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K ansamme kohtalonvuo-
sina maamme johto esitti 
presidentti Kyösti Kallion 
suulla  esirukouspyynnön. 

Kansalaisia kehoitettiin rukoilemaan 
rakkaan isänmaamme puolesta. 
Jospa Jumala armahtaisi! Ja hän 
armahti: Suomen vapaus säilyi. 
Se oli valtava ihme ja sellaisenaan 
armosta annettu, vaikka hintana 
oli kymmenien tuhansien miesten 
kuolema rintamalla.

Ajatukseni ovat jälleen kerran 
siirtyneet kauas noihin aikoihin. 
Kun tänään katselee ympärilleen, 
ei voi kuin toivoa, että kansamme 
keskuudessa - metsämajoissa ja 
kaupunkilähiöissä - yhä eläisi uskol-
linen esirukoilijoiden joukko. Voi 
kuinka pahaksi maallinen meno 
on käynyt! Eduskunta säätää lain 
toisensa jälkeen, joissa romute-
taan Jumalan nimen kunnioitus, 
pyhäpäivän vietto, luonnollinen 
perhe-elämä ja kristilliset arvot. 
Eihän tämä kaikki voi olla vaikutta-
matta minuun, joka kamppailen 
turmeltuneen lihani kanssa. Tietysti 
saan syyttää itseäni jokaisesta 
lankeemuksesta, mutta silti tuntuu 
toisinaan siltä, että hiukan toisen-
laisessa maailmassa olisi helpompi 
elää. Ja entä lapsemme? Millaisen 
maan ja ennen muuta millaisen 
kirkon jätämme heille perinnöksi? 
Pelkään pahoin, että meidän 
käsissämme tuhlaantuu isiemme ja 
äitiemme kallis uskonperintö. Emme 
ehkä haluakaan kuulla saarnattavan 
parannusta omakohtaisesti. Riittää, 
kun ulkonaisesti pidämme kiinni 
Raamatusta, veisaamme oman 
herätysliikkeemme laulukirjaa 
ja osallistumme kaikenlaiseen 
uskonnolliseen toimintaan. Sitä 
kovempi on tuomio, jos kristillisen 
kodin kasvattina paatuu oma
hyväisyyteensä.

Mutta vielä Herran korvat kuulevat 
rukouksia. Siksi huutakaa, te rak-
kaat vanhemmat ja isovanhemmat, 
itsenne ja lastenne ja lastenlas-
tenne puolesta. Siksi muistakaa, 
te nuoremmat ja vasta-alkavaiset, 
pyytää varjelusta ja siunausta 
elämänne matkalle. Ei Jumala ole 

KANSAKUNTAMME HÄTÄTILA
- yhteiskunnallisella ja kirkollisella tasolla

muuttunut toiseksi. Me sen sijaan 
olemme tulleet pahemmiksi ja 
häijymmiksi. Meistä on parannuksen 
alettava. Kristuksen sovintoveressä 
siihen annetaan jokapäiväinen 
kehoitus ja mahdollisuus.

Kirkon hätätila

Muistan piispa Olavi Rimpiläisen 
todenneen virkakautensa aikana 
useasti eri yhteyksissä, että kirkko 
pitää kyllä Raamattua ylimpänä 
ohjeenaan monissa “opillisissa 
kysymyksissä”, mutta ei niinkään 
“elämänvaellusta koskevissa ratkai-
suissa”. Tässä oli hänen mielestänsä 
yksi suurimmista ongelmista 
käytännön seurakuntatyössä. Kun 
tänään luen lehdistä vaikeuksista, 
joita esim. papiston virkajärjestelyt, 
jumalanpalveluksissa käynti tai 
seksuaaliopetus aiheuttavat eri 
puolilla maatamme, tuntuu siltä, 
että tuo taannoin lausuttu varoituk-
sen sana on ollut enemmän kuin 
paikallaan.

