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Wilhelm Löhe aloitti 1845 
ilmestyneen teoksensa 
”Kolme kirjaa kirkosta” 

(suomennettu nimellä Jumalan 
puutarha) esipuheen toteamuk-
sella: ”Kaikki puhuvat meidän päi-
vinämme kirkosta. Kaikki aavista-
vat, että kirkko ei ole pelkkä nimi. 
Ani harvat kuitenkin tietävät, mi-
ten kallis ja valoisa valtakunta kät-
keytyy tuon nimen taakse.” Löhen 
sanat on kirjoitettu lähes 170 vuot-
ta sitten, mutta silti ne tuntuvat 
täysin ajankohtaisilta meidänkin 
aikaamme ajatellen. Millainen kir-
kon tulisi olla? Kuka kirkossa saa 
päättää? Mitä kirkossa pitäisi saar-
nata, mitä soittaa, miten jumalan-
palvelukset järjestää, että kirkko 
täyttäisi tehtävänsä? 

Kirkkoa osataan kyllä arvos-
tella, ja uskovaiset kirkkokriitikot 
pystyvät terävästi tuomaan esiin 

mitä kirkko ei ole. Kirk-
kohan ei syvimmässä 

mielessään ole edus-
kunnan säätämä puo-
li-valtiollinen, julkis-
oikeudellinen uskon-
tohuoltolaitos, eikä se 

myöskään ole kan-
sanvallan hen-
gellinen jatke, 
toteuttaakseen 
kir  kon jäsen-
ten demokraat-
tisesti ilmaistu-
ja mielitekoja. 
Vastaavasti tun-
nustuskirjojen 
tiivistys osataan 
melko hyvin: 
Kirkko on pyhi-
en yhteisö, jossa 
sanaa puhtaas-
ti saarnataan ja 

sakramentit Kristuksen asetuksen 
mukaan toimitetaan. Jatkokysy-
mykset kuitenkin saavuttavat kiu-
sallisuuden rajan helposti, kun ale-
taan kysyä konkretiaa. Missä täl-
lainen pyhien yhteisö on? Kuka tai 
ketkä oikein saarnaavat evankeliu-
mia puhtaasti? Voisitko antaa etsi-
jälle sähköpostiosoitteita tai puhe-
linnumeroita? 

Kristillisen kirkon historiassa 
kysymykset ”Missä sinun seura-
kuntasi on?” ja ”Mikä sinun pap-
pisi nimi on?” ovat aina olleet siel-
tä kaikkein yksinkertaisimmas-
ta päästä. Meidän tilanteessamme 
näistä on kuitenkin tullut vaikei-
ta, usein suorastaan kiusallisia ky-
symyksiä. Herätysliikkeiden ope-
tuksessa varttuneet uskovat – eri-
tyisesti nuoret – saattavat tuntea 
opin perusteet hyvin, mutta edel-
lä mainitut kysymykset johtavat 
sekaviin selityksiin. Kirjat voivat 
olla uuden opiskelupaikkakunnan 
suuressa kaupunkiseurakunnas-
sa, mutta edes yhtä ainoaa kertaa 
ei olla osallistuttu kyseisen seura-
kunnan toimintaan. Sanaa men-
nään kuulemaan erilaisiin järjes-
töjen organisoimiin hengellisiin 
tilaisuuksiin, joita ei kuitenkaan 
mielletä seurakunniksi oikeuksi-
neen ja velvollisuuksineen. Liik-
keet ovat tehneet arvokasta työ-
tä haastavissa olosuhteissa, mutta 
tuloksena voi myös olla, että näin 
kasvaa kokonainen sukupolvi nuo-
ria kristittyjä, joilla ei ole seura-
kuntaa, on vain (sinänsä varmasti 
hyviä) toimintamuotoja ja uskovi-
en kavereiden porukka seurakun-
tayhteyttä korvaamassa.

Tärkeämpää kuin ajatella oi-
kein kirkosta, on elää oikeassa kir-
kossa. Tunnustuskirjojen sinän-

sä oivallinen tiivistys kirkon luon-
teesta ei paljoa auta, jos se ei joh-
da käytännön seurakuntaelämään. 
Tunnustus itsekin suorastaan pa-
kottaa tähän, sillä verbimuoto-
ja ”julistetaan” ja ”toimitetaan” ei 
voida toteuttaa teoreettisen pyö-
rittelyn kautta. Kuinka paljon on-
kaan niitä pohtijoita, jotka oman 
lukunurkkauksensa rauhassa ovat 
saaneet rakennettua täydellisen 
kirkon omien korviensa väliin – ja 
kuinka täysin riittämätöntä sellai-
nen kuitenkin on luterilaiselle us-
kolle!

Tavallaan kirkon tulee olla 
joko hyvin yksinkertainen tai hy-
vin mystinen – tai oikeastaan se 
on näitä molempia yhtä aikaa. Us-
kon kohteena kirkko on mystinen: 
se on sielujen salattua yhtymistä 
Kristuksen kanssa, se on jäsenyyt-
tä todellisessa viinipuussa, joka 
on Jumalalle paljastettu mutta ih-
missilmiltä kätketty. Kirkko ha-
vaittavana todellisuutena sen si-
jaan on yksinkertainen: se on us-
kovien elämää jatkuvassa sanan 
ja sakramenttien yhteydessä. Sik-
si säännöllisesti jumalanpalveluk-
seen kokoontuva uskovien yhteisö 
ei ole ”ikään kuin” tai ”tavallaan” 
seurakunta, vaan he ovat sitä kaik-
kein todellisimmalla ja syvimmäl-
lä, mutta samalla myös selkeim-
mällä ja kouriintuntuvimmalla ta-
paa. Tämä ei ole mitään pietististä 
nurkkakuntaisuutta vaan peruslu-
terilaisuutta. Tämä on kirkon en-
sisijainen olemus, jota kaikki muu 
rakenteineen ja järjestäytymis-
muotoineen on vain palvelemassa. 

Niin, kaikki puhuvat kirkosta. 
Mutta ketkä olisivat valmiita pu-
humisen lisäksi elämään kirkossa 
ja rakentamaan kirkkoa työllään? 

Olen Johan Helkkula, puo-
liso, perheenisä ja pastori 
ajallisen elämän tärkeys-

järjestyksen mukaan. Asumme vai-
moni ja kuuden lapsemme kanssa 
Keminmaalla, jossa olen ollut pap-
pina toistakymmentä vuotta. Olen 
kasvanut rukoilevaiskodissa. Kodin 
perintö on minulle rakas. Nuoresta 
asti olen ollut mukana myös evan-
kelisen liikkeen toiminnassa, pasto-
ri Johan Helkkula kertoo.

Keminmaa on ollut hyvä paik-
ka Helkkulalle asua ja tehdä työtä. 
Seurakunta on tukenut paimentaan.

-Saan olla kutsumuksessani sa-
nanpalvelijana, julistaa evankeliu-

mia Kristuksesta, toimittaa sakra-
mentteja, rukoilla ihmisten kanssa 
ja olla mukana iloissa ja suruissa. 
Täällä hengellinen elämä jäsentyy 
aika pitkälle seurakunnan kautta. 
Messua vietetään joka pyhä ja vä-
keäkin käy ihan mukavasti. Herä-
tystä tietysti rukoillaan ja kuolemat-
tomien sielujen voittamiseksi teh-
dään työtä.

2010-luvulla kohtaa yhä useam-
min ihmisiä, joille Paavalin synodi 
ei ole millään tavalla tuttu. Johan 
Helkkula laivan kipparina on val-
miina selittämään synodin tarkoi-
tusta. 

-Hengellisenä perustana halu-
amme pitää kiinni Raamatusta ja 
tunnustuksesta kaikessa kirkkom-
me toiminnassa. Synodi tarkoittaa 
yhteistä tietä. Paavalin synodi koko-
aa yhteen kaikkia samalle perustalle 
rakentavia, Helkkula tiivistää. 

Paavalin synodin toimintavuosi-
na sen toimintaympäristö on muut-
tunut paljon. Virkakysymyksen 
eteen nostamien haasteiden äärelle 
syntynyt Paavalin synodi on joutu-
nut todistamaan kirkollista kehitys-

tä, jossa aikanaan kirkolliskokouk-
sen lupaaman ponnen vanhauskoi-
sille suoma tila ja toimintamahdol-
lisuudet Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon sisällä ovat kuihtuneet 
kokoon. 

-Vähemmistöjen ihmisoikeuk-
sia, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa 
korostavassa kirkossamme perin-
teisellä virkakannalla olevat ovat 
syrjitty vähemmistö. Harhaopiksi 
sitä ei vielä ole tuomittu, mutta käy-
tännössä vanhauskoisia kohdellaan 
kuin harhaoppisia, Helkkula kertoo.

Synkistä näkymistä huolimatta 
Puheenjohtaja Johan Helkkula jak-
saa toivoa parempaa säätä ja lau-
hempia tuulia. 

-Uskallan vielä toivoa liennytys-
tä asenneilmastossa. Toki tiedostan 
myös kehityssuunnan kohti lopul-
lista jakaantumista. Omasta puo-
lestani haluan kaikin voimin teh-
dä työtä yhteyden puolesta kirkko-
lain ensimmäisen pykälän pohjalta, 
Helkkula lupaa.

Vankilassa oleva Paavalikin 
iloitsi siitä, että evankeliumi ei ole 
kahlehdittu.

KAIKKI PUHUVAT KIRKOSTA

PÄÄKIRJOITUS

pastori esko murto Nöyrä ja hiljainen kunin-
kaamme ratsasti aasilla 
Jerusalemiin. Kansan-

joukon tavoin mekin ylistämme ja 
palvomme häntä. Hoosianna huu-
tomme on myös sydämen ruko-
us, että Herra auttaisi taistelussa 
syntiä vastaan omassa elämässä ja 
johdattaisi Jumalan tahdon tiellä.

