta. No-
peasti ihminen oppii sosiaalisissa 
tilanteissa, miten täällä kuuluu toi-
mia ja olla, millaisia sanoja käyt-
tää ja miten Raamattua ymmär-
tää. Tällaista mallioppimista ta-
pahtuu toki kaikkialla, missä ihmi-
set tulevat yhteen. Mutta ilman au-
kikirjoitettua tunnustusta opinko-
konaisuuden raamatullisuuden ar-
vioiminen on hyvin hankalaa. Kun 
yhdessä sovittu normisto puuttuu, 
uutta normia luodaan jatkuvas-
ti saarnaamalla ja opettamalla. Il-
man tunnustusta tunnustus kelluu 
ja häilyy.

tunnustuksellisuus 
on avoimuutta

Ääneen lausuttu ja aukikirjoitettu 
tunnustus lisää avoimuutta ja hel-
pottaa seurakunnan elämään mu-
kaan tulemista ja siinä mukana 
olemista. – Tämä seurakuntam-
me on rakennettu tälle perustal-
le. Tältä perustalta, vanhan kirkon 
ekumeenisten uskontunnustus-
ten ja luterilaisten tunnustuskir-
jojen pohjalta tahdomme ymmär-
tää evankeliumin oppia, saarnata, 
rukoilla, viettää jumalanpalvelus-
ta, kilvoitella kristittyinä arjessa 
ja arvioida kaikkea tätä. Tahdotko 
tulla tällä pohjalla mukaan raken-
tamaan seurakuntaa ja elämään 

kristittynä? Kun vuorovaikutus-
puoli on kunnossa - tulijat otetaan 
ystävällisesti vastaan, heihin ei tu-
tustuta tungetellen ja heillä on va-
paus myös halutessaan lähtea ja 
olla eri mieltä - seurakunnan tun-
nustustakin voi rauhassa pohdis-
kella ja pureskella ennen nielemis-
tä. Kenenkään ei tarvitse olla tun-
nustuksen asiantuntija tullessaan 
sisään ensimmäistä kertaa - jokai-
nen on oppimassa, kulkemassa yh-
teisellä tiellä kohti yhteistä pää-
määrää. Tie on yhteinen, vaikka 
toiset olisivat jo pitkällä ja toiset 
vasta nousemassa tielle.

Apostoli Pietari kehottaa: Py-
hittäkää Herra Kristus sydämis-
sänne ja olkaa aina valmiit vastaa-
maan jokaiselle, joka teiltä kysyy 
sen toivon perustusta, joka teissä 
on, kuitenkin sävyisyydellä ja pe-
lolla (1. Piet 3:15). Tästä on seu-
rakunnan tunnustuksellisuudessa 
kysymys.

liturginen ja evanke
lioiva seurakunta

Voiko klassista luterilaista liturgis-
ta jumalanpalvelusta viettävä seu-
rakunta olla evankelioiva ja ulos-
päinsuuntautunut? Kyllä! Eivätkö 
perinteiset virret, vuorolaulut, li-
turgiset vaatteet ja antiikinaikaiset 
juutalaiskristilliset melodiat sul-
je seurakuntaa omaan sisäisen elä-
män kuoriloonsa ja karkota kaikki 
etsijät? Eivät! 

Kristillisellä kirkolla on vuosi-
tuhantinen, osin jopa ilmestysma-
jan ajoilta juontava sanojen ja sä-
velten kristillinen kulttuuri ja us-
kon sisältöä palveleva muotokieli, 
liturgia. Sävelet, sanat ja muodot 
elävät tietysti vuorovaikutuksessa 
vallitsevien kulttuurien kanssa ja 
ammentavat niistäkin aina jotain 
mukaansa, muokkautuen, mutta ei 
kuitenkaan mukautuen. Liturgian 
itseisarvo ei ole vanhuus, vaan jat-
kuvuus ja mitä se viestii, millaista 
uskoa rukouksemme heijastaa ja 
opettaa.

Sana liturgia (kreik. λειτουργια 
eli ”yhteinen työ”) merkitsi kristil-
lisen uskon syntyaikana hellenisti-
sessä kulttuurissa rikkaiden kan-
salaisten tekemiä kalliita palveluk-
sia kansan hyväksi. Kun rooma-
lainen patronus rakennutti kou-
lun tai rahoitti vesijohdon raken-
tamista kaupunkiinsa, se oli hänen 
leitourgiansa, uhrinsa ja palveluk-
sensa, josta hän sai myös yhteisöl-
tään kiitoksen ja kunnian. Termi 
vakiintui kristikunnassa käyttöön, 
merkitsemään yhteistä jumalan-
palvelusta, jossa kaikkein rikkain 
Patronus, Taivaallinen Isä, jakoi 
lahjojaan kansalleen. 