Olemme hiljalleen ajautumassa 
vastaavaan tilanteeseen, jollaisesta 
keskitysleirillä marttyyrikuoleman 
kärsineen, saksalaisen teologin, 
Dietrich Bonhoefferin protesti alkoi. 
Hän kirjoitti kirjansa “Kutsu seu-
raamiseen” (Nachfolge, 1937) 
hätähuutona historiallisena het-
kenä, jolloin oli sallittua “tunnustaa 
Kristusta”, mutta ei “seurata häntä”. 
Kirkko ei saanut sekaantua “sille 
kuulumattomiin asioihin”. Siten 
esim. fasistisen valtiovallan arvostelu 
leimattiin yksinkertaisesti puuttu-
miseksi “maalliseen hallintaan” ja 
“varsinaisen, hengellisen tehtävän 
laiminlyömiseksi”. Sinun oli kyllä 
lupa olla kristitty, muttei enää 
elää kristittynä! Tämähän merkitsi 
täydellistä itsepetosta, sitä ns. 
“halpaa armoa”, joka ei lohduta 
ketään - paitsi suruttomia, ei vaikuta 
mitään - paitsi ulkokultaisuutta, 
ei johda yhtään mihinkään - paitsi 
helvettiin.

Samanlaisessa tilanteessa on oltu 
useasti aikaisemminkin. Jo Tuomas 
Kempiläinen totesi omana aikanaan 
sattuvasti: “Kristuksella on monta 

tunnustajaa, mutta harvoja seuraa-
jia!” Selvyyden vuoksi sanottakoon, 
että tämä koskee myös maamme 
tunnustusrintamaa. Ei se vielä riitä, 
että harjoitetaan terävää kirkko-
politiikkaa, saarnataan oikeata 
oppia, vedotaan Jumalan armolli-
suuteen ja laupeuteen, jos samalla 
kieltäydytään tekemästä totista 
parannusta, kilvoittelemasta ristin 
tiellä, seuraamasta Herraa, minne 
ikinä hän meneekin. Nyt tarvitaan 
kristillisyyttä, joka sekä näkyy että 
kuuluu lähelle ja kauas, kouraisee 
syvältä, ylentää sydämen, lämmittää 
mielen teeskentelemättömällä rak-
kaudella. Pahin paatumus seuraa 
puhtaasta opista, josta kyllä puhu-
taan, mutta josta ei sittenkään 
eletä.

Ruotsin edesmenneen piispa Bo 
Giertzin sanoin: “Tuskin on olemassa 
mitään niin kovaa kuin niiden pap-
pien sydämet, jotka ovat tottuneet 
jatkuvasti kuulemaan Jumalan 
sanaa, puhumaan Jumalan sanaa 
ja selittämään Jumalan sanaa, 
kuitenkaan itse vastaanottamatta 
sitä Jumalan sanana. Siinä lienee 
selitys siihen, että sanan palvelijat 
voivat toisinaan käyttäytyä arvoi-
tuksenomaisesti jumalattomuudes-
sansa, valheellisuudessansa ja 
sydämettömyydessänsä. Kyse on 
hengellisestä väärämielisyydestä, 
jos saarnataan sanaa toisille, muttei 
itse alistuta sen alle. Jonain päivänä 
sielunvihollinen sitten virittää ansan, 
hän viettelee hätävalheeseen, hän 
pakottaa tietoiseen ja harkittuun 
valehteluun tai johonkin muuhun 
tietoiseen ja harkittuun syntiin, 
koska on välttämätöntä pyrkiä 
säilyttämään kiiltävä ulkokuori.”

Syynä siis kirkkomme alennustilaan 
(puhun nyt koko kirkosta, sulke-
matta sen ulkopuolelle yhtäkään 
tunnustuksellista ryhmittymää 
tai ketään tunnustuksellista julis-
tajaa itseni mukaanlukien) on 
Raamatun arvovallan romahdus 
omassa yksityiselämässämme ja 
hartaudenharjoituksessamme sekä 
julkisessa seurakunnallisten asioitten 
hoitamisessa. Luopumuksen jäljet 
johtavat edelleen ripittäytymisen 

