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Joskus tavataan puhua ”tun-
nustuksellisesta luterilai-
suudesta”, mikä, vaikkakin 

vakiintunut termi, on kuitenkin 
hieman harhaanjohtava, sillä tun-
nustuksetonta luterilaisuutta tai 
mitään muutakaan kristillisyyttä 
ei ole. Kaikilla hengellisillä liik-
keillä ja kirkoilla on aina jonkinlai-
nen tunnustus. Silloinkin jos sitä 
ei ole pantu kirjoihin ja kansiin, 
se tulee esiin puheessa ja teoissa. 
Tuttavapappini oli päässyt hyvään 
keskusteluyhteyteen erään vapaa-
kristillisen seurakunnan pastorin 
kanssa. Tuolla seurakunnalla ei 
ollut mitään kiinteää tunnustus-
ta, mutta keskustelun myötä tuon 
pastorinkin oli myönnettävä että 
heillä käytännössä oli tunnustus: 
nimittäin tuon saarnaajan oma 
opetus. 

Luterilainen kristillisyys on pi-
tänyt arvossa tunnus-

tustaan. Tunnustus ei 
ole kuitenkaan vain 
kerran sinetöity op-
pikokoelma, vaan elä-
vää todellisuutta ja us-
konperintöä kirkossa. 

Tunnustus on 
jotain, joka ote-
taan vastaan. 
Se on usko ”jo-
ka kerta kaikki-
aan on pyhille 
annettu” (Juud. 
1:3). Sen on an-
tanut Juma-
la Raamatus-
sa, mutta myös 
meitä edeltävä 
kristittyjen tun-

nustajien joukko. Tunnustus ei 
ole meistä lähtöisin, eikä se lepää 
meidän varassamme. Tunnustus 
on perintö, joka sopivasti riisuu 
kuvitelmat omasta erityislaatui-
suudestamme. ”Laki, ennen mua 
syntynyt, myös jälkeheni jää.” 

Tunnustus saadaan Jumalal-
ta, mutta myös lausutaan takaisin 
Jumalalle. Opetuslapsi Pietarin 
ensimmäinen tunnustus kuului: 
”Minä olen syntinen mies.” (Luuk 
5:8) Jumalan sana paljastaa mei-
dän puutteemme, ja ensimmäi-
nen tunnustuksemme on tunnus-
tautua syntisiksi. Pietarin toinen 
tunnustus lausutaan Kristukselle: 
”Sinä olet Kristus, elävän Juma-
lan Poika.” (Matt. 16:16) Tunnus-
tuksella tunnustamme Jeesuksen 
ainoaksi Vapahtajaksemme. Vain 
näiden tunnustusten jälkeen voi-
vat kirkko ja sen jäsenet tunnus-
taa Kristusta maailman keskellä. 

Tunnustus koetellaan käytän-
nön tunnustamisessa. Ensi sijas-
sa tunnustus ei ole kirkon teologi-
seen holviin säilötty dogmaattinen 
aarre, vaan elävää tunnustamista 
sekä jäsenten elämässä että juma-
lanpalveluksen saarnassa. Kun ar-
vioidaan eri yhteisöjen ja kirkko-
jen tunnustusta, tulisikin ennem-
min kuunnella saarnoja kuin lu-
kea virallisia, mutta ehkä käytän-
nön seurakuntaelämästä syrjään 
jätettyjä tunnustusdokumentteja. 

Tunnustus yhdistää kristitty-
jä ja luo tarpeellisen rajan kirkon 
ja maailman välille. Sanotaan, et-
tä opilla ja tunnustuksella pysty-
tetään muureja. Jossain määrin 
näin on oltavakin. Juuri yhteisen 

tunnustuksen kautta kristillinen 
seurakunta tekee välttämätöntä 
rajankäyntiä epäuskoisen maail-
man arvojen, uskomusten ja muo-
tiajatusten kanssa. Ilman tunnus-
tusta seurakunnasta tulee pelkkä 
kulloisenkin muotin mukaisesti 
muotoutuva hengellinen hyytelö. 
Samalla tunnustus kokoaa uskovia 
yhteen. Vanhakirkollinen nimitys 
tunnustukselle, symbolon, merkit-
see alun perin lippua, josta taiste-
lukentän kaaoksessa sotilaat pys-
tyvät näkemään missä oma jouk-
ko kulkee. 

Tunnustus suuntautuu kuiten-
kin aina myös ulospäin. Se ei saa 
jäädä vain kristittyjen keskinäi-
sen yhteenkuuluvuuden tunteen 
lujittajaksi. Tunnustus lausutaan 
julki maailmalle, myös niille, jot-
ka eivät siihen yhdy. Kun Paavali 
kehotti Timoteusta rohkeaan tun-
nustamiseen, hän asetti esikuvak-
si itsensä Kristuksen, joka Pontius 
Pilatuksen edessä ”lausui hyvän 
tunnustuksen”. (1. Tim. 6:13)

Tunnustuksellisen luterilaisen 
oikeanlainen ekumeeninen ulot-
tuvuus tulee esiin siinä, että tun-
nustusta ei voida lukea minkään 
yksittäisen kirkon tai hengellisen 
organisaation yksityisomaisuu-
deksi. Kaikki ihmiset, missä ta-
hansa ovatkin ja mistä taustoista 
tulevatkin, saavat liittyä samaan 
tunnustukseen. Siten oikea, avara 
ja aktiivinen tunnustaminen estää 
lahkohenkisyyttä ja avartaa kirkon 
rajoja, ei sulje niitä. 

TUNNUSTA TUNNUSTUSTA!  

PÄÄKIRJOITUS

pastori esko murto Kumpi on vaarallisempaa, 
rikkoa kirkon järjestystä 
vastaan evankeliumin täh-

den vai estää evankeliumin työ kir-
kon järjestyksen tähden? Tiedän, 
etteivät järjestyksen nimeen van-
novat hyväksy tällaista asetelmaa. 
He väittävät olevansa Jumalan 
asialla vainotessaan kirkkomme 
pastoreita ja estäessään sen omilta 
jäseniltä mahdollisuuden kokoon-
tua sanan ja sakramenttien ääreen. 
(Schmalkaldenin artiklat 10 ja 12)

Kirkon oma säännöstö perus-
tavasta tunnustuspykälästä alka-
en asettaa pyhän Raamatun ylim-
mäksi ohjeeksi ja normiksi, joka 
ohjaa myös kirkon järjestystä. Kir-
kon järjestyksen tulisi tukea sanas-
sa ja tunnustuksessa pysymistä jo-
kaisen kirkon jäsenen, työntekijän 
ja seurakunnan elämässä. Nyt ase-
telma on keikahtanut ylösalaisin. 
Irtiottoja sanasta sallitaan, mutta 
ei kirkkojärjestyksestä. Tosiasiassa 
näiden ollessa ristiriidassa Raama-
tun sana ja kuuliaisuus sille menee 
kirkkaasti kirkkojärjestysten edelle 
ja yläpuolelle.

Kapituleissa kuulustellut ja ran-
gaistut pastorit ovat kenties rikko-
neet tai heidät on pakotettu rik-
komaan jotakin kirkkojärjestyk-
sen kohtaa, mutta heidän ei voida 
osoittaa rikkoneen pyhää Raamat-
tua ja kirkkomme tunnustusta vas-
taan. Heidän oppinsa ja elämänsä 
on pappisvalan velvoittavien lupa-
usten mukaista. Paimenen mielellä 
he ovat halunneet hoitaa uskollises-
ti laumaansa. Samaan aikaan ark-
kipiispa peukuttajineen ajaa kirk-
koa suuntaan, joka on irvokkaal-
la tavalla toinen. Rauhassa saavat 
viroissaan pulskistua muutkin sel-
västä Raamatun sanasta harhaan-
tuneet.

Toisille näillä rangaistuksilla ja 
kurinpitotoimilla ei ole minkään-

laisia vaikutuksia, toisille taas ajal-
liset kipeätkin seurauksensa, mutta 
Jumalan kansa seuraa Hyvän Pai-
menensa ääntä ja pysyy pastorei-
densa rinnalla. Järjestykseen usko-
vat puolestaan tulevat asettuneek-
si samalla evankeliumia vastaan. 
Heillä on tukenaan systeemi, jos-
sa sama instanssi kuulustelee, syyt-
tää ja tuomitsee. Sen sijaan tukena 
ei ole ainuttakaan Jumalan sanan 
kohtaa.

Missä on hengellinen arvostelu-
kyky? Eikö kukaan ajattele sitä siu-
nauksellista ja hyvää evankeliumin 
työtä, jota nämä paimenet tekevät? 
Eikö välitetä yhtään siitä omantun-
non äänestä, jonka tähden yhä kas-
vava joukko seurakuntalaisia on 
halukas kutsumaan heitä pasto-
reikseen? Piispat eivät pidä yhdeksi 
joukoksi niputtamisesta, mutta ku-
ka teistä nyt on se Gamaliel, joka vi-
heltäisi tämän hulluuden poikki. 

Vai kuunnellaanko harmain la-
sittunein katsein sitä rumputulta, 
jota sateenkaariväen telaketjuosas-
to median koko patteriston tuke-
mana jylisee? Ei tarvitse puhua de-
monisoinnista, kun tätä hyökkäystä 
ajattelee henkivaltojen työnä. Myös 
piispat saavat uskoa pahan palavi-
en nuolten tulevan torjutuiksi. Teil-
lä on esirukoilijoita. Moni rukoilee 
myös parannuksen armoa.