Liturgia on vuoropuhelua, jos-
sa kolmiyhteinen Jumala palvelee 
seurakuntaansa, antaa synnit an-
teeksi, opettaa, kehottaa, lohdut-
taa, rohkaisee, lahjoittaa itsensä ja 
lähettää siunattuna matkaan. Ju-
malan lahjat tulevat meille Isältä, 
Pojan kautta, Pyhässä Hengessä. 
Seurakunta paistattelee hyvyyden 
kohteena, ottaa palvelukset uskos-
sa vastaan ja kiittää ja ylistää Isää 
Pojan kautta Pyhässä Hengessä 
hänen hyvyydestään. Tätä pyhää 
vuoropuhelua ilmentää rikkaasti ja 
syvästi klassinen liturginen juma-
lanpalvelus, jossa liturgi seurakun-
nan kutsumana ja Kristuksen teh-
tävään asettamana antaa synnin-
päästön ja julistaa ja jakaa evanke-
liumia hänen nimessään, ja seura-
kunta pyhänä papistona rukoilee 
ja tuo uhrinaan kiitoksen ja ylis-
tyksen Herralleen. Jumala lahjoit-
taa, seurakunta ottaa lahjan vas-
taan; Jumala antaa, seurakunta 
kiittää; Jumala kehottaa ja nuhte-
lee, seurakunta tunnustaa ja tekee 
parannuksen; Jumala lähettää ja 
seurakunta lähtee. Kolmiyhteinen 
Jumala on liturgian subjekti. Hä-
nen työnsä ja toimintansa on mei-
dän työmme ja toimintamme läh-
tökohta ja edellytys.

Seurakunnan kokoontumiset 
voidaan toki järjestää muullakin 
tavalla kuin liturgisen jumalan-
palveluksen muodossa. Tärkeä on 
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kuitenkin muistaa, että jumalan-
palvelusjärjestys ei ole valinnainen 
asia, niin kuin ei tunnustuskaan. 
Kaikilla seurakunnilla on joku tun-
nustus, ja kaikissa kokoontumisis-
sa, olivatpa ne kokouksia tai mes-
suja, on joku järjestys. Ja niinkuin 
tunnustus voi olla hyvä tai vähem-
män hyvä, niin myös järjestys voi 
olla rikas tai köyhä, ilmentää kris-
tillisen uskon sisältöä hyvin tai 
huonosti - tai ei ollenkaan! 

evankeliumi perille 
asti kaikille

Liturgia hengittää sisään ja ulos: 
Se kokoaa Jumalan kansan yh-
teen Herran hyvyyden äärelle sun-
nuntai sunnuntailta, ja se varus-
taa ja lähettää seurakunnan työ-
hön, palvelemaan itse kunkin kut-
sumuksissa, osoittamaan kristillis-
tä lähimmäisrakkautta ja julista-
maan evankeliumia arjen suhteis-
sa ja yhteyksissä. Jumalanpalvelus 
itsessään on evankelioiva - koska 
evankeliumin armonvälineet ovat 
käytössä, lahjoittavat Kristuksen 
perille asti ja kutsuvat seuraamaan 
häntä. Tätä evankeliumia tarvitse-
vat paitsi uskosta osattomat, myös 
uskovaiset evankeliumin julistajat 
jatkuvasti. Profeetta Elialle sanot-
tiin:  – Nouse ja syö, sillä muutoin 
käy matka sinulle liian pitkäksi (1. 
Kun 19:7).

Kun diakoni Filippus hyppä-
si Gazan tiellä etiopialaisen hovi-
herran vaunuihin selittämään hä-
nelle kirjoituksia, hän Luukkaan 
kreikankielisten sanojen mukaan 
”evankelioi hänelle Jeesuksen” 
(Apt 8:35). Oikea evankelioiminen 
ei ole pelkkää puhetta Jeesukses-
ta, vaan se sisältää myös armon-
välineet, joiden kautta saamme ot-
taa hänet vastaan. Tässä on liturgi-
sen jumalanpalveluksen suuri vah-
vuus: se ei vain opeta meille Jee-
suksesta, se lahjoittaa meille Jee-
suksen. Filippuksen opetuksen pe-
rusteella eunukki osaakin kysyä 

juuri oikean kysymyksen: – Kat-
so, tässä on vettä. Mikä estää kas-
tamasta minua? 

Tämä armonvälineiden yhtey-
teen kutsuva ja ohjaava näkökul-
ma evankelioimiseen on vapaut-
tava. Jokaisen kristityn ei tarvitse 
olla mestarievankelista ja diplomi-
puhuja, joka pystyy kumoamaan 
kaikki vastaväitteet ja vakuutta-
maan kaikki keskustelukumppa-
ninsa kolmen minuutin bussimat-
kan aikana tai vartin kahvitauol-
la töissä. Lutheria soveltaen: Riit-
tää, että hyvän ja luotettavan ruo-
kapaikan löytänyt kerjäläinen osaa 
ja uskaltaa sanoa nälkää näkeväl-
le työkaverilleen, sukulaiselleen tai 
satunnaiselle keskustelukumppa-
nilleen, että ”tuolla on paikka, jos-
sa jaetaan ilmaiseksi hyvää, tuo-
retta elämän leipää. Tule kanssani 
tutustumaan ja maistamaan!” 

kangistuneita kaavoja?