Paastonaika kutsuu erityiseen 
itsetutkisteluun. Usein tutkimme 
ja arvostelemme toisten tekemisiä. 
Jakolinjoja vedetään – myös aivan 
oikeilla raamatullisilla perusteilla. 

Mutta miten suhtaudumme toisel-
la puolella oleviin lähimmäisiim-
me. Siunaten, rakastaen, rukoil-
len? Purkaminen ja hajottaminen 
on paljon helpompaa kuin raken-
taminen. Luottamus menetetään 
nopeasti, mutta sen palauttaminen 
vaatii moninkertaisesti työtä. 

Mooses kiivaili omassa voimas-
saan ja joutui vetäytymään nel-
jänkymmenen vuoden ajaksi. Kun 
hän tuli tehtäväänsä Herran käs-
kylle kuuliaisena, hänen piti nöyr-
tyä yhdeksän kertaa pyytämään 

faaraolta, että kansa pääsisi palve-
lemaan Herraa. Mooses sai oppia, 
että Herra sotii meidän puoles-
tamme. Kuuliaisuus Herran käs-
kylle näytti vievän umpikujaan, 
mutta lopulta merikin joutui väis-
tymään. 

Nöyrästi ja lujasti omalla pe-
rustalla seisten saamme kohdata 
toisemme. Ei Mooseskaan neuvo-
tellut jumalanpalveluksen sisällös-
tä, vaan ainoastaan aikataulusta. 
Hän oli sillanrakentaja vaikka vä-
lillä otti luonnon päälle.

SILLAN RAKENTAMISTA
pastori johan helkkula

Uudella sisarenpojan palstalla Paavalin Synodin hallitus esittäytyy, kukin vuorollaan. Haastattelusarjan saa 
itseoikeutetusti aloittaa hallituksen puheenjohtaja, Keminmaan seurakuntapastori Johan Helkkula.

hallitus esittäytyy:
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VÄÄRIÄ VÄITTEITÄ 
NEITSEESTÄSYNTYMISESTÄ
santeri marjokorpi

Näin kumoat väitteet Jeesuksen neitseestäsyntymistä vastaan.

Väite 1: 

Jeesuksen neitseestäsyntyminen 
ei ollut yleisesti tiedossa, vaan 
Matteuksen ja Luukkaan keksimä 
lisäys evankeliumeihinsa

Jeesuksen neitseestäsyntyminen 
oli tuttu Matteukselle, Luukkaal-
le ja Johanneksellekin yhden lu-
kutavan mukaan (Joh. 1:13). Ori-
geneen aikana (185-254) se oli 
hyvin tiedossa. Justinos Marttyy-
ri (106-165) tiesi Jeesuksen syn-
tyneen neitseestä ja Ignatios An-
tiokialainen (112) sekä Aristeides 
Ateenalainen (n.140) kirjoittivat 
siitä. Markuksen evankeliumissa 
Jeesuksesta puhutaan Marian poi-
kana (Mark. 6:3), joka viittaisi rab-
biinisista lähteistä tuttuun tapaan, 
jonka mukaan poika nimettiin äi-
tinsä mukaan, jos isää ei tiedetty. 
Jeesuksen neitseestäsyntyminen 
oli yleisesti tiedossa oleva asia en-
simmäisille kristityille.

Väite 2: 

Matteus keksi neitseestäsyntymi-
sen Jesajan ennustuksen pohjalta

Jesaja 7:14: ”Sen tähden Herra an-
taa itse teille merkin: neitsyt tu-
lee raskaaksi ja synnyttää pojan ja 
antaa hänelle nimen Immanuel.” 
Matteus lainaa tätä kohtaa evanke-
liumissaan kertoessaan Jeesuksen 
syntymästä. (Matt. 1:23)

Matteus ei ole voinut yksin kek-
siä Jeesuksen neitseestäsyntymis-
tä, sillä Luukas kuvaa sitä toisessa 
muodossa (Luuk. 1:26-56). Luu-
kas kuvaa tapahtumia Matteusta 
enemmän Marian näkökulmasta, 

sillä enkeli ilmestyy Marialle ja il-
moittaa hänelle Jeesuksen synty-
män. Matteus ja Luukas eroavat 
toisistaan siinä määrin, että he ei-
vät näytä tietävän toistensa lähteis-
tä. Tämä puoltaa näkemystä, että 
neitseestäsyntyminen oli historial-
linen tapahtuma Marian elämässä, 
joka oli tiedossa monella suunnalla.

Matteuksen ja Luukkaan tarkoi-
tuksena oli saada sanomansa läpi 
mahdollisimman uskottavasti. Sik-
si on vaikea uskoa, että neitsees-
täsyntyminen ei perustuisi histori-
allisiin tapahtumiin, koska tarinaa 
olisi helppo epäillä ja syyttää Jee-
susta avioliiton ulkopuoliseksi lap-
seksi, kuten myöhemmin tehtiin-
kin. Järkevä evankelista ei siis kek-
sisi tällaista tarinaa konservatiivi-
sessa juutalaisessa ympäristössä, 
jossa Matteus evankeliuminsa kir-
joitti.

Neitseestäsyntyminen oli tradi-
tiona alkukirkossa ja Matteus huo-
masi Jesajan kohdan sopivuuden 
tähän traditioon. Matteus etsi Van-
hasta testamentista selittäviä koh-
tia Jeesuksen syntymälle, mutta ei 
luonut koko kertomusta Vanhas-
ta testamentista. Jesajan lainaus 
on vain selittävä lisäys Matteuksen 
kertomukseen, joka toimisi hyvin 
ilman sitäkin.

Väite 3: 

Jesajan (7:14) ennustuksen neit-
syt, joka tulee raskaaksi, tarkoit-
taa oikeasti nuorta naista

Kreikankielisessä Vanhassa testa-
mentissa käytetään termiä part-
henos, joka tarkoittaa neitsyttä, 
mutta heprealaisessa Raamatussa 

tekstissä lukee almâ, joka tarkoit-
taa nuorta naista.

Vanhassa testamentissa käyte-
tään termiä almâ vain seitsemän 
kertaa. Joka kerta se viittaa nuo-
reen naiseen, joista kaksi kertaa 
naimattomaan sellaiseen. Kuiten-
kaan sillä ei viitata suoraan naimi-
sissa olemiseen tai lasten synnyt-
tämiseen, koska normaali naiseen 
viittaava termi olisi ollut iššâ, joka 
tarkoittaa naista tai vaimoa. Siten 
voidaan ajatella, että Jesaja tar-
koitti ennustuksellaan jotain muu-
ta kuin sitä, että lapsi syntyisi nor-
maalisti avioliitossa. On luonnol-
lista lukea tekstiä siten, että Jesa-
ja puhuu neitsyestä, joka tulee ras-
kaaksi neitsyenä, eikä neitsyestä 
joka on sillä hetkellä neitsyt, mutta 
tulee raskaaksi normaalilla tavalla. 

Toisaalta kohdan voi ymmärtää 
myös siten, että joku Daavidin su-
kuun kuuluva tyttö tulee raskaak-
si ensimmäisestä yhdynnästä, sillä 

NEITSEESTÄSYNTYMINEN -  
MUTTA MIKSI? 
pastori esko murto

Herramme syntyminen 
neitsyestä on jostain 
syystä kehittynyt yh-

denlaiseksi lakmustestiksi  libe-
raaliutta tai konservatiivisuutta 
mitattaessa. Toiset onnittelevat 
rohkeudesta, toiset pyörittelevät 
päätään, kun kirkollinen vaikut-
taja sopivasti joulun alla muistaa 
kertoa, että kyse on antiikin maa-
ilmankuvasta joka puhuu meille 
myyttien runokielellä ennemmin 
kuin kouriintuntuvia tapahtumia 
kuvaten. Mikä neitseestäsynty-
misessä lopulta on niin tärkeää? 
Onko kyse vain taikatempusta, 
joka on uskottava – tai muuten 
joulun illuusio särkyy? Tai heijas-
taako kiivailu pelkkää kristinus-
kon seksuaalikielteisyyttä neitsyy-
den ihannoinnissaan? 

Taustana neitseestäsyntymi-
selle on Jesajan kirjan seitsemäs 
luku. Jerusalemissa vallitsi Ahas, 
yksi kauheimmista Juudan hal-
litsijoista, joka mm. uhrasi oman 
poikansa polttouhrina epäjuma-
lille (2. Kun. 16:3). Kun viholli-
sen sotavoimat piirittivät Jerusa-
lemia, Jesaja lähetettiin profetoi-
maan kuninkaalle rohkaisun sa-
noja: vihollinen ei onnistuisi val-
loittamaan kaupunkia. Herra vielä 
lisäsi tähän: ”Pyydä Herralta, Ju-
malaltasi, todisteeksi merkki, pyy-
dä vaikka tuonelan syvyyksistä tai 
taivaan korkeudesta.” (Jes. 7:11) 

Paha kuningas kuitenkin kiel-
täytyi: ”En pyydä. En pane Herraa 
koetukselle.” Kyse ei ollut aidosta 
hurskaudesta ja nöyryydestä, vaan 
päinvastoin täysin pimentyneestä, 
ehkä jopa demonisesta torjunnas-
ta. Vaikka Jumala lupaa kaupun-
gin säästyvän, ei Ahas tahtonut 
ottaa tätä lupausta vastaan. Hä-
nen uskollisuutensa kuului muille 

jumalille kuin Herra Sebaotille – 
jopa tuhon uhatessa. 

”Niin Jesaja sanoi: ’Kuule siis, 
sinä Daavidin kuningassuku! Eikö 
riitä, että te loputtomiin koettelet-
te ihmisten kärsivällisyyttä, kun 
haluatte koetella vielä Jumalan, 
minun Jumalani, kärsivällisyyttä? 
Sen tähden Herra antaa itse teil-
le merkin: neitsyt tulee raskaak-
si ja synnyttää pojan ja antaa hä-
nelle nimen Immanuel.’” (Jes. 7: 
13—14) Joulun profetia onkin mo-
nikerroksinen. Se on toki suloinen 
lupaus messiaasta, mutta alkupe-
räisessä yhteydessään se oli nuh-
desaarnaa pahalle kuninkaalle – 
eikä vain yhdelle kuninkaalle, vaan 
koko kuningassuvulle, jopa koko 
ihmiskunnalle. 