laiminlyömiseen. Tästä Bonhoeffer 
kirjoittaa: “Kahdella tavalla Jumalan 
käsky kohtaa meidät kirkossa: saar-
nassa ja ripissä. (…) Evankelisesta 
kirkosta katosi konkreettinen etiikka, 
kun pappi ei enää jatkuvasti nähnyt 
itseään asetetuksi rippituoliin vas-
tuullisten kysymysten eteen. Veto-
malla väärin kristityn vapauteen hän 
luopui julistamasta konkreettisesti 
Jumalan käskyä. Sen tähden vasta 
sitten, kun ripin jumalallinen virka 
jälleen löydetään, saa evankelinen 
kirkko takaisin konkreettisen etiik-
kansa, jollainen sillä oli uskon-
puhdistuksen aikana.”

Joten parannuksen “pitää Jumalan 
huoneesta alkaman” (1. Piet. 4:17). 
Jos se ei ala sieltä, se ei ala muual-
takaan. Tämä on meille kaikille kutsu 
todelliseen seuraamiseen: itsensä 
kieltämiseen, ristin ottamiseen ja 
kuolemaan, koska Kristus kielsi 
itsensä, otti ristinsä ja kuoli meidän 
tähtemme.

Pääkirjoitus
TIMO LAATO
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M utta kiitos olkoon Juma-
lan, joka aina kuljettaa 
meitä voittosaatossa 
Kristuksessa ja meidän 

kauttamme joka paikassa tuo ilmi 
hänen tuntemisensa tuoksun! 15. 
Sillä me olemme Kristuksen tuoksu 
Jumalalle sekä pelastuvien että 
kadotukseen joutuvien joukossa: 
16. näille tosin kuoleman haju kuo-
lemaksi, mutta noille elämän tuoksu 
elämäksi. Ja kuka on tällaiseen 
kelvollinen? 17. Sillä me emme 
ole niinkuin nuo monet, jotka 
myyskentelevät Jumalan sanaa; 
vaan puhtaasta mielestä, niinkuin 
Jumalan vaikutuksesta, Jumalan 
edessä, me Kristuksessa puhumme. 
(2. Kor. 2: 14-17)

Tässä Paavalin tekstissä on 
peräkkäin kaksi vertauskuvaa. Ensin 
on kuva voittosaatosta ja sitten 
on kuva kauppamiehestä. Ne 
eivät kuitenkaan ole irrallaan toi-
sistaan, vaan kuuluvat kiinteästi 
yhteen, kuten myöhemmin tulemme 
näkemään. 

Nykyäänkin järjestetään voittopa-
raateja. Voittosaatto eli triumfi 
oli tällainen antiikin voittoparaati. 
Antiikin triumfeissa voittaja nöyryytti 
hävinneitä siten, että heitä kuljetet-
tiin kahleissa mukana kulkueessa. 
Kristuksen voittosaatossa on toisin. 
Siinä on vain voittajan puolella 
olevia. Ja tästä voimme oppia 
yhden tärkeän asian. Kristus ei 
iloitse hävinneistä, hävinneiden 
kustannuksella. Kristus haluaisi, 
että kaikki olisivat voittajan puolella 
voittosaatossa. Kun niin. ei ole, 
hän suree sitä. Palmusunnuntaina 
muistelemme Jeesuksen viimeistä 
matkaa Jerusalemiin. Juuri niihin 
matkamuistoihin kuuluvat Jeesuksen 
sydämelliset sanat: “Jerusalem, 
Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat 
ja kivität ne, jotka ovat sinun 
tykösi lähetetyt, kuinka usein minä 
olenkaan tahtonut koota sinun 
lapsesi, niin kuin kana kokoaa 
poikansa siipiensä alle! Mutta te 
ette ole tahtoneet.” (Matt. 23: 37) 
Tämä Kristuksen mieli pitäisi olla 
meilläkin. Tällaisen surun pitäisi 
puhdistaa sydämemme kaikesta 

katkeruudesta ja vihasta ja pelosta. 
Vasta tällä mielellä kuulumme 
voittajiin. Kiinassa kulttuurivallan-
kumouksen aikana kristittyjen osaksi 
tuli aivan epäinhimillistä kohtelua, 
fyysistä väkivaltaa ja henkistä 
kiusaamista. Myöhemmin kristittyjen 
maanalaiseen seurakuntaan liitty-
nyt evankelista kertoo ihmetellen 
kysyneensä kristityiltä, miksi he 
eivät ole vihaisia ja katkeria. Vastaus 
ihmetytti häntä entistä enemmän: 
Jos niin olisi, silloin he olisivat 
voittaneet meidät. 