Entä sitten, kun uusi etsijä saapuu 
paikalle kutsun perusteella? Ei-
kö koko liturgia ole  käsittämätön 
ja vaikeasti avautuva elävä museo, 
joka karkottaa pystymetsästä si-
sään tulleen kadunmiehen? Ei, jos 
me kristityt emme päätä, että se on 
sellainen, ja ala häpeillen selitte-
lellä ja vähättellä rikasta perintö-
ämme. Kun kristillinen kirkko elää 
avoimesti ja rehellisesti, häpeile-
mättä kirkon elämää, näyttäen kir-
kolta ja kuulostaen kirkolta, se ei 
ole luotaantyöntävä ja käsittämä-
tön, vaan kiehtova ja syvä. Kutsu-
ja itse voi avata muutaman perus-
asian liturgian vuoropuhelusta, tai 
hän voi pyytää pastoria tekemään 
tämän. Liturgian syvyys ja ‘dyna-
miikka’ avautuu hitaammin kuin 
vaikkapa kokoustyyppinen tilai-
suus juontajineen ja bändeineen. 
Mutta rikkautta ja syvyyttä riittää-
kin sitten koko elämän ajaksi ih-
meteltäväksi ja löydettäväksi. Ja 
mikä parasta, sanat jotka sävelten 
kanssa hiljalleen syöpyvät muistiin 

ja sieluun, ovat Raamatun sanoja, 
ja kantavat mukanaan yhteistä Ju-
malan Pojan uskoa. Huulten kaut-
ta ne ohjaavat ja ojentavat sydän-
tämme oikeaan suuntaan.

Yksikään seurakunta ei ole kaa-
voista ja kaavoihin kangistumisen 
uhasta vapaa - olipa klassista litur-
giaa tai ei. Muotomenoja voidaan 
säestää yhtä lailla uruilla kuin säh-
kökitaroilla ja rumpukoneillakin. 
Liturgia voi tyhjentyä ontoksi ku-
minaksi siinä missä innokas ylis-
tyslaulupoljentokin, varsinkin jos 
kirkas evankeliumin saarna ja sel-
keä vanhurskauttamisoppi hävi-
ää niiden rinnalta. Mutta liturgian 
ei tarvitse muuttua tyhjäksi kumi-
naksi. Ihminen ei ole liturgiaa var-
ten, vaan liturgia on ihmistä var-
ten, jotta Jumalan moninaiset lah-
jat Jeesuksessa Kristuksessa tuli-
sivat meille jaetuiksi. Siksi saarna 
jatkuvasti ohjaa ymmärtämään ja 
ottamaan vastaan Jumalan lahjoja 
jumalanpalveluksessa.

Tunnustuksellisen, avoimen, li-
turgista elämää viettävän evanke-
lioivan seurakunnan elämä alkaa 
yhteisestä jumalanpalveluksesta 
ja päättyy siihen. Tästä yhteydestä 
lähetetään rukousten saattelemina 
sananviejät paitsi arkeen lähelle, 
myös kauas maan ääriin - perusta-
maan tunnustuksellisia, avoimia, 
liturgista elämää viettäviä evanke-
lioivia seurakuntia uusille paikka-
kunnille ja uusiin maihin. Samaa 
evankeliumia, joka ruokkii lähet-
täjät ja lähtijät, tarvitsevat myös 
kaukaisten rantojen nälkäiset ker-
jäläiset.

Kirjoitus on lyhennelmä piispa Matti 
Väisäsen 80-vuotisjuhlakirjassa 
”Kastettuina yhdeksi ruumiiksi” 
julkaistusta artikkelista. Kirjaa on 
mahdollista tilata Lähetyshiippakun-
nan kansliasta: kanslia@lhpk.fi
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Tuhkakeskiviikosta alka-
en kirkkovuodessa ollaan 
eletty paaston aikaa. Mitä 

paastoaminen oikeastaan on, mik-
si paastotaan? 

Paastoamisesta ei Raamatussa 
ole yleispätevää käskyä eikä kiel-
toa. Merkityksettömästä asiasta ei 
kuitenkaan vaikuttaisi olevan kyse. 
Kristus antoi opetuslapsilleen oh-
jeita paastoa varten sanoen: ”kun 
paastoatte…” (Matt. 6:16) - paasto-
aminen tässä oletetaan osaksi nor-
maalia kristillistä elämää (ei ”jos” 
vaan ”kun”). Opetuslasten epäon-
nistuttua riivaajahengen karkot-
tamisessa, Jeesus opasti heitä sa-
noen: ”tätä lajia ei saa lähtemään 
ulos muulla kuin rukouksella ja 
paastolla.” (Matt. 17:21) Aposto-
li Paavali mainitsee paaston asia-
na – toki monien muiden joukos-
sa – jossa apostolit ”osoittautuvat 
Jumalan palvelijoiksi”  (2. Kor 6:5; 
myös 11:27). Apostolien teot ker-
too, kuinka tärkeissä valinnoissa 
kristityt ”paastosivat ja rukoilivat” 
(Ap.t. 13:3; 14:23). 