Ehkä liian monta ehdotusta ra-
kentavaksi ratkaisuksi on jo torjut-
tu. Ehkä on silkkaa utopiaa kuvitel-
la, että meidän kirkkomme antai-
si meille vielä jonkin nurkan, mis-
sä elää. Pitää messuja aikaisempi-
en sukupolvien, isiemme ja äitiem-
me rakentamissa kirkoissa. Kumar-
tua Herran pöytään sukumme lah-
joittamien lasimaalausten alla. Tu-
kea pakanalähetystyötä lähetysjär-
jestöjen rikkaassa perinteessä. Elää 
normaalia hengellistä seurakunta-
elämää yhä uusien kuolemattomi-

en sielujen voittamiseksi. Kilvoi-
tella hyvä uskonkilvoitus ja kerran 
päästä vanhurskasten lepoon. To-
ki taivas on auki ja Jumalan rikkaat 
lahjat jaossa seurakunnan kokoon-
tuessa ilman piispojen ja kapitulien 
lupiakin, vaikka kenkäkaupassa.

Kieltojen ja rangaistusten pa-
toamispolitiikka ei toimi. Kirkol-
la ei ole hengellistä monopoliase-
maa. Eikö olisi korkea aika luopua 
parokiaalisysteemistä ja kirkkojär-
jestykseen takertumisesta? Anta-
kaa evankeliumin tähden herätys-
liikkeiden ja lähetyshiippakunnan 
järjestää vapaasti niin paljon mes-
suja kuin mitenkään ehtivät ja näi-
den seurakuntien vihkiä itselleen 
paimenia tarpeen mukaan. Lähe-
tyskenttää riittää vaikka kuinka 
paljon, samoin vähällä käytöllä ole-
via seurakuntien tiloja. Kirkon si-
säisessä ekumeniassa kaivataan nyt 
kristillistä rakkautta ja hyvää tah-
toa.

paavalin synodin 
taloudesta

Paavalin synodi toimii hyvin kevy-
ellä organisaatiolla. Talous perus-
tuu kirkkopäivien kolehtituloihin 
ja vapaaehtoiseen kannatukseen. 
Synodin jäsen- ja tukimaksuja on 
kertynyt hyvin niukasti. Olemme 
joutuneet käyttämään aiempien 
vuosien ylijäämää, sillä myös ku-
lut ovat nousseet. Kuluja tulee leh-
den painatuksesta ja postituksesta 
sekä kirkkopäivien ilmoituksista ja 
ohjelmista. Sinä, joka koet tunnus-
tusrintaman yhteyden rakentami-
sen ja Paavalin synodin keskuste-
lufoorumina tärkeäksi, voit mah-
dollisuuksiesi mukaan antaa tuke-
si tälle työlle. Lehden välissä on ti-
lisiirtolomake.

EVANKELIUMIN TÄHDEN
pastori johan helkkula, paavalin synodin puheenjohtaja
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Tuomiokapituli on ottanut tutkittavaksi kerralla viisi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappia. Heitä 
syytetään mm. pappisvalansa rikkomisesta heidän toimittuaan Lähetyshiippakunnan palveluksessa. Ohes-
sa otteita heidän vastauksistaan tuomiokapitulille.

KAITSENNAN UHRIT? 
esko murto

markku sumiala, rovasti

Kirkko ei ole kunnioittanut pont-
ta, joka lupasi perinteisen virkakä-
sityksen kannalla oleville papeil-
le mahdollisuuden saada virkoja ja 

toimia niissä omantuntonsa mu-
kaan. Tämän lupauksen rikkomi-
sen seuraukset eivät ole kohdistu-
neet vain pappeihin, vaan myös 
niihin seurakuntalaisiin, jotka ko-
kevat jäävänsä ilman apostolisen 
järjestyksen mukaisia paimenia.

Saamassani kirjeessä viitattiin 
toistuvasti siihen, että toimimal-
la Lähetyshiippakunnassa olen rik-
konut papin valani. Tunnustus-
pykälää: ”Kaikkea oppia kirkossa 
on tutkittava ja arvioitava Juma-
lan pyhän sanan mukaan ” voim-

me kutsua kirkon perustuslaik-
si. Missään kohdassa minua ei ole 
syytetty tämän tunnustuspykälän 
rikkomisesta, että olisin levittänyt 
väärää oppia tai elänyt pahennus-
ta herättävästi. Sen sijaan minua 
syytetään evankeliumin julistami-
sesta foorumilla, jonka piispat ovat 
kieltäneet. Näin kirkollinen esival-
ta on ristiriidassa Herran käskyn 
kanssa julistaa evankeliumia kai-
kille luoduille. Tunnustuskirjat to-
teavat, että missä piispat estävät 
evankeliumin julistamista, heitä 
ei ole kuultava. Pietari totesi mui-
noin vastaavassa ristiriitatilantees-
sa: ”Enemmän tulee totella Juma-
laa kuin ihmisiä.” (Apt.5:29)

martti vaahtoranta, 
tt, pastori

Olin ollut omasta mielestäni koh-
tuullisen liberaali, yhteiskunnalli-
sesti valveutunut, sivistynyt ja hu-
maani, kaiken kaikkiaan lojaali ja 
kunnollinen kansankirkon poika, 
ja sellaisena olin myös – tosin koh-
tuullinen – naispappeuden kannat-
taja. Keväällä 1983 jouduin kuiten-
kin silloisia keskusteluja aktiivises-
ti seuratessani tilanteeseen, jossa 

minun oli anka-
ran henkilökoh-
taisen kamp-
pailun myö-
tä sekä teologi-
sista syistä että 

nuoren 

aviomiehen kasvavan elämänkoke-
muksen perusteella pakko vaihtaa 
näkemystäni. 

Mikään muu minussa ei sil-
loin muuttunut, ei vielä silloin. Sil-
ti ymmärsin, että kaikki olisi mie-
lenmuutokseni jälkeen toisin. Tie-
sin, että kaikenlaiset urahaaveet 
kirkossa (jos minulla nyt niitä oli 
ollutkaan) sain unohtaa. Ja pei-
liin katsoessani näin entisen fiksun 
tyypin sijasta sivistymättömän tol-
lon, takametsien karvakorvan, jo-
ka istuu keinutuolissaan eikä pu-
hu mitään, mutta piiskaa varmuu-
den vuoksi kerran viikossa muijan 
ja mukulat. En tuntenut kuvasta it-
seäni, mutta sitä on sittemmin pi-
detty ahkerasti edessäni.

Olen itsekin yllättynyt, kuinka 
raskaalta tilanne minusta tuntuu 
myös kaiken sen jälkeen, mitä vii-
meisten vuosien ja vuosikymmeni-
en aikana on tapahtunut ja sanot-
tu. Minun olisi helpompi hyväksyä 
pappisoikeuksieni riistäminen sii-
nä kirkossa, jossa minut kastettiin 
ja konfirmoitiin ja jossa minut vi-
hittiin papiksi ja jossa olen tähän 
päivään asti virkaani hoitanut, jos 
minua syytettäisiin harhaoppisuu-
desta, huonosta elämästä tai teh-
tävieni laiminlyömisestä. Niin: mi-
nun on mahdoton hyväksyä pap-
pisoikeuksieni riistämistä sen täh-
den, että olen pyrkinyt toteutta-
maan pappisvalani lupauksia ja 
juuri sen tähden myös kieltäytynyt 
noudattamasta niitä määräyksiä ja 
sopeutumasta niihin muutoksiin 
kirkkomme opissa ja käytännöissä, 
joilla ei ole perustusta Jumalan Sa-
nassa eikä luterilaisessa Tunnus-
tuksessa, joihin olen valassani si-
toutunut.

anssi simojoki, tt, pastori

”Piispallista kaitsentaa” on Suo-
men kirkossa Porvoon yhteisen jul-
kilausuman jälkeen hoettu mant-
ran tavoin, ikään kuin se olisi lute-
rilaisen tunnustuksen ja kirkko-oi-
keuden kannalta kiistattoman yk-

siselitteinen asia. Tosiasiassa kaik-
kien kirkon ristiriitojen yleisavai-
mena käytetty ”piispallinen kait-
senta” lepää huteralla pohjalla ja 
luo ongelmia enempi kuin niiden 
ratkaisuja.

Kaiken kaikkiaan, anglikaa-
ninen uutuus, ”piispallinen kait-
senta”, on kirkollisena peliväli-
neenä toiminut Suomessa piispo-
jen diktatuurin perusteluna. Piis-
pan tai piispojen lausuma, dictum, 
ei silloin aloita vaan päättää ja es-
tää kaiken teologisen keskustelun: 
Episcopus locutus est, res statuta 
est. Tämäntyyppisestä piispan val-
lasta ei puhuttu mitään silloin, kun 
arkkipiispa Martti Simojoki vihki 
minut papiksi 2.6.1972, ja annoin 
asiaankuuluvan pappisvalani. Si-
touduin Jumalan sanaan ja koko-
naiseen luterilaiseen tunnustuk-
seen. Piispojen ja pappien asema 
määriteltiin ja toteutettiin luterilai-
sen tunnustusperinteen mukaisesti 
aivan toisella tavalla kuin nyt. Pap-
pisvihkimykseni oppia ja järjestys-
tä en ole rikkonut.