Kuningas kieltäytyi pyytämästä 
merkkiä, mutta Jumala siitä huoli-
matta antaa merkin – vaikka sitten 
heidän tahtomattaankin. Ja tämä 
merkki tulee olemaan kuningassu-
vun kannalta pelottava: neitsyt tu-
lee raskaaksi ja synnyttää pojan. 
Tuleva messias syntyisi siis ilman 
miehen myötävaikutusta, tavalli-
sen perimysjärjestyksen ja sukulin-
jan ohitse! Normaalisti kuninkaal-
le syntyy poika, ja pojasta tulee ku-
ningas isänsä jälkeen, ja näin sama 
suku jatkaa valtaistuimen hallitse-
mista polvi toisensa jälkeen. Mut-
ta messiaskuninkaan kohdalla olisi 
toisin. Kukaan Aahasin jälkeläisistä 
ei voisi ottaa itselleen sitä kunniaa, 
että messias olisi hänen poikansa, 
tämä etuoikeuden he ovat menettä-
neet. Seikkaa vielä korostaa se, että 
tätä lasta ei nimeä hänen isänsä, 
vaan synnyttänyt neitsyt antaa hä-
nelle hänen nimensä ”Immanuel”. 

Jesajan profetia ei kuitenkaan 
ole tältä osin täysin uusi käänne pe-
lastushistoriassa, vaan pikemmin-

kin jatkaa ja konkretisoi miessuku-
puolen osaksi jo syntiinlankeemuk-
sessa tullutta tuomiota. Jumalan 
pelastussuunnitelmassa neitsees-
täsyntyminen näyttäytyy jo lan-
keemuksen jälkeisessä lupauksessa 
vaimon – ei miehen! – siemenestä, 
joka murskaa käärmeen pään. Aa-
damin lankeemuksen tähden koko 
luomakunta tuli kirotuksi, myös se 
hedelmä jota avioliitossa korjataan, 
kuten Daavid toteaa: ”synnin alai-
seksi olen siinnyt äitini kohtuun”. 
Jotta pelastus olisi mahdollinen, 
sen on tultava Aadamin ulkopuo-
lelta. 

Neitseestäsyntyminen ei ole 
siis vain taikatemppu, joka osoit-
taa Jeesuksen jumalallisen alku-
perän. Tämän ihmeen sanoma on 
siinä tavassa, jolla se osoittaa kuin-
ka Jumala toimii ihmistä pelasta-
essaan. Hän tekee työnsä itse, ju-
malallisen tahtonsa mukaisesti 
saattaen Vapahtajan maailmaan 
tavalla, joka hänelle sopii. Kunin-
kaan suvusta ei löydy isää messi-
aalle, vaan Jumala yksin on hänen 
isänsä. Jumala ei pelastustyössään 
tarvitse ihmisen myötävaikutusta, 
eikä pelastus ole ihmisen ja Juma-
lan yhteistyötä.  Hän itse tuo Kris-
tuksen maailmaan, toteuttaa lu-
paukset ja ennustukset. Messias 
kärsii yksin ja kukistaa yksin syn-
nin, kuoleman ja perkeleen vallat. 
Periaate ”joka sotkee, se siivoaa” 
ei pelastuksen asioissa pädekään, 
ja neitseestäsyntyminen osoittaa 
tämän. Daavidin kuningassuvun 
kuulemat sanat ovat tuomioksi 
kaikille ylpeille, mutta lohdutuk-
seksi katuville ja kurjille: pelastus 
ei ole teistä lähtöisin eikä se tule 
teidän kauttanne, teidän osanne 
on vain katsoa ja ihmetellä kuinka 
Jumala toimii! 
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on hahmotettu tällä tavalla ihmis-
keskeisesti. 

On merkittävää havaita, että 
sekä valistuksen jälkeiset maallis-
tuneet kirkot että valistukseen re-
aktiona syntyneet pietistiset liik-
keet ovat lähteneet ihmiskeskei-
sestä tulkinnasta seurakunnan 
suhteen. Suomen evankelisluteri-
lainen kirkko on johdonmukaises-
ti varsinkin viime aikojen strategi-
oissaan ymmärtänyt pyhien yhtey-
den olevan ihmisten yhteyttä. Uu-
simmassa strategiassa sama näkö-
kulma saa jatkoa:

Kirkon perustehtävä ja sano-
ma pysyvät. Sen elämän ja toimin-
nan ytimessä ovat jäsenet, taval-
liset kristityt. Voidakseen toteut-
taa tehtäväänsä muuttuvassa ajas-
sa kirkon on kehitettävä toimin-
taansa ja rakenteitaan. Niitä uu-
distamalla ennakoidaan tulevaa ja 
vastataan ihmisten ja muuttuvan 
toimintaympäristön haasteisiin.

Eräänä seurauksena tästä tul-
kinnasta on se, että kirkon näky-
vät rakenteet nähdään aidon kir-
kollisuuden tuntomerkkeinä: hie-
not virat, vanhat instituutiot, isot 
rakennukset, suuri rekisteri jne. 
Kirkon historiallinen ja julkisoi-
keudellinen asema muuttuu kes-
keiseksi, kirkolliskokouksen ääni 
muuttuu Jumalan ääneksi. Kirkko 
on perustellut useita merkittäviä 
päätöksiään ilman Raamatun ja 

tunnustuksen mukaista teologista 
työskentelyä, vetoamalla vain jär-
jestykseen ja hallinnollisiin pää-
töksiin. Väärä käsitys commu-
nio sanctorumista johtaa väärään 
kirkko-oppiin.

Pietistisessä ajattelussa asia 
näyttää aluksi hurskaammalta. 
Ensisilmäyksellä vaikuttaa hyväl-
tä, että uskovat yhdessä ovat py-
hien yhteisö. Ongelmana on vain 
se, että keskeisenä piirteenä täs-
sä ajattelussa on se, että yksittäi-
sen kristityn kelvollisuus ja py-
hyys riippuu saavutetuista asiois-
ta. Tällöin seurakunta on olemas-
sa tai lakkaa olemasta keskinäi-
sen yhteytemme, evankeliointim-
me, rukoustemme palavuuden, 
opetuslapsena kasvamisen ja te-
kemämme seurakuntatyön pe-
rusteella. Yksilön subjektiivinen 
kokemus pyhästä tai epäpyhästä 
määrittää pyhyyden. 

Ihmiskeskeisen uskovien yh-
teisön kehittämisen oppaat ja eri-
laiset kristittyjen johtajuusoppaat 
ovat nykyään muodissa. Ne kes-
kittyvät tämän uudestisyntynei-
den keskinäisestä sopimuksesta 
syntyneen yhteisön trimmaami-
seen ja varustamiseen. Samalla 
unohdetaan lähes kokonaan Ju-
malan lahjat. Myös yksittäisen 
kristityn toiminta seurakunnassa 
muuttuu helposti oman kristilli-
syyden todisteluksi ja itsevakuut-
teluksi. ”Minun täytyy evankelioi-
da ja osallistua, että minä varmas-
ti olisin pelastettu kristitty.” Rak-
kauden ilmapiiri seurakunnassa 
muuttuu armottomaksi tuomion 
ilmapiiriksi. 

Hengellisyys muuttuu omavoi-
maiseksi, saaden kunkin konteks-
tin mukaisen muodon. Rakentei-
siin uskovat tekevät niistä autuut-
tavia, karismaattisuuteen uskovat 
tekevät kokemuksista autuuttavia, 
syntisyyden surkutteluun uskovat 
tekevät surkuttelusta autuutta-
van, demokratiaan uskovat teke-
vät konsensuksesta autuuttavan ja 
niin edelleen.

pyhien yhteys yhtey-
tenä pyhiin asioihin!

Raamatussa vastine commu-
nio sanctorumille on ”koinonia” 
(κοινωνια). Heti kun ylösnousseen 
Kristuksen omat saavat ensim-
mäisen kuvauksen seurakuntana, 
tämä koinonia mainitaan: ”Ja he 
pysyivät apostolien opetuksessa ja 
keskinäisessä yhteydessä (koino-
nia) ja leivän murtamisessa ja ru-
kouksissa.” (Apt 2:42)

Tämän kohdan äärellä alkaa 
hahmottua koinonia-sanan raa-
matullinen merkitys. Yhteys on 
syntynyt kun kristityt ovat tul-
leet kastetuiksi Jumalan toimes-
ta (Ap.t. 2:41 passivum divinum). 
Yhteydessä pysytään apostolien 
opetuksen eli evankeliumin julis-
tamisen kautta. Kristus itse asetti 
paimenviran, jolle hän antoi val-
tuutuksen: ”Joka kuulee teitä, se 
kuulee minua.” (Luuk 10:16) Yhte-
ydessä pysytään myös leivän mur-
tamisen kautta. Ehtoollisen Kris-
tus asetti nautittavaksemme (Luuk 
22:19-20). Koinonia on siis objek-
tiivisista Jumalan lahjoista synty-
vää. Jumala itse toimii armonvä-
lineidensä kautta. Merkittävää on, 
että koinonia-sana ei milloinkaan 
Raamatussa kuvaa seurakuntaa 
ihmisten joukkona, vaan se kuvaa 
asioiden tilaa pyhien yhteisössä, 
suhteessa pyhiin asioihin tai suh-
teessa toisiin kristittyihin.