Raamatun teksteistä piirtyy ku-
va paastosta luonnollisena osa-
na kristityn elämää. Siihen ei erik-
seen käsketä, mutta se putkahte-
lee esiin siellä täällä sivulauseis-
sa kristillisen hartauden muoto-
na. Kuitenkin hyvin harva kristitty 
enää paastoaa, tutkimuksen mu-
kaan luterilaisista vain 2,5%.  Mik-
si on näin – ja voisiko meillä tässä 
asiassa olla jotain opittavaa men-
neiden polvien uskovilta? 

apostolinen tapa 
lihan kurittamiseksi 

Paasto ymmärretään aivan väärin, 
jos se ajatellaan Jumalan edes-
sä ansiolliseksi teoksi, jonka kaut-
ta ihminen otetaan armon alle. 
Tällaista taustaa vasten kirkkom-

me tunnustus käsitteleekin paas-
toamista pääosin väärinkäytösten 
torjumisen näkökulmasta, ja niin 
paastoaminen vanhurskauttavana 
tekona torjutaan järkähtämättä. 
”Sen tähden luostarilupaukset se-
kä ruokia ja paastopäiviä ym. kos-
kevat erikoissäännökset, jotka on 
asetettu armon saavuttamiseksi ja 
syntien sovittamiseksi, ovat hyö-
dyttömiä ja evankeliumin vastai-
sia.” (Augsburgin tunnustus XV) 
Tämä on varmaankin yksi syy sii-
hen, että uskovatkin luterilaiset 
paastoavat niin vähän – mielläm-
me paaston omiatuntoja taakoitta-
vaksi ”isien perinnäissäännöksi”. 

Oikein ymmärretyssä paastos-
sa ei kuitenkaan ole kyse ansioi-
den hankkimisesta. Vaikka uskon-
vanhurskauden oppi  vapauttaakin 
meidät pakkopaastoista, ei sen pe-
rusteella ole oikein kokonaan hy-
lätä ja unohtaa tätä Jeesuksen ja 
apostolien käyttämää tapaa. Me 
emme paastoa päästäksemme ar-
mon alle, mutta armon alla olevi-
na me paastoamme. 

Oikean paaston tarkoitukse-
na on ”lihan kurittaminen”. Mitä 
se sitten on? Raamattu ei ole luo-
miskielteinen, ruumiillisuutta hal-
veksiva tai aistien kautta tulevia 
nautintoja periaatteesta vastusta-
va. Päinvastoin, opettaahan Juma-
lan sana: ”Kaikki, minkä Jumala 
on luonut, on hyvää, eikä siitä tar-
vitse hylätä mitään, kun se otetaan 
kiittäen vastaan.” (1. Tim. 4:4) Sil-
ti koko Raamattu puhuu selväs-
ti myös siitä, että jokaista ruumiin 
halua ei tarvitse eikä edes saa to-
teuttaa. Kristityn tulee olla oman 
ruumiinsa herra, ei sen palvelija. 

Paavali summaa paastoamisen 
idean sanoissaan korinttilaisille: 
Minä en siis juokse umpimähkään, 
en taistele niinkuin ilmaan hosu-
en, vaan minä kuritan ruumistani 

ja masennan sitä, etten minä, jo-
ka muille saarnaan, itse ehkä jou-
tuisi hyljättäväksi. (1. Kor. 9: 26–
27) Miksi Herran apostoli kirjoit-
taa näin? Mitä hän tarkoittaa sa-
noessaan: etten minä - - itse ehkä 
joutuisi hyljättäväksi? 

Roomalaisille Paavali kirjoittaa 
neuvon: Pukekaa yllenne Herra 
Jeesus Kristus älkääkä hemmotel-
ko ruumistanne, niin että annatte 
sen haluille vallan. (Room. 13:14) 
Apostolin pelko ei ole siinä, että 
hänen seurakuntalaisillaan on lii-
an mukava olla, vaan se, että ylel-
lisyydestä tulee vähitellen välttä-
mättömyys, ja välttämättömyydes-
tä kasvaa epäjumala. Fil. 3:19 pu-
huu Kristuksen ristin vihollisista, 
joille ”vatsa on heidän jumalansa”. 
Vatsanpalvonnassa kyse ei ole pel-
kästä ruoasta, vaan yleensä mieli-
hyvän korottamisesta elämää hal-
litsevaksi seikaksi, jopa sen kes-
kipisteeksi. Tätä vastaan aposto-
li taistelee paastolla, ja siihen hän 
kutsuu seurakuntaakin. 

PAASTON AIKA – MUTTA MIKSI?
esko murto
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Paaston kautta kristitty opet-
telee sitä periaatteessa äärimmäi-
sen selvää ja yksinkertaista, mut-
ta käytännössä hyvin usein unoh-
tuvaa asiaa, nimittäin, että nautin-
to ei ole elämän kallein asia. Paas-
ton kautta kristitty voi ikään kuin 
”kuivaharjoitteluna” opetella sa-
nomaan ”ei” mukaville, miellyttä-
ville asioille, jotta hän kykenisi sa-
nomaan ”ei” myös silloin, kun ha-
lut houkuttelevat eroon Jumalasta 
ja syntiin. 