Olen saarnannut Jumalan sa-
naa, vastaanottanut rippiä ja jaka-
nut pyhiä sakramentteja luterilai-
sille kristityille kuten olen tehnyt 
vuosikymmenet. Nyt Tuomioka-
pitulilla on kuitenkin otsaa kertoa 
minulle, että olen näin toimimal-
la rikkonut pappisvalani ja osoit-
tanut olevani on sopimaton pap-
pisvirkaan. Tuore esimerkki aset-
takoon kuitenkin asiat räikeän pal-
jastavaan valoon: Minä olen sanaa 
ja sakramentteja hoitaessani vää-
rä paimen, koska olen kirkollises-
sa hätätilassa ”piispallisen kaitsen-
nan” ulkopuolella. Mitä on vertai-
lun vuoksi sanottava siitä, että hil-
jattain Helsingin Kaapelitehtaal-
la pidettyyn pornografiseen tapah-
tumaan oli virallisesti osallistunut 
kaksi Helsingin hiippakunnan pas-
toria Vantaan seurakuntayhtymäs-
tä. Kaikesta päättäen heidän piis-
palliset kaitsentansa olivat kunnos-
sa asiasta haastateltua arkkipiispa 
Kari Mäkistä myöten eikä siis pel-

Ida Heikkilä tekee tällä hetkel-
lä ekumeniikan tohtoriopintoja yli-
opistolla. Ekumeniikka tutkii eku-
meniaa ja siihen sisältyviä teologi-
sia ongelmia. Idan tutkimusaihee-
na on todistuksen käsite modernis-
sa saksalaisessa ekumeniassa. 

-Valitsin ekumeniikan pääai-
neekseni, koska kristillisten kirkko-
jen oppien vertaileminen kiinnos-
taa minua ja ekumeenisissa asiakir-
joissa ollaan yleensä uskon ydinky-
symysten äärellä, Ida toteaa.

Teologiseen tiedekuntaa Ida ha-
keutui Kansanlähetyksen teologi-
sen linjan kautta. Sinne hän pää-
tyi kristillisen kotikasvatuksen ja 
kansanlähetyksen rippikoululei-
rin kautta, jossa hän sai myös tul-
la tuntemaan Jeesuksen Kristuksen 
vapahtajanaan.

-Lukion jälkeen oli selvää, et-
tä tahdoin raamattukouluun. Kui-
tenkin Åbo Akademin valtiotieteel-
lisessä oli opiskelupaikka odotta-
massa, enkä ollut suunnitellut kiin-
nostuvani vakavasti teologiasta, jo-
ta pidin pehmeänä tekotieteenä, 
Ida muistelee. 

Toisin kuitenkin kävi. Tähän 
vaikutti Risto Soramiehen teologi-
sen linjan opiskelijoille pitämä pa-
lopuhe, jossa hän sanoi raamatul-

lista teologiaa tarvittavan kipeäs-
ti, koska suurin osa nykyteologiasta 
on ”pelkkää roskaa”. Toisaalta Ida 
kävi myös keskusteluja Matti Väi-
säsen kanssa, joka neuvoi valitse-
maan valtiotieteen opinnot teologi-
an sijaan, koska naisteologin polku 
ei ole kaikista helpoin.

-Näin jälkikäteen ajateltuna 
piispa Väisäsen neuvo oli mitä vii-
sain, mutta teologinkutsumus oli 
niin vahvana silmieni edessä. Myö-
hemmin olen alkanut suhtautua 
mainittujen veljien piispalliseen 
kaitsentaan vakavammin, Ida poh-
tii.

Teologian opinnot Ida aloitti 
2006. Nyt Ida on tehnyt pari vuotta 
tohtoriopintoja ja toiset pari on vie-
lä edessä. Tulevaisuudessa hän toi-
voo jatkavansa tutkijana tai muis-
sa tehtävissä. Myös seurakuntatyö 
kiinnostaa ja hän onkin miettinyt 
minkälaisissa tehtävissä voisi pal-
vella kirkossa – Jumalan valtakun-
nassa kun ei ole yhtään liikaa Raa-
mattuun sitoutuvia teologeja. 

-En ole joutunut käymään hen-
kilökohtaista kamppailua sen suh-
teen, voisiko pastorin virka olla mi-
nua varten; minulle oli melko sel-
vää, että Raamattu ohjasi minut 
muihin tehtäviin.

Opintojen aikana teologi-iden-
titeettiinsä Ida on saanut vahvis-
tusta Suomen teologisesta instituu-
tista, herätysliiketaustaisten nais-
ten Priscilla-yhdistyksestä sekä lä-
hetyshiippakunnan Markus-yhtei-
söstä.

-Opiskeluaikanani sain monen-
laisia tilaisuuksia palvella teolo-
gina, ja tekemistä olisi usein ollut 
enemmän kuin ehdin. Yksi mielui-
sista hallitusvastuista oli ja on Paa-
valin synodin hallituksessa, Ida 
ajattelee.

-Lähivuosina minulla on kuiten-
kin muut kutsumukset mielessä: 
jos Jumala suo, huhtikuussa synty-
vä esikoisemme pitää minut kiinni 
hiukan ilmoitusteologiaa maanlä-
heisimmissä asioissa.  

hallitus esittäytyy - ida heikkilä

santeri marjokorpi



Sisarenpoika 1/2015 Sisarenpoika 1/20156 7

On kirjoja, jotka ovat ajan-
kohtaisia yhdelle su-
kupolvelle yhdessä elä-

mäntilanteessa. Ja sitten on niitä 
toisia kirjoja, niitä joita luetaan 
sukupolvesta toiseen, ajasta ja 
paikasta huolimatta. Sellaisilla 
jälkimmäisen luokan kirjoilla on 
usein tapana yhtäkkiä nousta pin-
taan kahvipöytien puheenaiheiksi, 
muuttaa maailmaa ja vaikuttaa 
monien ajatteluun. Sen jälkeen ne 
yhtä luonnollisesti jäävät hyllyihin 
ja divareihin, ikäänkuin vaipuvat 
horrokseen odottamaan, että jäl-
leen joku löytää ne, herättää tal-
viunilta ja avaa lipppaan: päästää 
niihin säilötyt ajatukset jälleen val-
loilleen.

On tietysti kovin naiivia ja sub-
jektiivista sanoa näin, sillä onhan 
varmasti niin, että moni on luke-
nut ja vaikuttunut Gunnar Rosen-
dalin Kirkollisesta uudistukses-
ta myös vuonna 2014. Ehkä myös 
vuonna 2013. Mutta kuitenkin 
olen ilolla saanut seurata, miten 
alkuvuodesta muutaman ihmisen 
keskeltä herännyt innostus lukea 
tätä luterilaista kirkon uudistami-
sen klassikkoa on tietyissä teologi-
piireissä virinnyt aivan pienimuo-
toiseksi ilmiöksi saakka. Anek-
doottina kerrottakoon: ystäväni 
osti Luther-divarista kaikki jäljel-
lä olleet kappaleet ja itse olen har-
joittanut silmäni bongaamaan tuo-
ta pientä punaista kirjaa alituiseen 
seurakuntien kirjapöydiltä. Ja et-
tei kukaan nyt vielä liikaa innostu, 
puhumme todellakin pienestä jou-
kosta, mutta se ei haittaa, sillä aja-
tukset ovat suuria. 

Mikä Fader Gunnarissa sitten 
oikeen vetoaa? Ehkä hänen len-
nokas tapansa kirjoittaa, tai hä-
nen elämänläheinen otteensa seu-

rakuntaan? Varmastikin molem-
mat. Kuitenkin yksi perimmäisistä 
syistä (ainakin minulle) on se, että 
hänen kirjasarjansa ensimmäinen 
osa, tuo ainut suomeksi käännetty 
Kirkollinen uudistus, pätee yllät-
tävän hyvin juuri tähän päivään! 
Toisaalta se ottaa raikkaan luteri-
laisesti kantaa tämän ajan kirkol-
lisiin haasteisiin, mutta toisaal-
ta se myöskin antaa vanhauskoi-
selle teologianopiskelijalle toivoa: 
ennenkin on taisteltu, ja tämän 
kirjan valossa monta taistelua on 
myös voitettu! Kuvaukset Ruotsin 
kirkon liturgisesta tilanteesta yli 
80-vuotta sitten kehottavat mei-
tä kiitokseen Pyhän Jumalan edes-
sä: me olemme saaneet kirkollem-
me ja seurakunnillemme paljon si-
tä, mitä Rosendal toivoi ja pyysi.  

Toisena esimerkkinä mainit-
takoon tunnustus, joka tämänkin 
lehden monelle lukijalle on rakas, 
raskas ja tärkeä aihe. Olen kuul-
lut siitä monta opetusta, luentoa 

ja saarnaa, mutta vasta Rosendal 
sai minut todella tajuamaan, mis-
tä tunnustuksen viiriin nojautu-
misessa onkaan kyse! Gunnar Ro-
sendalin sanat siitä, miten Pyhä 
Raamattu ei ole älyllistä harraste-
lua, vaan sakramentillinen aarre-
aitta rukousta ja mietiskelyä var-
ten, ja Raamatun kokonaisopetuk-
sesta tiivistetyt tunnustukset taas 
oppikeskusteluja varten avasi mi-
nulle tämän tärkeän teeman. Mei-
dän täytyy olla selvillä siitä, mitä 
Raamattu kokonaisuutena meille 
opettaa!