Johanneksen ensimmäisessä 
kirjeessä kerrotaan se, mitä koi-
nonia Kristukseen saa meissä syn-
tisissä ihmisissä aikaiseksi: Min-
kä olemme nähneet ja kuulleet, 
sen me myös teille julistamme, 
että teilläkin olisi yhteys (koino-
nia) meidän kanssamme; ja meillä 
on yhteys (koinonia) Isän ja hänen 
Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, 
kanssa. Jos sanomme, että meillä 
on yhteys (koinonia) hänen kans-
saan, mutta vaellamme pimeydes-
sä, niin me valhettelemme emme-
kä tee totuutta. Mutta jos me val-
keudessa vaellamme, niinkuin hän 

HENKESI SYNNYTTÄMÄÄ ELÄMÄÄ 
SANAN JA SAKRAMENTTIEN KAUTTA 
kalle Väätäinen

Lyhennelmä Karjalohjan kirkkopäivillä 2013 pidetystä esitelmästä.

hepreassa normaali neitsyttä tar-
koittava sana on betula. Jos näin 
on, Matteus tulkitsee Jesajaa ty-
pologisesti. Tällöin ennustus on 
täyttynyt ehkä jo Jesajan aikoi-
hin, mutta sen varsinainen täytty-
mys tapahtuu nyt ja on edellistä ih-
meellisempi, sillä Maria saa lapsen 
ilman miestä. 

Juutalaiset käänsivät Vanhan 
testamentin kreikaksi kolmannel-
la vuosisadalla eKr. ja hekin pää-
tyivät kääntämään sanan almâ sa-
naksi parthenos (neitsyt) eikä sa-
naksi neanis (nuori nainen), jota 
Jeesuksen jälkeiset juutalaiset 
kääntäjät käyttivät. Tämä viittaisi 
siihen, että Jesajan ennustus tar-
koitti tulevaa messiasta, joka syn-
tyy ihmeellisellä tavalla neitsyestä.

Väite 4: 

Matteus ja Luukas kopioivat neit-
seestäsyntymisen antiikin paka-
nallisista teksteistä.

Antiikin teksteistä löytyy merkki-
henkilöiden ihmeellisiä syntymä-
kertomuksia. Kuitenkin nämä ta-
rinat eroavat paljon Matteuksen 
neitseestäsyntymiskertomukses-
ta. Antiikin mytologioissa ihmis-
hahmoiset jumalat yhtyvät naisiin, 
mutta seurauksena ei ole mitään 
neitseestäsyntymisen kaltaista, sil-
lä näissä kertomuksissa naiset ei-
vät pysy neitsyinä yhtymisen ta-
pahduttua. 

Esimerkiksi Aleksanteri Suu-
ren syntymäkertomuksessa hänen 
äitinsä ei ollut neitsyt, vaikka Alek-
santerin väitettiinkin saaneen al-
kunsa Zeuksen yhdyttyä hänen äi-
tiinsä. Mytologisissa kertomuksis-
sa oli aivan toinen sävy kuin Jee-
suksen syntymäkertomuksessa. 
Jeesuksen syntymäkertomuksessa 
Jumala ei tullut alas ihmisen hah-
mossa ja yhtynyt Mariaan kuten 
antiikin mytologioissa, vaan Maria 
tulee raskaaksi koskemattomana 
Pyhän Hengen vaikutuksesta.

Antiikin myyttisiä syntymäker-

tomuksia olisi ollut mahdoton hy-
väksyä juutalaisessa ympäristössä, 
jossa Matteus evankeliuminsa kir-
joitti. Varhaiset juutalaiset eivät 
odottaneet messiaan tai Daavidin 
pojan olevan jumalallista alkupe-
rää, vaan kokonaan ja ainoastaan 
ihminen. Siksi kukaan juutalainen 
Matteus mukaan lukien ei olisi kir-
joittanut tällaista kertomusta mes-
siaasta ellei sillä olisi vahvaa histo-
riallista pohjaa. 

lopuksi

Jeesuksen neitseellinen syntymä 
on Raamatussa selvä asia. Se löy-
tyy myös monista muista kristilli-
sistä lähteistä tuolta ajalta. Mat-
teus tai Luukas ei ole keksinyt sitä 
itse tai lainannut sitä antiikin my-
tologioista tai juutalaisista lähteis-
tä lisätäkseen Jeesuksen arvoval-
taa, vaan se on ollut alkuseurakun-
nassa kaikkien tiedossa oleva pe-
rimätieto, jonka kristityt uskoivat 
tapahtuneen historiallisesti.

Voidaksemme puhua seura-
kunnasta on välttämätöntä 
ensin pysähtyä pohtimaan, 

mikä seurakunta itse asiassa on. 
Kysymys on siitä, miten ymmär-
rämme apostolisen uskontunnus-
tuksen kolmannen uskonkohdan: 
”…ja Pyhään Henkeen, pyhän yh-
teisen seurakunnan, pyhäin yhte-
yden…” Mitä pyhäin yhteys, com-
munio sanctorum on?

pyhien yhteys ihmisten  
yhteytenä?

Pyhien yhteyden voidaan ajatella 
tarkoittavan pyhien ihmisten (san-
cti) keskinäistä yhteyttä. Tämä tul-
kinta on nykyään kristikunnassa 
hallitseva. Elämme tässä tulkin-
nassa 1700-luvun pietismin ja eri-
tyisesti modernin teologian isänä 
pidetyn Friedrich Schleiermache-
rin (1768-1834) jalanjäljissä. Hä-

nen mukaansa kirkko syntyy ja 
pysyy voimassa vain ihmisten va-
paaehtoisten tahdonaktien kaut-
ta. Kirkko syntyy, kun uudesti-
syntyneet kristityt tulevat yhteen. 
Schleiermacherille pyhien yhteisö 
oli siis todellisuutta varsinaisesti 
vain uskonnollisissa subjekteissa, 
uskovissa ihmisissä. Tämä on kris-
tikuntaa jatkuvasti vaivannut aja-
tus, mutta erityisesti valistuksen 
aikana ja sen jälkeen seurakunta 

Kalle Väätäinen Karjalohjan kirkko-
päivillä 
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on valkeudessa, niin meillä on yh-
teys (koinonia) keskenämme, ja 
Jeesuksen Kristuksen, hänen Poi-
kansa, veri puhdistaa meidät kai-
kesta synnistä. (1.Joh1:3, 6, 7)

Yhteys pyhiin asioihin, Sa-
naan ja sakramentteihin, synnyt-
tää Kristuksessa pyhien ihmisten 
yhteyden toisiinsa. Yhteys on aina 
ensisijaisesti uskonyhteyttä Kris-
tukseen ja vasta sitten yhteyttä toi-
siin ihmisiin. Tätä yhdistymistä 
Kristukseen ja toisiin kristittyihin 
on ehtoollisen epikleesirukoukses-
sa rukoiltu varhaiskirkon ajoista 
lähtien: ”Yhdistä meidät häneen ja 
toisiimme.”

Tämän raamatullisen pyhien 
yhteyden tiivisti hienolla tavalla 
Simo Kiviranta, todetessaan: ”Us-
kovien ja pyhien yhteisö ei siis tule 
kristilliseksi kirkoksi tiettyjen ih-
misten vuoksi, vaan näiden ihmis-
ten yhteisöön kätkeytyvän juma-
lallisen läsnäolon perusteella.”

oikea communio san-
ctorum pitää eVanke-
liumin puhtaana

Pyhien yhteys on sovintoveren alt-
tarin ja syntien anteeksiantamuk-
sen evankeliumin yhteyttä. Täs-
sä on alttarin ja saarnastuolin yh-
teys, joka on luterilaisille ehdoton 
edellytys kirkolliseen yhteyteen. 
Vasta armahdettuina syntisinä me 
voimme hyväksyä toisemme. Vas-
ta Kristuksen antamin uusin sil-
min me voimme sietää toistemme 
virheitä ja syntejä. Vain siinä yh-
teydessä, joka syntyy Herran pöy-
dässä, meillä on yhteys toisiimme. 

Siinä yhteydessä syntyy sellai-
nen armon ilmapiiri, joka mahdol-
listaa seurakunnassa myös sosiaa-
lisen ”vallankumouksen”. Seura-
kunnasta voidaan todeta: kun pai-
kalla messussa on 100 vierasta, on 
paikalla 100 syntisten himojen val-
lassa mellastavaa pässiä. Ainut py-
hyys on Kristuksen lahjapyhyyttä. 
Raamatullinen käsitys pyhien yh-
teydestä säilyttää kirkon liturgi-

sen elämän keskellä vanhurskaut-
tamisopin oikeana ja puhtaana. 
Evankeliumi todellakin on Juma-
lan voima. (Room 1:16) Kristuk-
sesta ja hänen lahjoistaan virtaava 
pyhyys pitää väistämättä evanke-
liumin puhtaana, koska silloin ih-
misten on välttämättä oltava synti-
siä, että he saisivat armon Kristuk-
sessa. Tämä puhdas evankeliumi 
on Jumalan voima, joka synnyttää 
seurakunnan. Tämä puhdas evan-
keliumi on Kristus itse!

oikea communio sancto-
rum antaa ja toteuttaa 
seurakunnan mission

Raamatun mukaan me tulemme 
yhdeksi ruumiiksi jumalallisen 
tahdonaktin kautta ehtoollispöy-
dässä. Siinä olemme Pyhän Hen-
gen kutsumina. Siinä olemme suu-
ren puutarhurin käsissä, joka liit-
tää meitä kuivuneita oksia eläväk-
si tekevään viinipuuhun. ”Mutta 
nyt Jumala on asettanut jäsenet, 
itsekunkin niistä, ruumiiseen, 
niinkuin hän on tahtonut.” (1.Kor 
12:18) Kristus itse tekee seurakun-
nassa kaiken työn. Messussa hän 
luo oman  seurakuntaruumiinsa. 
On kysymys hänen työstään - ei 
meidän touhuamisestamme; on 
kyse hänen seurakunnastaan – ei 
meidän kerhostamme. Meidän ei 
tarvitse järjestää seurakuntaan eri 
toimintoja siksi, että meillä niiden 
kautta olisi oikea seurakunta. Kris-
tus riittää, osallisuus häneen riit-
tää. 