Antiikin triumen juhlintaan kuului 
suitsukkeiden polttaminen. Niitä 
poltettiin runsaasti kulkueessa. 
Tuoksu levisi kaikkialle ympäristöön. 
Suitsukkeita poltettiin voittajan 
kunniaksi, mutta oli voimakkaalla 
tuoksulla aivan toisenlainenkin 
tehtävä. Sillä tavalla peitettiin veren 
ja hien ja lian haju. Tässä kohden 
Kristuksen voittosaatto on saman-
lainen. Miten tähän voittosaattoon 
pääsikään? Jerusalemilaisille Herra 
sanoi, että hän olisi tahtonut koota 
heidät tykönsä., mutta he eivät 
tahtoneet. Vain myöntymisestä on 
mukaanpääsy kiinni. Mutta tämähän 
merkitsee, että emme me millään 
tavoin ole paraatikelpoisia. Sitä 
suurempi syy meillä on ylistää 
Kristusta, joka pelkän myöntymisen 
perusteella on meidät joukkoon kel-
puuttanut. Ei meidän tehtävämme 
todellakaan ole itsellemme suitsut-
taa, eikä minkäänlaista suitsuttami-
sen aihetta edes ole. Kristukselle 
yksin kuuluu ylistys ja kirkkaus ja 
kunnia ja valta nyt ja iankaikkisesti. 
Hänen tuntemisensa tuoksun alle 
peittyköön marssijoitten oma puoli-
naisuus, lika ja tahrat. 

Riemullisimmissa kohdissaankin 
Raamattu on kuitenkin todellisuuden 
tiedostava. Totta on se, mitä Kristus 
ei halua ja mitä yksikään hänen 
aito seuraajansa ei saisi haluta. 
Nimittäin missä tahansa Kristusta 
tehdään tunnetuksi, missä Kristuk-
sen tuntemisen tuoksu leviää, siellä 
tapahtuu jako kahteen. Toisille se 
on vastenmielinen haju, jota he 
eivät voi sietää, ja niin. he jäävät 
ulkopuolelle ja tuottavat itsellensä 

kuoleman ja kadotuksen. Toiset 
taas ihastuvat siihen, tajuavat, 
että elämältähän tämä maistuu, 
liittyvät mukaan ja pelastuvat. 
Miksi näin? Tämä jako ja ihmisten 
jakaantuminen on pimeä salaisuus. 
Se on pimeääkin pimeämpi, koska 
Kristus tahtoo meille pelkkää hyvää. 
Joka tapauksessa kukaan ei ole sen 
paraatikelpoisempi kuin toinen. 
Siltä pohjalta jako ei tapahdu. 
Jos kysyy vanhalta, Kristuksen 
voittosaatossa kauan marssineelta, 
ei äskenkääntyneeltä, jolla ei ole 
pitkää näköalaa, miksi liityit jouk-
koon, niin vastaus on: Herra auttoi 
erottamaan Kristuksen tuntemisen 
tuoksun, Herra pani ihastumaan 
siihen. Siitä se lähti ja sillä lailla se 
myöhemminkin jatkunut. Tällä 
valoisalla ja minun mielestäni aino-
alla oikealla ja kestävällä vasta-
uksella on kuitenkin myös tuo 
pimeä kääntöpuolensa. Tässä on 
rukouksen paikka itsemme ja toinen 
toisemme puolesta: “Työs ala, Herra, 
ja päätä se itse / vaivatut sielumme 
virvoittaen. /Hengelläs saata sä 
kaikille julki / sun valtakuntasi 
voimallinen / Muista, oi Jeesus ja 
armahda meitä, / ethän sä syntistä 
luotasi heitä, / ethän sä syntistä 
luotasi heitä.” 