Voin siis ilokseni kertoa, että 
Kirkollinen uudistus ei ole täysin 
jäänyt hyllyihin pölyttymään nuo-
remmaltakaan teologipolvelta: sitä 
luetaan siellä ja täällä, mutta tie-
tysti toivoa sopisi, että se saisi le-
vitä laajemmalle. Rukoilkaamme 
siis, että Sana ja sakramenttikes-
keinen uudistus saisi alati jatkua ja 
elää kirkossamme. 

koa kielteisistä seuraamuksista ole, 
kun on kerran seurattu kirkon val-
litsevaa järjestystä, sanoi Jumalan 
Kymmenestä käskystä Kuudes käs-
ky mitä tahansa. Herramme puo-
lestaan sanoi fariseuksille ja kir-
janoppineille: ”Viisaus on oikeak-
si näytetty teoissansa” (Matt. 11:19)

miika nieminen, pastori

Lähestyin Turun piispaa valmistut-
tuani syksyllä 2001, aikana jolloin 
ponsi oli osoittanut ongelmallisuu-
tensa. Piispa Kantola kuitenkin yl-
lätti. Hän antautui avoimeen kes-
kusteluun, kävi perusteelliset teo-
logiset keskustelut ja piti kantaa-
ni perusteltuna. Lupasi vihkiä pa-
piksikin ”erillisvihkimysvaateesta-
ni” huolimatta, jos olosuhteet sal-
livat. Tänä päivänä ajattelen, että 
Jumala johdatti minut ev.lut. kir-
kon pappisvirkaan avaamalla Tu-
run tuomiokirkon alttarin, vaikk-
en kokemastani kiusauksesta huo-
limatta peitellyt enkä pelannut mi-
tään. Kerroin asiat niin kuin ne 
ymmärsin, ja piispa vihki minut 
papiksi. 16.12.2001 uskoin vahvas-
ti, että reilulla keskustelulla ja koh-
taamisella selvitään eteenpäin. 

Huomaamattani voimat työssä 
alkoivat ehtyä. Olin tiukassa per-
hetilanteessa vääntänyt pastoraali-

tutkintoa kahdeksan osaa kymme-
nestä, kunnes tajuntaani iski se to-
siasia, etten omaksumallani teolo-
gialla koskaan voi hakea kappalai-
sen virkaa kirkosta. Tunnistin it-
sessäni katkeruutta Jumalaa koh-
taan, joka oli ajanut minut tällaisen 
ahtaan teologian vangiksi. Tunnis-
tin katkeruutta, kiukkua ja halvek-
suntaa kirkkoa kohtaan, joka mi-
nun näkökulmastani katsottuna 
häpäisi itseään. Tunteita ei yhtään 
helpottanut sekään, että sisälläni 
huusi ääni, joka tivasi: ”Kuvittelet-
ko sinä olevasi joku Luther?”

Sitten tuli burn out. Vuoden ai-
kana purkautuivat viranhoitoon ja 
kirkon tilanteeseen liittynyt väsy-
mys. Palatessani syksyllä 2009 vir-
kaani olin läpikäynyt sen, mitä kir-
kon kehityksestä seuraisi. Juok-
sisin umpikujaan. Osallistumi-
nen veljeni Markuksen pappisvih-
kimykseen 2.10.2010 (piispa Mat-
ti Väisänen) oli merkittävä kynnyk-
senylitys tielläni Luther-säätiöön. 
Vaikken osannut arvata, millaisen 
mediahuomion pappisvihkimys 
saisi, kävin vihkimykseen valmis-
tautuessani läpi sen, että tahdon 
olla veljeni kanssa saman kirkon 
pastori, ja jos tilanne vaatii, mi-
nä vaihdan puolta, koska veljelleni 
kansankirkko on sulkenut ovensa. 
Kymmenen vuotta aiempaa oman 
pappisvihkimykseni kaltaista jär-
jestelyä, ei kukaan toivonut enää 
villeimmissä unissaankaan.

Lähetyshiippakuntaa on syytet-
ty kirkollisen yhteyden tahallises-
ta särkemisestä. Olen saanut osa-
ni kritiikistä läheisiltä, kirkollisen 
aidan toiselle puolelle asettuneil-
ta, virkaveljiltä. Kysymykseni heil-
le ja nyt myös kapitulille on se, eikö 
tällä puolen aitaa ole oikeutta teh-
dä mitään, kun kansankirkko sul-
kee oven siltä luterilaisuudelta, jo-
ka Suomessakin on muutama vuo-
sikymmen sitten tunnustettu. Täl-
tä puolen aitaa kirkollisen häiri-
kön, nyttemmin suorastaan rikol-
lisen viitta tuntuu todella kohtuut-
tomalta.

sakari korpinen, 
tl, pastori

Vastaan kirjeeseenne pitäen edes-
säni kirkkovuoden lopun ja tuomi-
osunnuntain Jumalan sanan koh-
dat, joissa johdatetaan Teidän kir-
jeenne tavoin minua mitä vakavim-
paan itsetutkisteluun. Emme ole 
edes tavanneet, mutta arvioitte mi-
nun yli 43 vuotta kestäneen paime-
nuuteni ala-arvoiseksi. Tunnustan 
murheella, että paimenen virkaan 
vihittynä olen usein laistanut hen-
gelliset harjoitukset. Kilvoittele-
va mieli ja usko Kaikkivaltiaan Ju-
malan mahdollisuuksiin ovat jää-
neet liian usein taka-alalle. Mika-
el Agricolan Rukouskirjassa selvi-
tetään katumusharjoituksia ja seit-
semää kuolemansyntiä. Tunnus-
tan, että niiden nujertamiseksi olen 
käyttänyt liian vähän yksityisen ri-
pin lahjaa. Kun olisi pitänyt tuoda 
esiin Jumalan sanan yksinkertai-
nen totuus ihmisten mielipiteiden 
sijaan, olen ollut varsinkin pappi-
en kokoontumisissa hiljaa. Liian 
usein on minut vallannut hengel-
linen laiskuus. Tämän kaiken tun-
nustan katuen. Mutta Jumalan kä-
sittämättömästä armosta olen py-
synyt siinä opissa, jonka kirkkom-
me konstitutiiviset lakipykälät sa-
novat: KL 1:1§ lausuu: ”Suomen 
evankelisluterilainen kirkko tun-
nustaa sitä Raamattuun perustu-
vaa kristillistä uskoa, joka on lau-
suttu kolmessa vanhan kirkon us-
kontunnustuksessa sekä luterilai-
sissa tunnustuskirjoissa.”

Tahdon edelleen pyytää Herral-
ta varmuutta ja intoa lausua Her-
ran apostoli Paavalin kanssa, mi-
tä hän kirjoittaa Roomalaiskirjeen 
luvussa 11:”Minä ylistän virkaa-
ni.” Tämä on Bibliasta. Sama koh-
ta myöhemmän käännöksen mu-
kaan kuuluu: ”Minä pidän virkaa-
ni kunniassa”

ROSENDAL JA AINA AJANKOHTAINEN 
KIRKOLLINEN UUDISTUS
martti pyykönen

Anssi Simojoki
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”NÄIN ON KIRJOITETTU” – JEESUS 
VANHAN TESTAMENTIN OPETTAJANA
vesa ollilainen

aluksi

Raamatun ilmoitus Jeesuksesta 
voidaan jakaa kahteen osaan. En-
siksi opimme Raamatussa tunte-
maan Jeesuksen pelastajana. Hä-
nen pelastustyönsä on universaa-
li ja täydellinen: jokaisen syntivel-
ka on sovitettu, ja se on sovitettu 
kokonaan. Ihmisen pelastusyrityk-
sille ei ole tarvetta eikä sijaa. Toi-
seksi Jeesus asetetaan meille esi-
kuvaksi. Niin kuin Jeesus palveli, 
niin tulee hänen seuraajiensa pal-
vella (Mark. 10:43-46).

Jeesuksen jalanjäljissä kulke-
miseen luemme teot, sanat ja aja-
tukset. Pyrimme tekemään Jee-
suksen kaltaisia tekoja, puhumaan 
hänen opettamallaan tavalla ja 
ajattelemaan maailmasta niin kuin 
hän ajatteli. Harvemmin tulemme 
huomanneeksi, että Jeesuksen esi-
kuvaan sisältyy asenne Vanhaan 
testamenttiin. Jeesuksen suhtau-
tumista Vanhaan testamenttiin voi 
tarkastella viidestä näkökulmasta: 
inspiraatio, arvovalta, eettinen oh-
jeellisuus, historia ja tulkinta. Nii-
hin perehtymällä näemme, millä 
tavalla Jeesus kutsuu myös aikam-
me kristittyjä ajattelemaan Kirjoi-
tuksista.

inspiraatio

Jeesuksen mukaan Vanha testa-
mentti oli perimmiltään Jumalan 
ilmoitusta. Selittäessään neljättä 
käskyä hän totesi ”Jumala on sa-
nonut” ja asetti Jumalan opetuk-
sen vastakohdaksi isien perinnäis-
säännöt (Matt. 15:1-6). Jeesus pu-
hui vuoroin Isän sanasta ja Kirjoi-
tuksista (Joh. 5:38-39). Hän mai-
nitsi nimeltä Vanhan testamentin 

eri henkilöitä (esimerkiksi Moo-
ses, Mark. 7:10; Jesaja, Matt. 15:7) 
ja lainasi heitä. Samalla hän koh-
teli profeettojen puhetta Jumalan 
puheena.