Näkyvät kirkon tuntomerkit 
ovat armonvälineissä ja niiden 
hoitamisessa. On väärin etsiä kir-
kon näkyviä tuntomerkkejä, rekis-
tereistä, kirkon järjestyksestä, juri-
diikasta, piispan mielipiteistä, kir-
kon historiasta, uskovien palavuu-
desta tai mistään ihmisten omasta. 
Näkyvä kirkko löytyy jumalanpal-
velusta viettävästä seurakunnasta. 
Ei ole sattumaa, että Martti Luther 
puhuu kirkon seitsemästä tunto-
merkistä nimenomaan Jumalan 

lahjojen kautta.
Joka sunnuntai Jeesus itse lä-

hettää seurakunnan: Lähtekää 
rauhassa ja palvelkaa Herraa iloi-
ten! Hän lähettää meidät, jotka 
olemme tulleet osaksi häntä. Hän 
lähettää meidät, mutta lähettääkin 
itsensä. Hän on palvellut meitä ja 
lähettää meidät palveltuina palve-
lemaan. Kaikki työ seurakunnas-
sa on Jumalallista elämää osana 
Kristuksen ruumista. Me kutsum-
me toisia tähän elämänyhteyteen 
levossa rauhassa. 

Herman Sasse toteaa hienosti: 
”Ensimmäisen helluntain kirkol-
lisessa tilanteessa, ei tarvittu mi-
tään evankelioimistyön toimikun-
tia tai erillisiä kaupunkimissioi-
ta, ei kirjoitettu evankelioimisop-
paita. Sen sijaan he viettivät mes-
sua ja rukoilivat. ’…Ja Herra lisäsi 
heidän yhteyteensä joka päivä nii-
tä, jotka saivat pelastuksen.’(Apt 
2:27) Kirkko eli myös poliittisessa 
ja kulttuurisessa ristipaineessa. Ei 
silloin kuitenkaan järjestetty eri-
laisia konferensseja ja väitelty lo-
puttomasti kirkon ja yhteiskun-
nan rajapinnasta. Ei, vaan kristityt 
viettivät messua, rukoilivat ja lau-
loivat Te deum – hymniä raunioi-
na olevan maailman keskellä.”

seurakunnan kehitty-
minen ja elämänkaari

Kun tarkastelemme seurakuntayh-
teisön syntyä, on koko ajan huo-
lellisesti pidettävä mielessä seura-
kunnan erityisluonne verrattuna 
kaikkiin muihin yhteisöihin. Me 
emme saa langeta ajattelemaan, 
että yhteisöissämme vaikuttavat 
vain ”tavallisen” inhimillisen yh-
teisön lainalaisuudet. Seurakun-
ta on Pyhän Hengen yhteisö, jota 
Kristus itse rakentaa. Seurakunta 
on communio sanctorum koko raa-
matullisessa merkityksessään. Tä-
män vuoksi on hyvin ongelmallista 
puhua seurakuntien istuttamises-
ta. Seurakuntia ei meidän toimes-
tamme istuteta, vaan ”yksi pyhä, 

yhteinen ja apostolinen kirkko” on 
Kristuksen. Hän antaa sen näkyä 
eri aikoina eri paikoissa. Kun ko-
konaista evankeliumia julistetaan, 
silloin Kristus itse luo seurakun-
tansa. Kokonaiseen evankeliumiin 
kuuluu aina se, että kerrotaan mis-
sä ja miten osallisuus Kristukseen 
on mahdollista.

Seuraavassa koitan hahmotel-
la luterilaisen messua viettävän 
seurakunnan elämänkaarta. Olen 
saanut olla mukana seitsemän Itä-
Suomessa olevan Lähetyshiippa-
kunnan seurakunnan syntypro-
sessissa. Kaikkien seurakuntien 
synty on ollut Jumalan ihme. In-
himilliset resurssit ovat olleet niu-
kat. Pastori, jonka olisi pitänyt olla 
innostava ihmemies, on ollut vä-
synyt, penseä ja heikkouskoinen. 
Yleinen mielipide on ollut joskus 
vihamielinen, joskus pilkallinen ja 
joskus välinpitämätön. Kuitenkin 
seurakunnat ovat syntyneet, elävät 
ja kasvavat. Syynä lienee se, että 
communio sanctorum on toteutu-
nut raamatullisella tavalla.

pyhä henki seuloo oike-
at ihmiset seurakuntaan

Alussa toiminnassa on yleensä 
mukana paljon ihmisiä. Monien 
odotukset eivät kohtaa luterilaisen 
uskon ja opin raamatullista todel-
lisuutta. Varsinkin sekavassa kir-
kollisessa tilanteessa löytyy mitä 
erilaisempia kristittyjä. Luterilai-
nen perusopetus, yksinkertaisesta 
kristinuskosta seuloo joukosta vä-
hitellen pienen lauman. Opetuk-
sen jälkeen toiminnan aloittami-
seen sitoutuva seurakunta tietää 
haluavansa sitä luterilaista kris-
tuskeskeistä elämää, jota edustam-
me luterilaisina. 

Tämä seuloutuminen on ehkä-
pä merkittävin alkuvaiheen pro-
sessi. Siksi seurakunnan alkuvai-
heessa selkeä tunnustuksen mu-
kainen opetus on tärkeää. Puhdas 
evankeliumi, joka ei jätä ihmiselle 
itselleen mitään osaa pelastukses-

sa on monille pahennus. Samoin 
Raamatun yksinkertainen kristus-
keskeinen totuus kasteesta ja eh-
toollisesta Jumalan vaikuttavina 
armonvälineinä ovat monille ylit-
tämättömiä esteitä. Ihmisillä on 
toki oltavakin vapaus lähteä muu-
alle todettuaan ettei tunnustuksel-
linen luterilaisuus ole heitä varten. 
Pastorien on hyvä opetella ”iloisen 
luopumisen” kulttuuri tässä vai-
heessa. Liiallinen myötäily ja tar-
rautuminen jokaiseen ihmiseen, 
evankeliumin totuuden kustan-
nuksella, on seurakunnan kannal-
ta vahingollista. Seurakunta voi ra-
kentua vain Jumalan työn varaan. 
”Jos Herra ei huonetta rakenna, 
niin sen rakentajat turhaan vaivaa 
näkevät.” (Ps. 127:1)

kasVu syVenemisenä

Kun Pyhä Henki on Raamatun sa-
nan opetuksen kautta kutsunut 
ja koonnut laumansa, alkaa vasta 
varsinaisen rakentamisen vaihe. 
Seurakunta on oivaltanut liturgi-
sesta jumalanpalveluksesta jotain 
olennaista. Ennen kaikkea seura-
kunta on alkanut elää Kristuksen 
palveltavana. Opetuksen jatkuva-
na sisältönä tulee tässäkin vaihees-
sa olla se, miten elämä virtaa seu-

rakuntaan sanan ja sakramenttien 
kautta. Yhteisö ei rakennu keski-
näisestä sopimuksesta tai sosiaa-
lisista ponnisteluista käsin. Se ra-
kentuu nimenomaan tutun raama-
tunjakeen mukaan: ”Leipä, jonka 
me murramme on osallisuus Kris-
tuksen ruumiiseen. Leipä on yksi 
ja niin mekin olemme yksi ruu-
mis, sillä me kaikki olemme osalli-
set tuosta yhdestä leivästä.” (1.Kor 
10:17)

Syvenemisen yksi keskeisim-
mistä ulottuvuuksista on, että ko-
rostetaan kaikkien messuvierai-
den olevan syntisiä, ja ainut py-
hyys koko seurakunnassa on lah-
japyhyyttä. Oikeanlainen vanhurs-
kauttamisopin korostaminen joh-
taa armollisuuden ilmapiiriin seu-
rakunnassa. Lukuisien seurakun-
talaisten kokemus messuistamme 
on ollut: olen tullut kotiin! Tämä 
kokemus syntyy juuri armon ilma-
piiristä. 

Tähän vaiheeseen liittyy lähes 
aina haastavia ihmisiä. Kun seu-
rakunta piirtyy esiin Jumalan per-
heväkenä, silloin yllättävätkin ih-
miset alkavat käyttäytyä kuin lap-
set. Armon evankeliumi vapaut-
taa ihmiset paljastamaan itsestään 
myös epäsovinnaisia puolia. Haas-
tavat tilanteet ja ongelmat eivät ole 
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yleensä merkki epäonnistumises-
ta, vaan mieluumminkin kertovat 
luottamuksen syntymisestä.

kasVu laajenemisena

Kun seurakunnan hengellinen 
ydin, ”sydän”, saa sykkiä sanan ja 
sakramenttien kautta, seurakun-
nasta tulee kutsuva. Tämä muu-
tos tapahtuu hengellisen sisällön 
mukana itsestään. Mutta samalla 
se on erinomainen paikka opettaa 
jokaista messuvierasta kutsumaan 
ystäviään ja tuttaviaan kirkkoon. 
Kun seurakunta on koko ajan il-
maisten Jumalan lahjojen äärel-
lä, tulee yhteisöstä positiivisuu-
den keidas arkeen. Tässä vaihees-
sa unohdamme helposti puhumi-
sen kaikesta siitä, mikä seuloi alus-
sa lauman. Niin ei saa käydä. Sik-
si luterilaisuuden perusteista on 
koko ajan opetettava ennen kaik-
kea saarnoissa. 