Luterilaiset tunnustuskirjat – 
väärinkäytökset torjuessaankin 
– säilyttävät positiivisen suhtau-
tumisen oikeanlaiseen paastoon. 
Augsburgin tunnustuksen puolus-
tuksessa todetaan, että varsinais-
ta ”lihan kuolettamista” on pyhän 
ristin kantaminen eli Kristuksen 
tunnustamisen tähden osaksem-
me tulevat koettelemukset. Kui-
tenkin: 

Sen kuolettamisen ohella, mi-
kä tapahtuu ristiä kantamalla, on 
välttämätön myös vapaaehtoinen 
harjoituksen muoto. - - - Tällaisiin 
harjoituksiin on ryhdyttävä, ei to-
sin siitä syystä, että ne olisivat van-
hurskauttavia jumalanpalveluksen 
muotoja, vaan jotta ne pitäisivät li-
haa kurissa, niin ettei yltäkylläi-
syys saisi meitä herpoamaan ja te-
kisi meitä suruttomiksi ja veltoik-
si. Siitähän syystä ihmiset antau-
tuvat lihan himojen valtaan, niitä 
noudattamaan.

tarvitaanko paastoa 
2000luvulla?

Paastoa saatetaan vierastaa siksi, 
että sitä pidetään jotenkin vanha-
kantaisena asiana. Ehkä näin on-
kin – mutta ei kaikki vanha ole 
suinkaan pahasta. Meidän aikam-
me ei ole kehittynyt niin pitkälle, 
että vanhanaikainen paasto voitai-
siin jättää taakse. Voisi jopa sanoa, 
että meidän aikamme aivan ERI-
TYISESTI tarvitsee paastoa. Kos-
ka aikaisemmin ihmiskunnan his-
toriassa on näin valtava yltäkylläi-

syys niin täysin häivyttänyt ihmis-
ten mielistä ajatuksen siitä, että ai-
neellinen hyvä on Jumalalta an-
nettua lahjaa, ei itsestäänselvyys? 
Koska aikaisemmin elämänrytmi 
ollut niin kiireistä ja suorastaan 
sekavaa, että jopa suurimmat kris-
tilliset juhlat unohtuvat miltei he-
ti kun joululahjojen käärepaperit 
on poltettu tai pajunkissat viskat-
tu kompostiin? Koska aikaisem-
min on mielihalujen ja kunnianhi-
mon estottomasta toteuttamisesta 
tehty paheen sijasta suoranainen 
hyve, joka työntää syrjään ajatuk-
set vastuusta, jopa syyllisyydestä, 
Luojan edessä? 

Meidän aikamme kristitty tar-
vitsee paastoa jopa ENEMMÄN 
kuin meitä edeltävät sukupol-
vet. Kaikki ympärillämme kan-
nustaa meitä suorastaan tuhlai-
levan hillittömään elämäntyyliin, 
jossa tavaran runsaudella peite-
tään ajan puutetta. Kristityt eivät 
ole immuuneja joka puolelta tule-
ville viesteille, jotka kehottavat - 
suorastaan käskien vaativat - va-
pauttamaan itse itsensä moraali-
sista estoista. Ja kuitenkaan pelk-
kä ympäristön kauhisteleminen ei 
saa meille riittää. Paaston aikana 
seurakuntaa kutsutaan itse tyyty-
mään yksinkertaiseen elämään ja 
hiljaisuuteen, etsimään aikaa itse-
tutkiskelemiselle, katumukselle ja 
syntien tunnustamiselle, Jumalan 
sanan kuulemiselle. Meitä kutsu-
taan pysähtymään ja rukoilemaan, 
ja myös palvelemaan lähimmäistä 
konkreettisilla rakkauden teoilla. 

Mistä sitten paastoaisin? On 
yksinkertaisempaa paastota, jos 
tekee itselleen joitain selviä ”paas-
tosääntöjä”. Mitä konkreettisem-
mista asioista on kyse, sitä hel-
pompi ne on muistaa ja noudattaa. 
Perinteisen ruokapaaston rinnalle 
on nykyään kehitetty monenlaisia 
vaihtoehtoisia paastoamisen tapo-
ja. Elämän yksinkertaistaminen on 
toki paaston ajalle sopivaa, ja si-
ten esim. television tai internetin 
käyttämistä on oikein hyvä rajoit-

taa paastonaikana, samoin vaikka-
pa vaatteiden ostamista, henkilö-
auton käyttöä tai muuta sellaista. 

Vanhaa paastoamisen tapaa ei 
kuitenkaan ole syytä unohtaa tai 
ylenkatsoa uudempien ja mieliku-
vituksellisempien paastomuotojen 
tähden. Ruokaan ja juomaan liit-
tyvä paastoaminen koskettaa joka-
päiväistä elämäämme ja sen aivan 
perustavimpia tarpeita. Ehkä eri-
tyisesti meidän, ravinnon yltäkyl-
läisyyden keskellä elävien, olisi hy-
vä oppia, ettei ruokakaan ole itses-
täänselvyys. Vai onko niin, että ke-
hittelemme uudenaikaisia, ”kehit-
tyneempiä” paastoamisen muotoja 
siksi, että emme kestä luopua het-
keksi niistä herkuista, joita ostos-
koreihin ladomme? Eikö juuri sil-
loin tarvitakin paastoa?  