Juutalaisille Pyhien kirjoitus-
ten inspiraatio ei ollut sen suurem-
pi kiistan aihe. Sen sijaan kulma-
karvoja kohottivat Jeesuksen väit-
teet, että hänen sanansa olivat Ju-
malan inspiroimia. Hän sanoi pu-
huvansa niin kuin Isä oli puhunut 
(Joh. 8:28). Näin puhumalla Jee-
sus asetti omat sanansa Kirjoitus-
ten rinnalle.

arvovalta

Koska Vanha testamentti oli Ju-
malan puhetta, oli sen sanoilla ju-
malallinen arvovalta. Niinpä pelk-
kä vetoaminen Kirjoituksiin riitti 
Jeesukselle ratkaisemaan teologi-
set erimielisyydet. Sanan arvoval-
lalla Jeesus torjui Paholaisen kiu-
saukset (Matt. 4:1-11). Jeesus sa-
noi usein ”Ettekö ole lukeneet” 
tai ”On kirjoitettu”. Jeesus viitta-
si Psalmin sanoihin (Ps. 82:6) Ju-
malalta tulleena ilmoituksena, jo-
ta hänen vastustajansakaan eivät 
voineet kumota (ks. Joh. 10:34-
35). Kun Jumala on kerran sano-
nut, on ihmisten ojentauduttava 
sen mukaan. 

Jeesus ei kieltänyt Vanhan tes-
tamentin tai edes sen osan juma-
lallista alkuperää ja siten ehdoton-
ta arvovaltaa. Jeesus jakoi juuta-
laisten kanssa Vanhan testamen-
tin korkean arvostuksen. Arvoval-
takiista liittyi enemmänkin siihen, 
minkä tekstin avulla kulloinenkin 
kiista tuli ratkoa. Jeesuksen käy-
mät teologiset väittelyt pyörivät 
säännöllisesti arvovaltaisen teks-

tikokoelman tulkinnan ympärillä. 
Samalla Jeesuksen opetus Vanhan 
testamentin oikeasta ymmärtämi-
sestä alleviivasi hänen omaa arvo-
valtaansa: hän tiesi, miten tuli se-
littää Mooseksen lakia (vrt. Matt. 
5:27-32). Hänen sanojensa – ei 
vain Vanhan testamentin jumalal-
lisen sanan – varaan rakentami-
nen oli mitä tärkeintä (Matt. 7:24-
29).

eettinen ohjeellisuus

Vanhan testamentin kirjoitusten 
alkuperästä ja arvovallasta johtu-
en niitä oli kuultava. Jeesus eli sen 
mukaan, mitä Kirjoitukset opetti-
vat oikeasta ja hyvästä elämästä. 
Hän oli kuuliainen Jumalan an-
tamille käskyille. Hän kunnioitti 
vanhempiaan (Luuk. 2:51) ja vietti 
sapattia (Luuk. 4:16). Jeesus vah-
visti kuudennen käskyn ja jopa te-
roitti sen kärjen (Matt. 5:27-28).

Jeesus kiisteli aikansa oppinei-
den kanssa siitä, miten tarkalleen 
ottaen Jumalan ilmoituksen mu-
kaan tulisi elää. Esimerkiksi sa-
patin viettoa koskevat yhteenotot 
käsittelivät sapatin alkuperäis-
tä tarkoitusta, minkä valossa saa-
tettiin paremmin ymmärtää, mi-
ten sapattia oikeastaan tulisi viet-
tää eli mitä silloin sai tehdä ja mitä 
ei (vrt. Matt 12:1-14). Fariseusten 
vastustaessa tähkäpäiden katko-
mista Jeesus puolusti opetuslap-
siaan viitaten kuningas Daavidin 
elämänvaiheeseen (1. Sam. 21:4-
7). Lähestymistapa osoittaa, että 
Jeesuksen mukaan Vanhan testa-
mentin historiallisesta kerronnas-
ta saattoi päätellä oikean ratkaisun 
eettiseen ongelmaan (Mark. 2:23-
28).

historia

Jeesuksen opetuksessa Vanhas-
ta testamentista paistaa läpi luot-
tamus sen totuudellisuuteen se-
kä jumalallisena että historiallises-
ti luotettavana ilmoituksena. Jee-
sus piti historiallisina niitä Van-
han testamentin tapahtumia ja 
henkilöitä, joihin hän viittasi. Viit-
tauksia on runsaasti. Pelkästään 
1. Mooseksen kirja esiintyy toistu-
vasti Jeesuksen opetuksissa. Jee-
suksen mukaan Jumala loi alun 
perin ihmisen, ja loi heidät mie-
heksi ja naiseksi (Mark. 10:6). Hän 
mainitsi nimeltä Adamin ja Evan 
pojan Abelin (Matt. 23:35). Jeesus 
katsoi Nooan päivinä tapahtuneen 
vedenpaisumuksen toimivan esi-
kuvana Ihmisen Pojan tulemisesta 
aikojen lopulla (Matt. 24:37-39). 
Jeesus mainitsi Vanhan testamen-
tin patriarkat, Abrahamin, Isakin 
ja Jaakobin, todellisina henkilöi-
nä (Luuk. 13:28; Mark. 12:26) sa-
maten kuin Abrahamin veljenpo-
jan Lootin ja hänen lähtönsä Sodo-
man kaupungista, joka Gomorran 
lailla tuhoutui, kun taivaasta satoi 
tulta ja tulikiveä (Luuk. 17:28-29).

Vanhan testamentin historialli-
nen ulottuvuus oli keskeinen, kun 
Jeesus opetti Kirjoituksia. Histo-
rian etenemisjärjestys ratkaisi ky-
symyksen avioerosta: Mooses kyl-
lä mahdollisti avioeron mutta al-
kuluvut (1. Moos. 1-2) opettivat 
alkuperäisen tarkoituksen olleen 
toinen (Matt. 19:1-9). Jeesuksen 
kommentti Psalmin 110 kahdesta 
Herrasta ja Messiaan alkuperästä 
seisoo sen varassa, että kuningas 
Daavid tosiaan laati psalmin (Matt. 
22:41-46). Vääntäessään sadduke-
usten kanssa kättä ylösnousemuk-
sesta Jeesuksen vastaus perustui 
Vanhan testamentin historian lu-
kemiseen pikkutarkasti siinä jär-
jestyksessä kuin tapahtuvat eteni-
vät, sekä Kirjoitusten varsin kirjai-
melliseen tulkintaan (sana ”olen”, 
Matt. 22:23-33). Historiallinen yk-

sityiskohta Vanhasta testamentis-
ta riitti Jeesuksen mukaan vahvis-
tamaan ylösnousemususkon.

tulkinta

Kaikki edellä sanottu jäsentelee 
Jeesuksen tulkintaa Vanhasta tes-
tamentista: se on jumalallinen, ar-
vovaltainen, historiallinen ja oh-
jeellinen. Samalla näimme Jeesuk-
sen asettaneen itsensä avaimeksi 
Vanhan testamentin ymmärtämi-
selle. Jeesuksella oli selkeä käsitys 
siitä, miten Vanhaa testamenttia 
tuli selittää. Hän vaati tulkinnal-
leen ainoan arvovallan. Hän tiesi, 
mitä lain antaja, Jumala, tarkoitti 
käskyillä tai miten historiallisia ja 
profeetallisia tekstejä tuli selittää.

Kaikista tulkinnallisista ulot-
tuvuuksista keskeisin on kuiten-
kin se, että Jeesus selitti Vanhan 
testamentin ennustaneen hänestä, 
Messiaasta. Jotkut lupaukset tun-
tuvat meistä ilmeisiltä: profeetta 
ennusti ihmeiden värittämän pe-
lastuksen ajan ja ihmeitä tekevän 
Pelastajan (Jes. 35:1-6; 42:6-7; 
61:1-3). Jeesus teki Kirjoitusten lu-
paamia ihmetekoja. Siksi hänet tu-
li tunnistaa Messiaaksi (Matt. 11:2-
6). Toiset ennustukset eivät avau-
du helpolla, kuten psalminkirjoit-
tajan sanat rakentajien hylkää-
mästä kulmakivestä. Jeesus sanoi 
kohdan puhuvan hänestä (Matt. 
21:42; vrt. Ps. 118:22, 23). Jeesus 
piti jopa itsestään selvänä tulkin-
taa, joka vei Kirjoitusten tutkijan 
odottamaan juuri Jeesuksen kal-
taista Messiasta. Ylösnousemuk-
sensa jälkeen Jeesus moitti kahta 
opetuslastaan: ”Noinko hitaita te 
olette uskomaan kaikkea sitä, mi-
tä profeetat ovat puhuneet? Juuri 
niinhän Messiaan piti kärsiä ja sit-
ten mennä kirkkauteensa” (Luuk. 
24:25-26; vrt. jakeet 27, 46). Jee-
sus rohkeni väittää, että juutalai-
set, jotka panivat toivonsa Moo-
sekseen, eivät oikeasti uskoneet 
tätä. He eivät nimittäin uskoneet 

Jeesukseen. He kyllä tutkivat Kir-
joituksia löytääkseen ikuisen elä-
män, mutta eivät tahtoneetkaan 
löytää sitä, sillä he kieltäytyivät us-
komasta ikuisen elämän antajaan, 
josta Kirjoitukset todistivat (Joh. 
5:45-46). Perimmäinen syy kyvyt-
tömyydelle nähdä Vanhan testa-
mentin osoittavan kohti Jeesusta 
ei ole Kirjoitusten hämäryys vaan 
ihmisen epäusko.

 
lopuksi

Jeesuksen käsitys Vanhasta testa-
mentista saattaa haastaa nykypäi-
vän teologin. Jeesus nimittäin piti 
historiallisina seikkoja, jotka raa-
matuntutkimuksen valtauomas-
sa hylätään epätosina. Tämä jän-
nite voi pakottaa tarkastelemaan 
kriittisesti tutkimuksen oletettu-
ja totuuksia, vaikka tarkastelus-
ta seuraisi ajautuminen paitsioon 
tutkijayhteisössä. Vaihtoehtoises-
ti saatamme päätyä purkamaan 
jännitettä inkarnaation avulla. Li-
haksi tullut Jumala alistui toista-
maan menneisyyttä niin kuin aika-
laiset sen selittivät. Tällöin avain-
kysymykseksi nousee, tekeekö ky-
seinen selitystapa oikeutta Raa-
matun opetukselle inkarnaatiosta. 
Olen taipuvainen ajattelemaan, et-
tä vastaus on kielteinen.