Tässä vaiheessa seurakunnas-
ta yleensä löytyy intoa ja ihmisiä 
aloittaa erilaisia yhteisöä rakenta-
via toimia. Väkimäärä kasvaa ta-
saisesti ja pastorin haasteet kas-
vavat ihmisten kohtaamisessa ja 
opetuksessa. Seurakunta helposti 
harhautuu laajentamaan toimin-
taa liikaa. Into perustaa erilaisia 
piirejä ja ryhmiä voi hajottaa seu-
rakunnan messun ympäriltä. Kaik-
kia messun ulkopuolisia toimia pi-
täisikin miettiä siitä näkökulmas-
ta, miten ne palvelevat messuun 
kokoontuvaa seurakuntaa. Nyt 
seurakunnan tulisi yhdessä pohtia, 
mitä ovat ne käytännön toimet ja 
rakenteet, jotka tukevat yhteisölli-
syyttä, hengellisen elämän syvene-
mistä ja työn laajenemista? Kuinka 
edelleenkin kohdata henkilökoh-
taisesti ihmisiä?

 
organisoituminen

Kun seurakunta alkaa piirtyä riit-
tävän luotettavana ja suurena 
joukkona on viimeistään hyvä py-
sähtyä pohtimaan kuutta tukipyl-

västä, joilla käytännön elämä saa-
daan toimimaan. Nämä kuusi asi-
aa on havaittu tarpeelliseksi.  Tie-
tenkin näistä on syytä puhua alus-
ta asti, mutta tässä vaiheessa on 
vasta todellisia mahdollisuuk-
sia saada seurakunta organisoitu-
maan kunnolla.

1. Musiikkitoiminta. Kuka vas-
taa messujen musiikista, sekä 
kanttoreiden etsimisestä kutsumi-
sesta? 

2. Pyhäkoulu ja kasvatustoi-
minta. Kuka vastaa seurakunnassa 
kasvatustyöstä? 

3. Suntiotoiminta. Kuka vastaa 
messun käytännönjärjestelyistä ja 
suntion tehtävistä, sekä suntioiden 
etsimisestä ja kutsumisesta? 

4. Keittiö- ja kahvitustoiminta. 
Kuka vastaa kirkkokahvituksista ja 
kimppalounaista ja kutsuu ihmisiä 
joukkoon mukaan? 

5. Talousvastaava. Kuka pitää 
esillä seurakunnan taloudellisia 
asioita, kehotta lahjoittamaan ja 
esittelee tilastoja? 

6. Paimenen tuki yhteisölle. 
Pastorin tulee vähitellen tuntea jo-
kainen seurakuntalainen. Mikä on 
yhteisössä säännöllinen paikka tai 
tilanne, jossa pastori kohtaa vas-
tuunkantajia?

Kun seurakunnalla on jonkin-
lainen ajatus näiden kuuden pe-
rusasian hoitamiseen, on sopiva 
aika järjestäytymiseen. Jos järjes-
täytyminen tapahtuu liian kiirei-
sesti ilman, että yhteisön hallituk-
sessa olevilla ihmisillä on suoraa 
yhteyttä seurakunnan käytäntöi-
hin, voi olla vaikeaa löytää halli-
tukselle mielekästä roolia.

Järjestäytyminen on raamatul-
lista. On välttämätöntä järjestäy-
tyä paikallisesti ja myöskin liittyä 
johonkin kirkolliseen laajempaan 
rakenteeseen. Rakenteet eivät kui-
tenkaan ole milloinkaan itsetar-
koitus. Ne palvelevat ja mahdollis-
tavat elävän jumalanpalveluselä-
män, Kristuksen tekemän palvelu-
työn seurakuntansa keskellä.  Suo-
men evankelisluterilainen Lähe-

tyshiippakunta on perustettu juuri 
tällaiseksi rakenteeksi.

Kun seurakunta kasvaa väki-
määrältään, on sen ensimmäise-
nä lähetystehtävänä toisten seura-
kuntien tukeminen ja uusien mah-
dollistaminen. Luterilaisen seura-
kunnan maksimikoko on noin 150 
ihmistä. Tämän jälkeen on ehdot-
tomasti pohdittava uusien seura-
kuntien perustamista. Niin, ja ku-
ten huomaatte, meillä ei ole syy-
tä ryhtyä kateelliseksi. Ei yhteen 
kaupunkiin riitä yksi luterilainen 
seurakunta! Montako seurakun-
taa tarvitaankaan 100 000 ihmi-
sen kaupungissa, että kaikki asuk-
kaat olisivat osallisia Kristukses-
ta? Eri herätysliikkeiden on siis 
turha nähdä toisiaan kilpailijoina. 
Raamattu sanoo: ”Eloa on paljon, 
mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa 
siis elon Herraa, että hän lähettäi-
si työmiehiä elonkorjuuseensa.” 
(Luuk.10:2)

lopuksi 

On vielä muistutettava, että seura-
kunta on piirtynyt esiin riittäväl-
lä tavalla aina silloin, kun evanke-
liumi Kristuksesta puhtaasti julis-
tetaan ja sakramentit Kristuksen 
asetuksen mukaan toimitetaan. 
Kaiken masennuksen, pienuuden 
ja ahdistuksen äärellä meidän on 
yhä uudelleen palattava siihen to-
siasiaan, että maailmankaikke-
uden Herra itse rakentaa seura-
kuntaa läsnä olevana Vapahtaja-
na. Kun näemme inhimillisin sil-
min vain hitaasti kehittyviä ja sur-
keita seurakuntia, emmekä löydä 
vastuunkantajia, niin juuri silloin 
meitä kutsutaan kysymään: eikö 
Kristus itse antanut messussa jäl-
leen itsensä seurakunnalle ja pas-
torillekin? Eikö hän itse ole se ruu-
mis, joksi me koitamme seurakun-
tana rakentaa? Ilman häntä me 
emme voi mitään. Ihmiselle se on 
mahdotonta, mutta Hänen kans-
saan, Hänen kauttaan ja Hänessä 
kaikki on mahdollista. 

EUTANASIA – HYVÄ KUOLEMA, 
ONKO SELLAISTA?
pekka reinikainen ll

Eutanasialla tarkoitetaan 
potilaan harkittua surmaa-
mista lääketieteellisellä toi-

menpiteellä tai hengenpelastavan 
lääketieteellisen toimenpiteen te-
kemättä jättämistä. Painopiste on 
sanoilla ”harkittu surmaaminen”. 
Kyseessä on ennalta suunniteltu 
toiminta. Oleellista on toiminnan 
tavoite. 

Aikaisemmin käytetyt ilmai-
sut, ”aktiivinen ja passiivinen eu-
tanasia” pitäisi vanhentuneina jät-
tää pois käytöstä. Erityisesti käsi-
te ’passiivinen eutanasia’ on ongel-
mallinen, koska siitä ei selviä, oli-
ko lääkärin selkeä tavoite surmata, 
nopeuttaa kuolemaa vai lopettaa 
potilasta kohtuuttomasti rasitta-
va hyödytön hoito. Jos esimerkik-
si potilasta kohtuuttomasti rasit-
tava ja hyödytön solusalpaajahoito 
keskeytetään jo pitkälle levinneen 
syövän hoidossa ja potilas meneh-
tyy hieman nopeammin, lääkärin 
tavoite ei ollut surmata potilastaan 
vaan säästä hänet tarpeettoman 
hoidon sivuvaikutuksilta. Tämä ei 
ole ”passiivista eutanasiaa” vaan 
hyvää lääketieteellistä hoitoa.

Tilanne on toinen, jos lääkäri 
nukuttaa potilaan, jolla on kovia ki-
puja, mutta joka ei ole kuolemassa, 
eikä anna hänelle nesteitä ja ravin-
toliuosta ja potilas menehtyy nes-
tehukkaan. Tällöin tavoite surmata 
potilas on ilmeinen ja kyseessä on 
eutanasia, jossa lääketieteellinen 
toimenpide jätettiin tekemättä.

kaksi Vähemmistöön jää-
Vää erityistapausta

Pieni vähemmistö potilaista ei saa 
moderneistakaan hoidoista riittä-

vää lievitystä oireisiinsa. Pitäisikö 
nämä potilaat surmata? Pitäisikö 
pienen poikkeuksellisen ryhmän 
takia säätää yleistä lainsäädän-
töä? Toinen vähemmistö eutanasi-
aa haluavia potilaita muodostuu 
voimakastahtoisista ja itsenäisis-
tä potilaista, jotka pelkäävät joutu-
vansa täysin muiden hoidettaviksi. 
He haluavat itse määrätä kuolinta-
pansa ja kuolinhetkensä. Pitäisikö 
lääkäreiden määrätä heille lääk-
keet, joilla he voisivat surmata it-
sensä?

Eutanasia voidaan luokitella 
joko potilaan pyytämään toimen-
piteeseen, tai toimenpiteeseen ti-
lanteessa, jossa potilaan toivo-
muksesta ei ole kiistatonta näyt-
töä – tai se perustuu mahdolliseen 
aikaisempaan tahdonilmaisuun. 
Hollannissa jälkimmäistä tapaus-
ta ei luokitella eutanasiaksi, vaan 
siellä käytetään ilmaisua life-ter-
minating treatment. Lopputulos 
on tietysti sama, mutta tällaista 
kiertoilmaisua käytettäessä voi-
daan vakavalla naamalla sanoa et-
tei potilaita surmata ”eutanasialla 
vastoin heidän tahtoaan”. 

Lääkärin avustamassa itsemur-
hassa tavoite on surmata potilas 
aivan kuin eutanasiassa. Lääkäri 
laskee oikean annostuksen ja lait-
taa lääkkeet potilaan ulottuville. 
Potilas ottaa itse lääkkeet tai au-
kaisee tiputusletkun venttiilin.

lääkkeiden käyttö-
tapa ratkaisee

Harkittu surmaaminen on erotet-
tava sellaisen kipua lievittävän lää-
keannoksen antamisesta, jonka si-
vuvaikutuksena elämä voi lyhen-

tyä. Eutanasian kannattajilla on 
tapana kritisoida tätä erottamista 
jota he pitävät tekopyhänä. He kat-
sovat, että tässä lääkärit vain yrit-
tävät naamioida surmaamistyön-
sä arvokkaalta näyttävän lääke-
tieteellisen toiminnan taakse. Sa-
mankaltainen on eutanasian kan-
nattajien väite, jonka mukaan lää-
kärit antavat potilaalle morfiinia 
aikomuksenaan surmata, mutta 
peittelevät jälkensä syytteeltä vält-
tyäkseen. Nämä väitteet ovat har-
haanjohtavia ja vaarallisia. Mor-
fiini ja muutkin opiaatit ovat erin-
omaisia kipulääkkeitä. Tietysti nii-
tä voi annostella myös surmaamis-
tarkoituksessa, mutta jos niitä käy-
tetään taitavasti, ne eivät ole vaa-
rallisia tappavia lääkkeitä. Taitava 
opiaattien käyttö usein pidentää 
elämää, sillä kipu on poissa ja poti-
las jaksaa paremmin.