Tähän kaikkeen paasto mei-
tä kutsuu. Omien mielitekojen tu-
kahduttamiseen. Syntien tunnus-
tamiseen. Jumalan sanan tutkimi-
seen. Mutta on silti tarpeen muis-
tuttaa paaston tarkoituksesta kirk-
kovuoden kierrossa. Paasto ei kos-
kaan ole itsetarkoitus, vaan se edel-
tää suuria kristillisiä juhlia. Jou-
lua edeltää adventtipaasto, pääsi-
äistä pitempi paasto. Kun käym-
me paaston aikaan, me ryhdymme 
juhlavalmisteluihin. Paasto ei ole 
itsessään päämäärä, vaan paaston 
tarkoitus on valmistaa meitä edes-
sä olevaan juhlaan. Jos paastossa-
si vähennät aterioitasi ja sinun tu-
lee nälkä, niin muista Kristusta, jo-
ka nälkäisenä kamppaili erämaas-
sa perkelettä vastaan voittaakseen 
sinut vapaaksi. Jos sinun on jano, 
muista ristiinnaulittua Herraa, jo-
ka ristillä tyhjensi Jumalan vihan 
maljan sinun tähtesi. Jos paaston 
aikana väsyt, muista Vapahtajaa 
joka kantoi ristinpuuta Golgatal-
le sinun edestäsi. Sillä mitä teet-
kin paaston aikana, ei sen tarkoi-
tuksena ole muu kuin se, että voi-
sit muistaa Jeesuksen ristintyötä 
ja sitä armoa ja syntien anteeksi-
antamusta, joka yksin hänen kaut-
taan meille syntisille annetaan. 
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Suomen teologisen instituu-
tin johtaja TT Ville Auvinen 
on hoitanut toimeaan reilun 

puolen vuoden ajan. 
Työni STI:ssä on lähtenyt hyvin 

käyntiin. Koin, että aiempi toime-
ni Suomen luterilaisessa evanke-
liumiyhdistyksen Venäjän ja Viron 
työssä ei vastannut ammattitaitoa-
ni. Täällä Suomen teologisessa ins-
tituutissa saan tehdä taitojani ja 
koulutustani vastaavaa työtä, Ville 
Auvinen kertoo.

Suomen teologinen instituut-
ti on vuonna 1987 perustettu teo-
logista opetus- ja tutkimustyötä 
harjoittava laitos, jonka jäsenjär-
jestöjä ovat Ev.lut. lähetysyhdistys 
Kylväjä, Sanansaattajat, Suomen 
ev.lut Kansanlähetys, Suomen 
ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislä-
hetys, Suomen luterilainen evan-
keliumiyhdistys, Suomen Raamat-
tuopiston säätiö, Länsi-Suomen 
Rukoilevaisten yhdistys ja Svens-
ka lutherska evangeliföreningen. 
STI tukee teologian opiskelijoiden 
opintoja ja hengellistä elämää.

Kuluneen kymmenen vuoden 
aikana STI:n luennoilla käyvien 
opiskelijoiden määrä on ollut las-
kusuunnassa. Auvinen uskoo, et-
tä se johtuu paitsi tiukentuneis-
ta opintoaikatauluista yliopistolla, 
myös siitä, että STI:n luennoista ei 
opiskelija saa opintopisteitä varsi-
naiseen yliopistotutkintoonsa lain-
kaan. Tähän pulmaan STI etsii rat-
kaisua kulkemalla kohti omaa tut-
kintokoulutusta.

Olemme parhaillaan luomas-
sa seuraavaa STI:n toimintastra-

tegiaa. Tähän työhön liittyy ajatus 
oman tutkintokoulutuksen käyn-
nistämisestä jollain aikavälillä. 
Emme ole vielä varmoja onnistuu-
ko se. Oma tutkintokoulutus tar-
koittaisi laajimmillaan mahdolli-
suutta kouluttaa opiskelijoita teo-
logian kandidaateiksi saakka. Sup-
peampana se voisi tarkoittaa mah-
dollisuutta järjestää yksittäisiä 
opintokokonaisuuksia, joita opis-
kelija voisi hyväksilukea yliopisto-
tutkintoonsa, Auvinen selittää.

STI on perustamisestaan saak-
ka pyrkinyt tarjoamaan rinnak-
kaisopetusta yliopistokoulutuksel-
le ja pitämään seurakuntaelämään 
tarvittavia valmiuksia esillä. Ny-
kymuotoisen toiminnan ongelma-
na Auvinen pitää sen reaktiivista 
luonnetta.

Tällä hetkellä opetuksemme on 
vastine yliopiston opetukselle. Oli-
si mukavampi itse pystyä mietti-
mään mitä haluamme opettaa. Jos 
STI voisi olla sellainen pappisse-
minaari ja seurakuntatiedekunta, 
millaisia muissa pohjoismaissa jo 
on, voisi koulutukseemme kuulua 
enemmän pastoraalisia valmiuksia 
ja hengellisen elämän hoitamis-
ta. Lähetyspainotteisuus voisi ol-
la myös yksi työmme näköaloista, 
instituutin johtaja Ville Auvinen 
suunnittelee.