Jeesuksen näkemys, että Van-
ha testamentti riittävän selkeästi 
viittaa häneen, laittaa meidät luke-
maan Vanhaa testamenttia uudel-
leen etsien tienviittoja kohti Mes-
siasta ja Golgatan tapahtumia. Eri-
tyistä huomiota kaipaa Jeesuksen 
ja Uuden testamentin kirjoittajien 
tapa tulkita ja lainata Vanhaa tes-
tamenttia, vaikka tapa toisinaan 
näyttäisi kulkevan vastoin lainat-
tujen lähteiden alkuperäistä vies-
tiä. Mutta jos Jeesus selitti Kirjoi-
tuksia oikein ja perustellusti, voi 
rehevöityneen kasvillisuuden alta 
löytyäkin vanha ja umpeenkasva-
nut polku, jota seurata halki Raa-
matun.
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”LÄHDE, SINÄ SAASTAINEN HENKI” 
HENGELLISEN SODANKÄYNNIN 
ULOTTUVUUKSIA
esko murto

Ja syttyi sota taivaassa: Miikael 
Ja hänen enkelinsä sotivat 
lohikäärMettä vastaan; Ja 

lohikäärMe Ja hänen enkelinsä 
sotivat, Mutta eivät voittaneet, eikä 

heillä enää ollut siJaa taivaassa. 
(Johanneksen ilmestys 12: 7-8)

Kirkkovuodessa suuri paas-
to on erityisesti pääsiäi-
seen valmistautumisen 

aikaa. Vanhan kirkon elämässä 
se oli samalla kasteeseen valmis-
tautumisen aikaa, sillä pääsiäis-
sunnuntai oli merkittävin kaste-
päivistä. Paastonajan sunnuntait 
muodostivat kastekoulun loppu-
suoran, ja katekumeenien edessä 
oli kaste, jossa he lopullisesti sa-
noutuivat irti paholaisen töistä, 
valheista ja menoista, ja tulivat 
otetuiksi sisälle Kristuksen val-
tapiiriin hänen kirkossaan. Tämä 
näkyy yhäkin paastonajan kolmen 
ensimmäisen sunnuntain aiheis-
sa, joissa korostuneella tavalla 
tulee esille Kristuksen työ paho-
laisen vallan kukistajana. 

saatanan kahleista 
kristuksen turviin

Saatanan työtä kuvataan Raama-
tussa paljonkin. Hänen varsinai-
nen tehtävänsä on estää ihmisiä 
uskomasta Jumalaan estämällä 
heitä kuulemasta Jumalan sanaa 
(Mark. 4:15), pimittämällä evan-
keliumi heiltä (2. Kor. 4:4) ja oh-
jaamalla heidät palvelemaan epä-
jumalia (1. Kor. 12:2). Hän haittaa 
kristillisen kirkon työtä yllyttä-
mällä epäuskoista esivaltaa kris-
tittyjä vastaan (Ilm. 2:10) ja estä-
en lähetystyön tekemistä (1. Tess. 
2:18).

Uskovia hän syyttää heidän 
synneistään (Sak. 3:1–2 ja Ilm. 
12:9), yllyttää uskovat pettämään 
(Apt. 5:3) ja katkeroitumaan toi-

silleen (Ef. 4:26) ja pyrkii kai-
kin tavoin tuhoamaan kristityt 
(1. Piet. 5:8). Hänen tuottaman-
sa vaivat tulevat kuitenkin Juma-
lan sallimuksesta, ja niillä on oma 
tarkoituksensa (kuten Paavalin 
”pistin lihassa” 2. Kor. 12:7). 

Perkeleen kanssa tätä työtä te-
kee suurilukuinen pahojen henki-
en joukko. Henget ovat vaikutta-
va voima pakanallisten uskonto-
jen taustalla (1. Kor. 10:20) ja toi-
mivat Saatanan tavoin pitääkseen 
ihmiset pahan omina, vieraina 
Kristukselle (Apt. 26:18). Pahat 
henget vastustavat Jumalan työtä, 
mutta Jumala voi joskus käyttää 
niitäkin oman tahtonsa toteutta-
miseen tuomion ja rangaistuksen 
välineenä (1. Sam. 16:14). 

Evankeliumi, hyvä uutinen 
Kristuksesta pitää sisällään myös 
lupauksen pahoja henkivaltoja 
koskien. Jeesus tuli maailmaan 
”että hän tekisi tyhjäksi perkeleen 
teot” (1. Joh. 3:8). Kristus on kuo-
lemansa kautta kukistanut kuole-
man valtiaan (Hepr. 2:14) ja heit-
tänyt ulos ”tämän maailman valti-
aan” (Joh. 12:31), jolla ei ole enää 
oikeutta syyttää Jumalan valittu-
ja (Ilm. 12:10). Kristuksen kuo-
leman kautta Saatana on sidot-
tu ja häneltä on otettu pois hänen 
aseensa (Kol. 2:15, Luuk. 11:22). 

Vaikka paholainen on voitet-
tu ja hänen valtansa on kukistet-
tu, ei kristityillä kuitenkaan ole 
lupaa ylenkatsoa hänen kykyjään 
tai suhtautua häneen vähättele-
västi (Juud. 1:9), sillä hän jatkaa 
yhä taistelua Kristusta ja hänen 

kirkkoaan vastaan. Siksi Raamat-
tu kehottaa valppaasti ja rohkeas-
ti vastustamaan häntä (1. Piet. 
5:9) ja lupaa, että perkeleen on lo-
pulta väistyttävä (Jaak. 4:7). 

 
kristityt hengelli-
sen taistelun osana

Ajatus ns. hengellisestä sodan-
käynnistä ei ilmaantunut kristilli-
seen uskoon vasta karismaattisen 
liikkeen myötä 1900-luvun lop-
pupuolella, vaan kirkko on alusta 
asti mieltänyt olevansa osana Ju-
malan Pojan taistelua pahan val-
taa vastaan. Kristityn elämää on 
nimitetty termillä militia Christi, 
’sotapalvelus’ Kristuksen alamai-
suudessa (2. Tim. 2:3). 

Kristuksen sotapalvelus on 
kuitenkin käsitetty valtavan laaja-
alaiseksi asiaksi. Jumalan tahtoa 
on noudatettu ja perkeleen töitä 
vastustettu kaikessa sananjulis-
tustyössä, rukouksessa, ripissä ja 
parannussaarnassa. Myös arkisis-
sa työtehtävissä uskollisesti toi-
miminen on ollut paholaisen vas-
tustamista. Näin ”hengellinen so-
dankäynti” ei ole kaventunut tar-
koittamaan vain jotain erityislaa-
tuista ja harvinaista uskonelämän 
tai sielunhoidon sektoria, vaan on 
kuvannut kristityn koko elämää 
Jumalan palvelijana. 

Nykyisin hengellisestä taiste-
lusta on vaikea puhua ilman että 
aihe muuttuu tarpeettoman dra-
maattiseksi. Emme käsitä enää 
hengellisyyden kokonaisvaltais-
ta, koko elämää läpäisevää merki-
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Tällä hetkellä Suomen lute-
rilaiselle evankeliumiyh-
distykselle kuuluu hyvää. 

On monta ilon ja kiitoksen aihetta: 
messut, Helsingin Luther-kirkko 
-hanke, päätomiston muutto ja 
paljon erilaista väkeä kerännyt 
lähetyskurssi, Sleyn toiminnan-
johtaja Lasse Nikkarikoski kertoo 
kiitollisena. 

Paavalin synodin ystävillä on 
vuosien saatossa monta kertaa ol-
lut huulilla sana ”tunnustusrinta-
ma”. Se kätkee monen tämänkin 
lehden lukijan mielessä taakseen 
paljon tunteita ja taisteluita. Las-
se Nikkarikoskelta katselee tun-
nustusrintamaa rohkein ja valoi-
sin mielin. 

Se on ensisijaisesti luterilai-
sen tunnustuksemme pohjalle ra-
kentavaa ja sen mukaisesti opetta-
vaa ja siitä elävää joukkoa. Me em-
me ehkä osaa sanoa, keitä tunnus-
tusrintamaan kuuluu, mutta tie-
dämme, että näkyvän hahmon se 
saa siellä, missä nousee esille tun-
nustuksellista opetusta ja elämää. 
Sleyn näkökulmasta tunnustusrin-
tama merkitsee ennen kaikkea yh-
teyttä. Ajateltaessa maailman ja 
kirkon muuttumista sekä kriise-
jä, on hyvä että meillä on olemassa 
laajempi keskusteluyhteys ja tukea 
toinen toisistamme: että me voim-
me yhdessä tukeutua Herramme 
armoon ja mahdollisuuksiin, toi-
minnanjohtaja Nikkarikoski valot-
taa. 