Kun eutanasialääkärit haluavat 
surmata potilaansa, he eivät käytä 
morfiinia. He käyttävät hyvin suu-
ria barbituraattiannoksia, joilla 
potilas vaipuu nopeasti koomaan. 

Pekka Reinikainen Karjalohjan kirk-
kopäivillä 

Sisarenpoika julkaisee tiivistetyn version Karjalohjalla 23.3.2013 pidetystä esitelmästä. 
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Tämän jälkeen annetaan lihaksia 
halvaannuttava lääke ja annos ka-
liumkloridia, joka pysäyttää sydä-
men. Nämä eivät ole saattohoito-
lääkkeitä. Lääkkeiden valinta pal-
jastaa, että tavoitteena oli potilaan 
surmaaminen.

Hyvä lääketieteellinen käytän-
tö on aina tehnyt eron tarkoituk-
sen ja ennakoinnin välillä. Kysees-
sä on ”kaksoisvaikutuksen” käsite. 
Lääkärien tavoitteena on parantaa 
syöpä, mutta samalla he ennakoi-
vat, että hoidosta voi olla haittaa 
tai se voi jopa tappaa. Kun lääkä-
ri antaa opiaatteja kuolevalle po-
tilaalle, tavoitteena on kivun lie-
vittäminen, mutta samalla lääkä-
ri huomioi, että hoito voi lyhentää 
potilaan elämää vaikka tämä ei ol-
lut lääkärin tavoite.

Eutanasiaa vaaditaan siksi, että 
pieni potilaiden vähemmistö ei saa 
apua saattohoitolääkkeistä. Ko-
keneet saattohoidon asiantuntijat 
tietävät kuitenkin, että potilasta 
ei koskaan tarvitse surmata kärsi-
myksen lievittämiseksi. Jos kipua 
ja kärsimystä ei saada hoidetuksi 
suurilla opiaattiannoksilla ja muil-
la lääketieteellisillä toimenpiteil-
lä, potilas voidaan aina laittaa koo-
maan suonensisäisillä lääkkeillä. 
Tätä tilaa ylläpidetään muutaman 
vuorokauden ajan, minkä jälkeen 
potilaan tila arvioidaan uudelleen. 
Tarvittaessa kooma palautetaan 
taas muutamaksi vuorokaudeksi ja 
näin jatketaan. Potilasta ei tarvitse 
surmata kivun lievittämiseksi.

asiakas on aina oikeassa – 
myös itsemurhan suhteen?

Entä kun potilas haluaa kuolla? 
Potilas voi vaatia kuolemaa, kos-
ka modernissa yhteiskunnassa on 
totuttu ihmisten perusteettomien-
kin vaatimusten toteuttamiseen – 
asiakas on aina oikeassa. Itsemää-
räämisoikeus sisältäisi näin ollen 
myös oikeuden itsetuhoon. Jotkut 
kauhistuvat ajatusta joutua hoido-

kiksi ja haluavat vapauden kuolla 
heille sopivana ajankohtana siitä-
kin huolimatta, että kaikki muut 
eivät tällaista oikeutta halua. Tap-
poa ja itsemurhaa on vuosituhan-
sia vastustettu länsimaisessa kult-
tuurissa, mutta nyt kehitys kulkee 
siihen suuntaan, että itsemurhaa 
aletaan pitää jalona ja kunnioitet-
tavana tapana kuolla ja tähän ky-
kenemättömien armomurha pitäi-
si laillistaa.

Myyntimiesten menestyksekäs, 
ovela ja ihmistä imarteleva valhe 
on, että jokainen ihminen osaa va-
lita järkevästi. Ikävä kyllä sosiaali-
nen paine ja ympäristön vaikutus 
mielialaan toimii jokaisen kohdal-
la jopa tiedostamattomasti. Kaik-
ki lääkärit tietävät, että vakavis-
ta, elämää uhkaavista sairauksis-
ta kärsivät potilaat ovat usein ky-
kenemättömiä tekemään itsenäi-
siä ja loppuun asti harkittuja va-
lintoja, varsinkin heti sen jälkeen 
kun ovat kuulleet diagnoosin, ja 
ovat alttiita muiden mielipiteille. 
Puhutaan myös, että jotkut poti-
laat muodostavat ”taakan yhteis-
kunnan hoitojärjestelmille”. Van-
hukset voivat kokea olevansa taak-
ka omaisille.  Tämä lisääntyy van-
henevassa EU:ssa. Kokevatko van-
hukset kohta, että heidän kansa-
laisvelvollisuutensa on kuolla? Jos 
eutanasialaki säädetään, surmaa-
mista haluavien määrä epäilemät-
tä lisääntyy, kuten voidaan todeta 
eutanasian laillistaneissa maissa, 
eikä lakia juuri tämän vuoksi pidä-
kään säätää muutamien henkilöi-
den kovaäänisistä vaatimuksista 
huolimatta.

”lääkäreiden kutsumus-
ta elämän ylläpitämiseen 
täytyy kunnioittaa”

Eutanasia ja itsemurhan avustami-
nen ovat perinteisesti olleet kiel-
lettyjä maailmanlaajuisesti jo Hip-
pokrateen ajoista lähtien. Hippo-
krateen perinne teki selkeän eron 

hoidon ja vahingoittamisen välille. 
Henkilö, joka osaa parantaa, osaa 
myös surmata. Hippokrateen pe-
rinteen mukaiset lääkärit lupau-
tuivat suojelemaan elämää kaikis-
sa olosuhteissa potilaaseen katso-
matta.  Lääkärikunta on varjellut 
tätä perinnettä yli 2000 vuoden 
ajan, se on osa lääkärin kutsumus-
ta ja identiteettiä. Lääkärit ovat 
kieltäytyneet pyövelin tehtävis-
tä eivätkä surmaa taistelukentillä 
tai pyri lääkityksellä vaikuttamaan 
poliittisiin toisinajattelijoihin. To-
talitääristen järjestelmien pauloi-
hin joutuneet lääkärit ovat varoit-
tavia esimerkkejä.

Eutanasian kannattajien ehdo-
tus, että vain ammattitaitoiset lää-
kärit saisivat suorittaa armomur-
hia, on vastoin kaikkea sitä mitä 
lääkärinä oleminen on merkinnyt 
vuosituhansien ajan. Lääkärin am-
matin historiallista ulottuvuutta 
tuntevien pitäisi käsittää, että lää-
käri ei voi koskaan olla armomur-
han toimeenpanija. Eutanasiasta 
ei voi koskaan tulla lääketieteel-
listä toimenpidettä tai hoitomuo-
toa. Jos oikeus kuolla laillistetaan, 
lääkärit vedetään väistämättä mu-
kaan. Tällöin heidän sitoutumi-
sensa elämän ylläpitämiseen mur-
retaan ja heidän henkilökohtainen 
korkea moraalinsa kärsii. Koko yh-
teiskunnan kannalta on varmas-
ti parempi, että näin ei tapahdu ja 
lääkäreiden kutsumus elämän yl-
läpitämiseen, potilaiden hoitami-
seen ja potilaiden vahingoittami-
sen torjumiseen säilyy koskemat-
tomana. Näin luottamus lääkärei-
hin säilyy ja kaikkien potilaiden 
hoito, heidän lääketieteellisestä ti-
lastaan riippumatta, voi jatkua il-
man pelkoa ylilyönneistä.

Artikkeli pohjautuu professori John 
Wyatt’in Suomen kristillisen lää-
käriseuran syyskokouksessa 2012 
pitämään esitelmään. 

Työn mahdollisuudet ovat 
hyvät, sillä seurakuntiin on 
ovia auki niin paljon kuin 

ehdimme vastaamaan. Joka toi-
sessa suomenkielisessä seurakun-
nassa on joka vuosi jotakin Raa-
mattuopiston toimintaa. 

- Raamattuopistolla talo täyn-
nä, kurssit vetävät väkeä ja tälläkin 
hetkellä on aika täyttä. Opisto ko-
koaa suuren määrän nuorta väkeä, 
Junkkaala iloitsee. 

toimintaympäristö  
muutoksessa

Haasteitakin kuitenkin on. Toimin-
taympäristö on muutoksessa, sil-
lä ateistinen ja kristinuskon vastai-
nen tuuli puhaltaa yhteiskunnassa. 
Myös kirkon epämääräinen ja Raa-
matusta irtaantuva linja huolestut-
taa Raamattuopistolla. 

- Meitä askarruttaa, miten täs-
sä tilanteessa tulisi toimia. Miten 
evankeliumi ja Jumalan sana voisi-
vat koskettaa nyt ihmisiä? On syvä 
huoli siitä, että suuri osa kansasta 
vieraantuu kristinuskosta. 

- Meillä ei juurikaan ole mah-
dollisuutta perustaa jumalanpal-
velusyhteisöjä, mutta opistolta ra-
dioiduilla jumalanpalveluksilla on 
paljon kuulijoita. Erityisesti py-
rimme vahvistamaan evankelioi-
mistyötä ja raamattuopetusta. Sekä 
Matka halki Raamatun –tapahtu-
mista, joissa Raamattu käydään 
läpi yhdessä viikonlopussa että raa-
mattupiirityön vahvistamisesta on 
tullut myönteistä palautetta. 