Kun kaikille ei kelpaa liittyä Kris-
tuksen voittosaattoon, on lähellä 
kiusaus muuttaa tarjousta parem-
maksi. Nyt tulemme vertaukseen 
kauppamiehestä. Kauppamiehen 
viisas. strategia on myydä sellaista 
tuotetta, joka menee kaupaksi. 
Elämme nyt sellaisessa historian 
vaiheessa, jossa Raamattua viilataan 
mieluisammaksi ihmisille. Tätä 
nimitetään kirkon elämiseksi ajassa, 
kirkon elämiseksi ajan vaatimusten 
mukaisesti. Siihen on monta 
menetelmää. Luin haastattelun, 
joka mielestäni laajemminkin kuvaa 
tilannetta aivan seurakuntien ruo-
honjuuritasoa myöten. Haastatte-
lun mukaan Raamatun eettiset ja 
elämäntapaan liittyvät lausumat 
ovat kulttuurisidonnaisia ja van-
hentuneita. Ongelmana on löytää 
ne lausumat, jotka edelleen ovat 
voimassa. Ne lausumat ovat vel-
voittavia, joihin inhimillinen järki ja 

yleisinhimillinen taju oikeasta yhtyy. 
Tätä havainnollistettiin ottamalla 
Vanhasta testamentista hirmuisia 
kivittämiskäskyjä osoittamaan, että 
Raamattu ei voi toimia tässä ajassa. 
Pysähdymme rauhassa arvioimaan 
tätä mallia. 

Raamatun eettisten ja elämäntapaa 
koskevien lausumien on siis 
läpäistävä kaksi suodatinta ollakseen 
velvoittavia. Toinen on ihmisen 
järki, toinen on yleinen mielipide 
Minusta tällä tavalla Raamatusta 
ei jää paljon jäljelle. Toisaalta se, 
mitä jää jäljelle, on milloin mitäkin. 
Nimittäin ihmisen järjen tuotokset ja 
yleinen mielipide vaihtelevat ajasta 
aikaan. Ja jo samana aikanakin ne 
ovat keskenään erilaisia, kenttä on 
kovin kirjava. Lopputulos on se, 
mikä juuri nyt keskuudessamme 
lopputulos onkin, että ihminen itse 
on kaiken mitta mitä hyvään ja 
pahaan, väärään ja oikeaan tulee. 
Voisimme hyvin museoida koko 
Raamatun pölyttymään Kalevalan 
viereen ja tehdä seurakunnista 
jonkinlaisia tunnelmanhoitolaitoksia 
sananjulistuspaikkojen sijaan. 

Paavali puhuu toista. Paavali sanoo 
tekstissämme seuraavat suolaiset 
sanat: “Me emme ainakaan ole 
sellaisia kuin monet, jotka kaupitte-
levat Jumalan sanaa. Me julistamme 
sitä Jumalan edessä ja Kristusta 
palvellen, väärentämättömänä ja 
sellaisena kuin se tulee Jumalalta.” 
Siinä on Paavalin malli. Siinä on 
meille asetettu tavoite, jota huonosti 
tunnustamme seuranneemme. Ei 
tämä tarkoita sitä, että meidän 
olisi ruvettava ihmisiä kivittämällä 
tappamaan. Meidän tulee toki 
lukea Herran oman ohjeen mukaan 
Vanhaa testamenttia Uuden testa-
mentin läpi, Uudesta testamentista 
käsin. Ei tämä liioin tarkoita sitä, että 
meidän tulisi yhteyksistään irrotet-
tujen raamatunjakeiden perusteella 
esittää kaikenlaisia hullunkuri-
suuksia. Raamattua meidän tulee 
aina Raamatulla selittää eli pitää 
kokonaisuus mielessä. Siihen koko-
naisuuteen kuuluu täysivaltaisen 
ohjeellisena myös apostolinen 
sana. Ei se ole mitään inhimillistä 

Saarna Paavalin Synodin kirkkopäivil lä Soinissa
Palmusunnuntaina 24.3.2002.