STI ei ole jäänyt murehtimaan 
laskevia kävijämääriä, vaan on 
kasvattanut toimintaa uusien työ-
muotojen kautta. Syksyllä alkoi lu-
entosarjojen videointi internettiin 
ja keväällä STI aloitti luentojen 
järjestämisen Turussa. Seuraava 

kohde on Joensuu. Opiskelijoiden 
tavoittamisen lisäksi STI kokoaa 
myös luterilaisia herätysliikkeitä 
ja järjestöjä yhden pöydän ääreen. 
Ville Auvinen kertoo, että STI:n 
perustamiselle oli merkittävää jär-
jestöjen halu toimia yhdessä.

Simo Kivirannalla oli suuri roo-
li STI:n synnyssä. Hän oli teolo-
gi, joka nautti arvostusta kaikis-
sa seitsemässä järjestössä, jotka 
yhdessä perustivat STI:n. Sellais-
ta persoonaa ei enää ole, Auvinen 
muistelee.

Tulevaisuuteen STI kulkee 
luottavaisin mielin. Parasta mah-
dollista tulevaisuutta kysyttäessä, 
maalaa Auvinen eteen vielä kuvan 
omasta tutkintokoulutuksesta.

- Parasta mitä STI:lle voisi ta-
pahtua olisi se, että saisimme mah-
dollisuuden ja resurssit aloittaa 
oman teologikoulutuksen, ja jär-
jestöt lähtisivät mukaan rekrytoi-
maan meiltä valmistuvia teologeja.

STI - KOHTI OMAA 
TUTKINTOKOULUTUSTA
martti pyykönen

tällä palstalla kysymme eri herätysliikkeiden ja järjestöjen kuulumisia.

STI:n johtaja TT Ville Auvinen
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Oi sinä lempeä ja kalliisti 
rakastettu Vapahtaja, jota 
hartaasti omakseni hala-

jan, sinä tunnet heikkouteni ja kai-
ken hätäni; sinä tunnet, millaisissa 
synnin siteissä olen; sinä teidät 
myös ahdistukseni, kiusaukseni, 
vaivani ja syntisaastani. Lääkettä 
saadakseni minä sinua lähestyn, 
lohdutusta ja huojennusta minä 
sinulta rukoilen. Minä puhun asi-
ani sinulle, joka kaiken tiedät, jol-
le kaikki sisukseni on tunnettu ja 
joka yksin minua voit lohduttaa 
ja auttaa. Sinä tiedät mitä ennen 
kaikkea kaipaan ja kuinka köyhä 
olen kaikista hyveistä.

Katso köyhänä ja alastoma-
na seison edessäsi armoa kerjä-
ten ja laupeutta pyytäen. Virvoita 
nälkäistä kerjäläistäsi, sulata kyl-
myyttäni rakkautesi tulella ja va-
laise minua, sokeata, kirkkaudel-
lasi. Käännä maalliset minulle kat-
keriksi, harjoita minua vastuksil-
la kärsivälliseksi ja saata minut 
maalliset ja luodut hylkäämään ja 
unohtamaan. Korota sydämeni ty-
kösi taivaaseen äläkä salli minun 
maallisiin mieltyä! Tästä hetkes-
tä lähtien ole sinä minun iki-iloni, 
sinä yksin olet ruokani ja juomani, 
rakkauteni ja riemuni, ihastukseni 
ja kaikkeni.

Kunpa läsnäolollasi minut ko-
konaan sytyttäisit ja muuttaisi si-
ten, että olin palavan rakkautesi 
sulattamana yksi henki kanssasi. 
Älä salli minun nälkäisenä ja kui-
vana poistua luotasi, vaan harjoi-
ta laupeutta minua kohtaan, niin 
kuin tapasi on ollut pyhiesi kanssa 
menetellä. Olisiko ihme, jos sinus-
ta kokonaan palamaan syttyisin, ja 
itsessäni menehtyisin; olethan ala-
ti palava tuli, sydämiä puhdistava 
ja valaiseva valo.

Tuomas Kempiläinen. Kristuksen 
seuraamisesta. Neljäs kirja. 16. Luku.

Meidän on 
ilMaistava 
hätäMMe 
KristuKselle 
ja anottava 
häneltä arMoa.

paavalin synodin sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään lauantaina 12.4. loimaan  

evankelisella opistolla. 
hallituksen kokous alkaa klo 9.30 ja vuosikokous 

pidetään välittömästi sen jälkeen.  