Raamattuopisto on laajentanut 
raamattupiiritoimintaansa  radi-

oon. Radio Deissä pyörii radioraa-
mattupiiri ja muitakin radio-ohjel-
mia, jotka ovat löytäneet kuulijoita. 
Myös kustannustoiminnassa kirjo-
jen määrää on kasvanut ja laadus-
sakin on Junkkaalan mukaan pääs-
ty eteenpäin. Erityistä huomiota 
ovat kiinnittäneet paavi Benedic-
tuksen Jeesus-kirja ja juuri ilmes-
tynyt Alister McGrathin Lewis-elä-
mäkerta. 

diak muuttaa pois

Diakin koulutuksen siirtyminen 
pois Kauniaisista vuonna 2016 ai-
heuttaa muutoksia Raamattuopis-
ton toimenkuvaan. Raamattuopis-
tolle on vastikään rakennettu uusi 
lisäsiipi Diakia varten ja näille ti-
loille pitäisi keksiä uutta käyttöä.

- Diakin synnyttämän aukon 
täyttäminen on suuri haaste lähi-
vuosina. Meidän peruskutsumuk-
semme on jo 50-luvulta alkaen ol-
lut kirkon työntekijöiden koulutus, 
Junkkaala kertoo. 

- Diakin koulutus on jo pikku 
hiljaa henkisesti etääntynyt Raa-
mattuopistosta. Nyt pohdimme eri 
vaihtoehtoja laajentaa opiston toi-
mintaa sitä vaihetta varten, kun 
Diak muuttaa Helsinkiin. 

 
jännitteinen sude 
kirkkoon

Raamattuopisto ei saa kirkolta pal-
jon taloudellista tukea. Virallisen 
kirkkokolehdin se on saanut vii-
me aikoina joka toinen vuosi. Pe-
riaatteellisesti tuki on tärkeä, mut-
ta kirkkosuhde ei määräydy rahan 

pohjalta vaan ideologisesti ja teo-
logisesti. 

- Niin kauan kuin on sellaisia 
seurakunnan työntekijöitä ja seu-
rakunta-aktiiveja, jotka haluavat 
pitää yhteyttä Raamattuopistoon, 
meillä on paikka tässä kirkossa. 
Emme halua luovuttaa paikkaam-
me siitä syystä, että kirkossa on 
toisenlaisia trendejä. 

- Suhde kirkkoon on jännittei-
nen raamattunäkemyksen tähden. 
Konkreettisesti erimielisyys tulee 
näkyviin kirkon virkaratkaisussa 
ja suhteessa avioliitto- ja parisuh-
dekysymykseen, mutta erilaiset 
näkemykset ulottuvat uskon ydin-
kysymyksiin, Junkkaala pohtii. 

- Tästä huolimatta teemme työ-
tämme iloisesti ja rohkeasti. Näyt-
tää siltä, että seurakunnissa on 
kasvavassa määrin kiinnostusta 
Raamattu-uskollista sanomaa ja 
toimintaa kohtaan. 

MISSÄ MENNÄÄN, RAAMATTUOPISTO?
santeri marjokorpi

Haastattelimme Raamattuopiston toiminnanjohtaja Timo Junkkaalaa, jonka mukaan Raamattuopiston 
työssä monet asiat näyttävät nyt hyviltä.

tällä palstalla kysymme eri herätysliikkeiden ja järjestöjen kuulumisia.

Raamattuopiston toiminnanjohtaja 
Timo Junkkaala
Kuva: Taneli Törölä
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Kristuksen seuraajien ko-
kemat väkivaltaiset vainot 
valitettavan harvoin ylit-

tävät suurten medioiden uutiskyn-
nyksen. Vielä vähemmän osataan, 
tahdotaan tai uskalletaan kysyä 
millä tapaa kirkko länsimaiden 
vapaissa ja turvallisissa yhteiskun-
nissa voi kohdata vihaa ja vainoa. 
Paavalin synodin kirkkopäivillä 
tahdotaan nostaa tämä kysymys 
esiin. Tule mukaan!

Kirkkopäivät pidetään 12.–
13.4.2013. Ohjelmaa toteuttamas-
sa mm. Jukka Norvanto, Anssi Si-
mojoki, Pekka Huhtinen ja monta 
muuta. Paikan suhteen informaa-
tio täsmentyy lähiaikoina. 

Näissä sanoissa tulee mei-
dän tutkistella Herramme 
ja Vapahtajamme Jeesuk-

sen Kristuksen käsittämätöntä ja 
syvää nöyryyttä, joka ikään kuin 
hiljaisuudessa menee sen suurim-
man ja korkeimman ohi ja mai-
nitsee ainoastaan halvinta. Sillä 
iankaikkista jumaluuttansa, joka 
on kaikkein suurinta ja kaikkein 
jalointa hänessä, hän ei tässä näy-
tä ajattelevan, vaikka jumaluus oli 
juuri samoin saapuvilla kuin hä-
nen lihansa ja verensäkin.

Niin näemme myös tässä hä-
nen sanomattoman rakkauten-
sa. Hän ei tyytynyt vain ottamaan 
päällensä meidän heikon luontom-
me, lihamme ja veremme ja niin 
muodoin tulemaan veljeksem-
me, yhdistääksensä meidät Juma-
lan kanssa ja tehdäksensä mei-
dät osallisiksi Jumalan luonnos-

ta, vaan hän on myös itse tahtonut 
tulla ruoaksemme ja juomaksem-
me. Sen tähden sanoo myös pyhä 
Augustinus: ”Ei mikään kansa eikä 
suku ole niin suuri, kuin on kristil-
linen suku, jota Jumala niin likelle 
lähenee ja johonka hän niin sisäl-
lisesti yhdistää itsensä.” Mikä ih-
meellinen ja sanomaton rakkaus 
täytyy hänellä olla meitä kohtaan, 
että hän on keksinyt juuri tämän 
keinon!

Pyhä Bernhard sanoo: ”Syödes-
sämme tätä ruokaa, tulemme sa-
massa sen syömiksi ja ikään kuin 
siksi muutetuiksi.” Niin kuin ruu-
miillinen ruoka muuttuu sen olen-
noksi, joka sitä nauttii, niin muut-
tuu sekin, joka hengellisesti ottaa 
vastaan tätä ruokaa häneksi, niin 
kuin Herra on Augustinukselle sa-
nonut: ”Minä en muutu sinuksi, 
vaan sinä minuksi.”

Mutta silloin kun Jumala syö 
meitä, hän kurittaa ja rankaisee vi-
kojamme ja virheitämme ja ilmoit-
taa niitä meille sisällisiä silmiäm-
me avaamalla. Tätä rikkipuremis-
ta, tätä kuritusta ja rangaistusta 
täytyy ihmisen mielessänsä kärsiä 
sisällisellä huokauksella kaikes-
ta sydämestänsä sanoa: ”Voi Her-
ra Jumalani, ole minulle vaivaisel-
le syntiselle armollinen.” Tämä on 
hänelle paljon parempi ja hyödylli-
sempi, kuin jos hän lukisi, rukoilisi 
taikka hankkisi ja tekisi mitä muu-
ta hyvänsä välttääksensä tällais-
ta kuritusta. Se murhe, jonka Her-
ramme panee päällemme, on suo-
tuisa ja suloinen. Hänen kuritus-
tansa seuraa lohdutus ja sydämen 
lievitys, uskallus, turva ja toivo.

Johannes Tauler, saarna Kristuksen 
ruumiin päivänä. (Johannes Taule-
ruksen saarnoja, Rauma 1890)

joh. 6:55,56

LATTIALLA ON HYVÄ OLLA.

VAINOTTU KIRKKO LÄNSIMAISSA

paaValin synodin paastonajan kirkkopäiVät pidetään Vuonna 2014 teemanaan:

Minusta tuntuisi teennäi-
seltä ylistää Jumalaa 
kädet kohotettuina. En 

muutenkaan kohota käsiäni, jos 
koen jotain hienoa. En ”tuuleta” 
usein. Etenisin mieluummin toi-
seen suuntaan, kohti lattiaa. Se ei 
olisi alistumista vaan ylistämistä. 
Armon ylistämistä. 

Eräässä koskettavimmista nä-
kemistäni musikaaleista päähenki-
lö esittää Jeesusta. Siinä on ikään 
kuin tuhlaajapoikakohtaus, jossa 
Jeesus kohtaa syntisen, Herraansa 

aavistuksenomaisesti tuntemaan 
oppivan miehen. Jeesus laskeutuu 
polvilleen miehen edessä, jolloin 
mies murtuu kyyneliin. 

Näytelmä oli muuten yhdysval-
talaisen vapaiden suuntien taide-
kollektiivin toteuttama. Siinä näh-
tiin muun muassa räjähtävä ruu-
misarkku (ylösnousemus).

En oikein tunne rukoilevai-
suutta, mutta siellä on kuulemma 
polvirukous käytössä. Itse kaipai-
sin messuliturgian ylistysosuuteen 
seuraavanlaista kohtausta: 

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Seba-
ot! Taivas ja maa on täynnä Sinun 
kirkkauttasi. Hoosianna korkeuk-
sissa! (Seurakunta seisoo)

Siunattu olkon hän, joka tulee 
Herran nimessä. Hoosianna kor-
keuksissa! (Seurakunta laskeutuu 
polvilleen)

Ajattelen usein, että kun seura-
kunta laulaa ”siunattu olkoon hän, 
joka tulee Herran nimessä”, Kris-
tus kulkee kirkon keskikäytävää 
ristiä kantaen. 

petri Vähäsarja

KOLUMNI

Minun lihani on 
totinen ruoka, ja 
Minun vereni on 
totinen juoMa. 
joka syö Minun 
lihaani ja juo 
Minun vereni, 
hän on Minussa ja 
Minä hänessä.
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