Tunnustusrintamassa toimi-
mista ei Lasse Nikkarikosken mu-
kaan ole vain ja ainoastaan siellä 
missä tullaan suuresti ja näkyvästi 
esille yhdessä, vaan aivan kaikkial-
la missä kukin tekee omaa työtään 

omalla paikallaan, saman yhteisen 
tunnustuksen alla.

Siellä missä uskollisesti teh-
dään omaa työtä ja jaetaan Kris-
tus-todistusta, Lasse Nikkarikoski 
tiivistää. 

Tulevaisuuden ennustaminen 
on mahdotonta jopa Sleyn toimi-
nannjohtajalle. Lasse Nikkarikoski 
toteaa maailman ja yhteiskunnan 
muutosten olevan tällä hetkellä 
niin nopeita, että viikonkin päähn 
tehdyt arviot voivat osoittautua 
vääriksi. Visioita ja tavoitteita Suo-
men luterilaisella evankeliumiyh-
distyksellä kuitenkin epävarmasta 
huomisesta huolimatta riittää.

Kyllä tietysti Sleyn osalta vahva 
visio on, että oman työmme kaut-
ta voisimme edelleen olla osa tä-
tä rintamaa ja vahvistaa sitä tun-
nustuksen todellisuutta. Parhaam-
me tehdään, kaiken keskellä kui-
tenkin muistaen, että Jumalamme 
antien varassa silti olemme. Paino-
pisteen pitää pysyä Kristus-keskei-
senä, ettemme ala rakentumaan 
inhimilliseen voimaan tai keinoi-
hin, sillä tunnustusrintama ei ole 
enää tunnustusrintama, jos Kris-
tus-tunnustus ei ole päällimmäise-
nä, Niikkarikoski muistuttaa.

Mitä sitten on tärkeintä Sleyn 
työssä, jonka kautta se vahvistaa 
tunnustusrintamaa? Lasse Nik-
karikoski kertoo keskiössä olevan 
Raamatunopetuksen, vahvan si-
toutumisen sanaan ja sen opetuk-
siin, siitä jakamisen sekä luterilai-
seen tunnustukseen ja armoväli-
neoppiin sitoutumisen. 

Se on tuo meidän evankeli-
sen liikkeen vahva perintö: sa-
na ja sakramentit ovat työn kes-
kuksessa. Niiden lisäksi meillä on 

myös suurena voimavarana laaja 
vastuunkantajajoukko, liikkeem-
me maallikkovoima, Lasse Nikka-
rikoski kertoo iloisena.

Rukous ja kiitosaiheita toimin-
nanjohtajalla riittää jätettäväksi 
myös Sisarenpojan lukijoille. 

Kiitosaiheina toisin uskolliset 
ystäväjoukot, monet hyvät keskus-
telut kirkkomme ja järjestöjem-
me vastuuta kantavien työtoverei-
den kanssa, sekä lasten, nuorten ja 
perheiden esiinmarssi messuihim-
me, Nikkarikoski kertoo.

Rukouksiin jättäisin vielä Hel-
singin Luther-kirkon tilanteen; et-
tä osaisimme oikein käyttää saa-
mamme mahdollisuuden ja salli-
simme Jumalan johtaa meitä oi-
keaan suuntaan. Toivoisin myös 
meille sellaista armollista kärsi-
vällisyyttä työhön ja lähimmäisen 
kohtaamiseen sekä siunausta lä-
hetysyhteistyökirkkojemme mo-
nenlaisiin tilanteisiin, Sleyn toi-
minnanjohtaja Lasse Nikkarikos-
ki päättää.

SLEY - TURVALLINEN KOTI 
MATKALLA KOTIIN
martti pyykönen

tällä palstalla kysymme eri herätysliikkeiden ja järjestöjen kuulumisia.

SLEY:n toiminnanjohtaja Lasse 
Nikkarikoski

tystä, ja sorrumme itsekin erään-
laiseen sektoriajatteluun, jos-
sa ”hengelliset asiat” erotetaan 
”muista asioista”. Samalla tapaa 
kuin meidän ei tulisi irrottaa elä-
mässämme uskoa muista asioista, 
samaten ei tulisi käsittää hengel-
lisen taistelun tarkoittavan vain 
joitain tiettyjä, äärimmäisiä ilmi-
öitä, vaan pikemminkin tulisi ym-
märtää että koko kristityn elämä 
Jumalan seuraajana on Kristuk-
sen sotapalvelusta. 

Ylilyönnit ja tarpeeton kiin-
nostus henkimaailmaan kohtaan 
usein syntyvät siellä, missä on 
harhaisuutta myös muissa uskon 
kysymyksissä. Esimerkiksi kuvi-
telmat, joiden mukaan uskovilla 
ei pitäisi olla laisinkaan sairauk-
sia, tai että kristittyjen pitäisi kye-
tä kokonaan lopettamaan kaik-
ki synnin tekeminen, ovat omiaan 
rakentamaan epätervettä suhtau-
tumista henkivaltoihin. Tällöin 
syntyy tarve löytää demoneja se-
littämään ilmiöt (sairaus ja synti) 
joille oma huono teologia ei osaa 
antaa selitystä. Ihmisluonto on 
myös usein okkultismiin taipuvai-
nen, kaikki salattu voima kiehtoo 
meitä.

”lähde, sinä saas-
tainen henki”

Hengellisen taistelun erityista-
pauksina voidaan pitää tilantei-
ta, joissa paholainen aivan poik-
keuksellisen voimakkaalla tavalla 
ahdistaa ihmistä. Joskus voidaan 
jopa puhua myös riivaamisesta, 
joka vaikkakin harvinainen, on 
kuitenkin todellinen ilmiö. Kaik-
ki paholaisen työ kuitenkin suu-
rilta linjoiltaan on samanlaista – 
sen tarkoituksena on houkuttaa, 
ahdistaa tai pelottaa ihmisiä pois 
Kristuksen luota. Kristus on anta-
nut kirkolleen vallan ja tehtävän 
taistella paholaista vastaan millä 
tapaa paha vihollinen sitten yrit-
tääkään tulla evankeliumia estä-

mään. 
Valta ja käsky karkottaa paho-

ja henkiä tulee ilmi Markuksen 
lähetyskäskyssä (Mark. 16:17), 
ja se sisältyy yhtenä osana ylei-
seen käskyyn ”saarnata evanke-
liumia kaikille luoduille”. Kirjas-
saan In the Name of Jesus – Exor-
cism among Early Christians Gra-
ham H. Twelftree esittää, että kes-
kinäisen rakkauden ja evanke-
liumin julistamisen ohella kyky 
vapauttaa ihmisiä pahojen henki-
en otteesta olisi ollut merkittäväs-
ti edesauttamassa kristillisen kir-
kon leviämistä ensimmäisten vuo-
sisatojen aikana. Vapautus henki-
en pelosta on yhäkin lähetysken-
tillä merkittävä asia! Kristittyjen 
luottamus ja turva pahan vallan 
edessä perustuu kahteen uskonto-
tuuteen: paholaisen valta on mur-
rettu, ja Kristus Jeesus on lunas-
tanut koko ihmiskunnan omak-
seen eikä perkeleellä ole enää oi-
keutta kehenkään ihmiseen. 

Martti Luther piti itse täysin 
selvänä, että pahat henget ovat 
olemassa olevaa todellisuutta, ja 
että ne toimivat joskus jopa näh-
tävillä ja hyvin kouriintuntuvilla 
tavoilla. Tästä huolimatta Luther 
oli kriittinen oman aikansa ma-
naajia kohtaan. Lutherin tulilin-
jalla ei ollut paholaisen ottaminen 
vakavissaan, vaan hänen aikan-
sa käytännöt, joissa taikausko ja 
dramaattinen hengellinen teatteri 
löivät kättä, ruokkien suorastaan 
okkultismiin kallistuvaa uskoa. 

Vaikka aikuisten ihmisten va-
pauttaminen riivaajahengistä jäi 
vähitellen yhä harvinaisemmaksi 
ja lähinnä teoreettiseksi mahdol-
lisuudeksi (tosin vielä 1800-luvun 
lopullakin pastoraalikäsikirjois-
sa saattoi löytää siitä maininnan), 
oli yksi toimitus jossa manaus 
kristillisen kirkon parissa säilyi: 
pyhä kaste. Nykyään tämä ulot-
tuvuus kasteen suhteen on käy-
nyt ohueksi, mutta yhäkin kasteli-
turgiassamme yhtenä vaihtoehto-

na on rukoilla lapselle vapautusta 
”pahan vallasta”. 

Vanhan kasteliturgian yhtey-
dessä kastettava sanoutui irti per-
keleestä, kaikista hänen juonis-
taan, petoksistaan ja valheistaan. 
Samalla osaksi kasterukousta si-
sällytettiin manaus: ”Lähde pois, 
sinä saastainen henki, ja anna ti-
laa Pyhälle Hengelle.” Käskijänä 
ei ole kastava pappi omassa voi-
massaan, kasteen sakramentissa 
toimiva Pyhä Henki, joka laskeu-
tuu alas vapahtamaan syntisen ih-
misparan pahan vihollisen vallas-
ta.