KoKousKutsu

James Tissot:
Maria Magadelena voitelee Jeesuksen jalat
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”VAINOTTU KIRKKO LÄNSIMAISSA”

perjantai 11.4.2014

19.00 
Raamattutunti, Risti kristityn 
elämässä, Tom Säilä

20.30 
Iltapala

lauantai 12.4.2014

08.30 
Aamupala

09.30 
Opetus: Intrernet – aikamme 
lähetyskenttä, Jouni Mensalo 

11.00 
Paastonajan kirkkopäivien  
avajaiset
Tervetulosanat, Heikki Helmi-
nen
Avauspuhe, Paavalin Synodin 
varapuheenjohtaja Esko Murto

12.00 
Raamattuopetus: Joka tunnus-
taa minut ihmisten edessä, 
Jukka Norvanto
Kommenttipuheenvuoro, 
Timo Keskitalo
Juontaa, Esko Murto

13.00 - 14.30 
Lounas ja kahvi

14.30 

Esitelmä I: 1930-luvun Saksa 
ja 2010-luvun Suomi, 
Anssi Simojoki
Kommenttipuheenvuoro, 
Miika Vuola

16.00 
Tauko

16.15 

Esitelmä II: Mikä on Kristuk-
seen sitoutuneen lähetystyön 
tulevaisuus?, Pekka Huhtinen
Kommenttipuheenvuoro, 
Mika Tuovinen
Juontaa, Martti Pyykönen

17.30 
Päivällinen

18.30 
Palmusunnuntain aattoseurat: 
Seuraamisen hinta,
Sebastian Grünbaum, Tapio 
Vainio, Elias Halminen
Juontaa, Martti Pyykönen

20.30 
Iltapala

21.15 
Vastuunkantajana vaikeina ai-
koina, keskustelutilaisuus, 
juontaa Timo Keskitalo

sunnuntai 13.4.

8.00 
Aamupala

10.00 
Messusaarna,
Lasse Marjokorpi
Liturgi, Tom Säilä
Avustaja, Pekka Huhtinen

12.00 
Lounas

13.00 
Päiväjuhla: Rakkauden uhritie,
Timo Keskitalo ja vieraat, Juha 
Saari, Sirkka-Liisa Huhtinen
Juontaa, Juhani Koivisto
Te Deum 
(120 min)
Lähtökahvit

hinnat: 

Koko tapahtuman pakettihinta  
90 €, Pe-La 50 €, La-Su 65 € 
(sis. ruokailut, kahden yön majoi-
tus omin liinavaattein 2 hengen 
huonees sa, sauna). Ilmoitathan 
erityisruokavaliosi.

Kysy tarvittaessa muita erillis-
hintoja, esim. ruokailuja voi mak-
saa erikseen.

PAASTONAJAN KIRKKOPÄIVÄT

    
    
    
   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

IBAN 

 
FI19 1432 3000 2063 34 

BIC 

 
NDEAFIHH 

Saaja 
Mottagare 

 
PAAVALIN SYNODIN TUKI RY 
  
 

Vapaaehtoinen tukimaksu 
tai kannatusrengas 
vuosimaksu                         20 euroa 
opiskelijat, työttömät             5  euroa 
 

 

Maksajan               
nimi ja 
osoite 

Betalarens 
namn och 

adress 

 

 

 Allekirjoitus 
Underskrift 

 Viitenumero 
Ref. nr 2008 

Tililtä nro 
Från konto nr 

 Eräpäivä 
Förfallodag  

Euro 

 

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen 
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron 
perusteella. 
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ilmoittautuminen: 

www.leko.fi
puhelimitse: (02) 7627 217 tai 
sähköpostitse: toimisto(at)leko.fi

pankkisiirtolomake

loimaan evankelinen opisto

vapaaehtoiset 
lahjoitukset 

mahdollistavat  
paavalin synodin 

toiminnan.
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Sisarenpoika on Paavalin synodin jäsen-
lehti. Lehti ottaa mielellään vastaan kai-
kenlaista postia: keskustelupuheenvuoro-
ja, esirukouspyyntöjä, tapahtumaselostuk-
siajne. Lähetetyt kirjoitukset julkaistaan ti-
lan ja tarpeen mukaan.

Toimituksen osoite:
Esko Murto / Sisarenpoika
Kalevankatu 53
00180 Helsinki
esko.murto@luthersaatio.fi

Toimitus:
Päätoimittaja: Esko Murto
Toimitussihteeri: Martti Pyykönen
Visuaalinen ilme ja taitto: Liisa Pitkäranta

Painopaikka:
Skyprint Oy

Paavalin synodi - Paulussynoden on käy-
tännön tarpeista syntynyt keskustelu ja yh-
teistyöelin kaikille, jotka tahtovat toimia 
Suomen evankelis-luterialisessa kirkossa 
Raamatun ja tunnustuksen mukaisen us-
kon ja elämän edistämiseksi. Synodi toi-
mii yhteistyössä samaa tavoitetta edistävi-
en koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa. 
Paavalin synodin jäseneksi pääsee allekir-
joittamalla kirkon virkaa koskevan julki-
lausuman vuodelta 1976.

Paavalin synodin tuki ry hoitaa synodin ta-
loutta ja muita juoksevia asioita. Hallitus 
hyväksyy anomuksesta tuki ry:n jäseneksi.

Pankkiyhteys:
Nordea FI19 1432 3000 2063 34

Internetosoite:
www.paavalinsynodi.net
Paavalin synodi on myös Facebookissa

Kannen kuva:
Carl Bloch,
Gethsemane