Näkymätön maailma on hal-
vasta sähkövalosta huolimat-
ta yhä keskellämme. On mahdol-
lista, että sitä mukaa kun länsi-
maiset yhteiskunnat ja kulttuu-
rit vieraantuvat kristillisestä pe-
rinnöstään (konkreettisena seik-
kana esim. lasten kastamisen vä-
hentyminen) nämä enemmänkin 
lähetyskentille mielletyt ilmiöt al-
kavat yleistyä. Tietenkään henki-
en ”dramaattisia” ilmenemismuo-
toja ei pidä väen vängällä etsiä – 
sellainen ei ruoki tervettä uskoa. 
Kaiken humpuukin keskelle mah-
tuu kuitenkin myös valitettavan 
todellisia tapauksia jopa Suomes-
sa. 

Tämänkin tähden on tärkeää, 
että seurakunnat vahvistuvat ter-
veessä opissa ja niitä perustetaan 
lisää, ja että kristityt pimenevän 
maailman keskellä elävät avoi-
mesti uskoaan todeksi. Näin kir-
kolla ja uskovilla on mahdollisuus 
olla antamassa vastauksia ja apua 
jota pimeän keskellä hätäänty-
neet lähimmäiset tarvitsevat. Täs-
säkin mielessä voi olla, että tule-
vina vuosikymmeninä Kristuksen 
sanalle uskollinen kirkko huomaa 
olevansa uudelleen samankaltai-
sessa tilanteessa kuin ensimmäis-
ten sukupolvien kristityt. 
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Niin kuin ei ole mitään suu-
rempaa lahjaa Jumalalta 
Kaikkivaltiaalta hänen 

rakkaan Poikansa lisäksi ihmisille 
annettu kuin hänen pyhä ja ter-
veellinen sanansa, niin ei myös 
ole mitään suurempaa vahinkoa ja 
rangaistusta kuin se, että Jumalan 
pyhä sana puuttuu ja että maail-
man kiittämättömyyden tähden 
se peräti pois otetaan taikka vää-
rin opetetaan. Siitä seuraa suuri ja 
sanomaton sydämen pimeys ja so-
keus, niin ettei ihminen voi oikein 
tuntea Jumalan olemusta ja tah-
toa, eikä tiedä, kuinka hänen pi-
tää jumalallisesti elää ja autuaasti 
tästä maailmasta erkaantua. Sillä 
jos Jumalan sana, joka on ”meidän 
jalkamme lyhty ja valkeus meidän 
teillämme” ei valaise ihmisen sy-
däntä, niin ei siinä voi olla muuta 
kuin pimeys ja sokeus hengellisis-
sä asioissa.

Meidän tulee nauttia pyhää 
evankeliumia kiitoksen kanssa ja 
käyttäytyä niin, ettei Jumala mei-
dän kiittämättömyytemme tähden 
ottaisi pyhää sanaansa meiltä pois, 
vaan me saisimme nauttia sitä ko-
ko elinaikamme ja tulevat polvet 
meidän jälkeemme. Sillä kun ih-
miset sivuuttavat Jumalan sanan, 
eivätkä tahdo sitä rakastaa eivätkä 
mielellänsä kuulla, niin hän ran-

kaisee heitä, niin kuin hän rankai-
si Israelin kansaa heidän suuttu-
essaan taivaallisen mannaan erä-
maassa. Silloin Jumala lähettää, 
niin kuin profeetta Amos sanoo, 
nälän – ei leivän nälkää eikä veden 
janoa – vaan Jumalan sanan nälän 
niin että ihmisten pitää juosta me-
restä toiseen, pohjoisesta itään, et-
simään Jumalan sanaa, eivätkä he 
sitä löydä. 

Tapahtuu Jumalan oikean tuo-
mion mukaan, että kun hän ot-
taa pois hänen pyhän sanansa, 
niin hän lähettää sen sijaan vää-
rät opetukset. Paavali sen todis-
taa sanoen: sen tähden, etteivät he 
tahtoneet ottaa rakkautta totuu-
den puoleen, että he autuaaksi tu-
lisivat, pitää Jumalan lähettämän 
heille väkevät villitykset, niin että 
heidän pitää valhetta uskoman. (2. 
Tess. 2.) 

Saarnamiesten, jotka Jumala 
on asettanut kansansa vartijoik-
si, tulee uskollisesti hoitaa hei-
dän virkaansa opettaen ja kehotta-
en Paavalin käskyn mukaan: Saar-
naa sanaa, sekä hyvällä että sopi-
mattomalla ajalla, rankaise, vaadi, 
kehota kaiken hiljaisuuden ja opin 
kanssa. (2. Tim. 4) Ei hän vain Ti-
moteusta, vaan kaikkia saarnamie-
hiä neuvoo ja kehottaa, että he hoi-
taisivat heidän virkansa uskollises-

ti, jotta he monta vetäisivät Juma-
lan tuntoon ja oikeaan uskoon ja 
olisivat voimalliset seisomaan nii-
tä väärin opettavia vastaan. Sillä 
hän kyllä tiesi ja itse usein oli sen 
kokenut, kuinka Saatana aina vi-
haa ja vainoaa Jumalan pyhää sa-
naa ja nostaa joka hetki väärät lah-
kokunnat totuutta vastaan. 

Saarnamiesten pitää myös loh-
duttautua sillä, että Jumala tahtoo 
varjella hänen seurakuntaansa ja 
sen palvelijoita kaikkia vihollisia 
vastaan, ja vaikuttaa voimallises-
ti heidän saarnansa kautta autuu-
den niissä, jotka uskovat. Meidän 
Herramme Kristus Jeesus oli hä-
nen opetuslastensa kanssa, kun he 
hänen käskynsä mukaisesti saar-
nasivat evankeliumia ympäri kai-
ken maailman. Niin hän vielä nyt-
kin on kaikkien hurskasten saar-
namiesten tykönä ja työskente-
lee heidän kanssansa, että heidän 
saarnansa menestyy ja tekee suu-
ren hedelmän. Sillä ei hän jouti-
laana istu Isänsä oikealla puolella, 
vaan antaa uskollisia saarnamie-
hiä ja työväkeä, jotka hänen viini-
tarhansa työtä tekevät opetuksen 
ja kehotuksen kanssa.

Ericus Ericin postillan esipuheesta 
lyhentäen muokattu

AJANKOHTAINEN RAAMATTU

lauantai 28.3.2015

11:00
Kirkkopäivien avajaiset 
Autuuden ja armon sana
Tervetulosanat: 
pastori Lasse Räty
Avauspuhe: 
Paavalin Synodin puheenjohta-
ja pastori Johan Helkkula

12.00 
Esitelmä I: 
Raamattu tulkitsijoidensa ar-
moilla.
pastori Timo Eskola, TT, FT

13.15 - 14.45 
Lounas 
Lähistön ravintoloissa 
(mm. Kaupunkilähetyksen 
Selma-ravintola)

14.45 
Työpajat 
Raamattu kulttuuri-imperialis-
tin aseena? 
pastori Juhani Koivisto
Kristillistä etiikkaa metsästä-
mässä. 
pastori Ville Auvinen, TT 

16.15 
Esitelmä II: 
Minun Raamattuni. 
pastori Niilo Räsänen, TT 
Kommenttipuheenvuoro Hed-
bergin sanateologiasta teol. yo 
Martti Pyykönen

17.30 
Tauko 
(Kanttiini avoinna.)

18.30 
Palmusunnuntain aatto-
seurat 
Herran ristin voiman sana
Oto-saarnaaja Ossi Niemistö, 
pastori Antti Lehrbäck, 
opiskelija Ville Lahtela, 
lehtori Sirkka-Liisa Huhtinen, 
lauluryhmä

sunnuntai 29.3.2015

10.00 
Raamattuopetus Jes. 50:4-10
pastori Ahti Iivonen

11.00 
Messu 
Saarna pastori Jari Rankinen, 
Liturgia Lasse Räty

12.30 
Lounas

14.00 
Päiväjuhla
Elämän ja toivon sana
pastori Vesa Kiertokari, 
pastori Juha Saari, 
pastori Pekka Huhtinen, TT

Te Deum

kulkuyhteydet 

Rautatieasemalta ja keskustorilta 
400m linja-autoasemalta 700m. 
Parkkipaikoista ym. tarkemmin 
http://tampere.sley.fi/info/ 

majoituksesta

Kadun toisella puolella Cumulus 
Koskipuisto, lähellä myös Scandic 
ja Omenahotelli.

Kirkkopäivillä on saatavana Paa-
valin Synodin tiedotuslehteä Sisa-
renpoikaa ja julkilausumaa, jonka 
allekirjoittaminen oikeuttaa syno-
din jäseneksi.

PAASTONAJAN KIRKKOPÄIVÄT

paavalin synodi ry:n vuosikokous 
pidetään lauantaina 28.3.2015 

tampereen luther-talolla klo 9.30. 
kokouksessa käsitellään 

sääntömääräiset asiat (§ 9).  

tampereen luther-talolla pellavatehtaankatu 19

kokouskutsu vapaaehtoiset 
lahjoitukset 

mahdollistavat  
paavalin synodin 

toiminnan.

tuki ry:n tilinumero:
fi19 1432 3000 2063 34

Meidän herraMMe 
kristus Jeesus oli hänen 
opetuslastensa kanssa, kun 
he hänen käskynsä Mukaisesti 
saarnasivat evankeliuMia 
yMpäri kaiken MaailMan. 

puheenjohtaja, Johan Helkkula, 
040 547 3895 
johan.helkkula@evl.fi
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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:
Enrique Simonet
Flevit super illam - 1892