OLAVI RIMPILÄINEN
PIISPA



4

tuumailua. Paavalin äsken luetun 
lauseen mukaan se on Jumalalta 
tullutta sanaa. Kristillinen todistus 
kyllä elää ajassa, aikaa seuraten, 
siten, että se tietää, mitä ajassa 
liikkuu. Pyhästä sanasta se koettaa 
ammentaa vastausta ajassa liikku-
viin kysymyksiin menekistä riippu-
matta. Toisaalta kristillistä todistusta 
leimaa tietty ajattomuuskin. Kristil-
linen usko ei ole vastausautomaatti. 
Se kuljettaa mukanaan ja pitää 
esillä paljon sellaista, mitä kukaan ei 
kysy. Se jättää vastaamatta turhiin 
ja tarpeettomiin kysymyksiin ja 
asettaa levollisesti, mutta autuuden 
haastolla itse kysymyksiä. 

Mutta kuka on tähän kelvollinen? 

“Sokea tässä halajaa sinulta valis-
tusta. Ah, aukaise mun silmäni, 
suo mulle johdatusta. Sun Henkes 
valo sytytä, suo sanas kynttiläksi, 
Sun tahtos mulle selitä, tee minut 
näkeväksi.

Täss’ arka anoo armoas, pelkuri 
ystävyyttäs. Tee laupeus nyt minulle, 
osoita lempeyttäs. Syntinen vastaan 
syntiä täss’ etsii lääkitystä, kylmen-
tynyt ja penseä anoopi virkistystä.”

M iten kelpaan Jumalalle? 
Jumala vastaa tähän 
kysymykseen vanhurs-
kauttamisella. Otan seu-

raavassa vanhurskauttamisesta 
esille kolme näkökulmaa: 1) Van-
hurskauttaminen Kristuksen tähden, 
2) Vanhurskauttaminen uskon 
kautta ja 3) Vanhurskauttamisopin 
vääristymät.  

1. VANHURSKAUTTAMINEN 
KRISTUKSEN TÄHDEN

Vanhurskauttaminen on Jumalan 
julistus: ”Sinun syntisi ovat anteek-
siannetut; olet syytön eli vanhurs-
kas.” Raamatun opetuksessa van-
hurskauttamisesta löytyy kolme 
tekijää, joista kullakin on oma tärkeä 
merkityksensä:

1.1 Vanhurskauttaminen tapah-
tuu “yksin Jumalan armosta”

Ensinnäkin Raamatun mukaan van-
hurskauttaminen tapahtuu “yksin 
Jumalan armosta” ja “yksin Kristuk-
sen tähden”.

“Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja 
ovat Jumalan kirkkautta vailla ja 
saavat (1) lahjaksi vanhurskauden 
hänen armostaan (2) sen lunas-
tuksen kautta, joka Kristuksessa 
Jeesuksessa.” (Room. 3:23-24).

Syntisen vanhurskauttaminen Juma-
lan silmissä ei ole Jumalan ja ihmi-
sen yhteistyön aikaansaannos. 
Paavali sanoo, että me saamme 
”lahjaksi” vanhurskauden. Tämä ei 
tarkoita sitä, ettei makua olisi suori-
tettu. Sama jae tuo todellisuudessa 
esiin, että maksu suoritettiin, mutta 
sen teki toinen: Kristus Jeesus on 
lunastanut heidät vapaiksi. Syntisen 
vanhurskauttaminen on ilmaista 
syntiselle. Mutta ei vanhurskautta-
jalle eli Jumalalle, sillä sen hintana 
oli Jumalan Pojan nöyryyttäminen 
ja uhraaminen Golgatalla.

1.2 Yleinen vanhurskauttami-
nen

Toiseksi Raamatun mukaan van-
hurskauttaminen on yleinen. Juma-

M I T E N   K E L P A A N   J U M A L A L L E ?
-Objektiivinen ja subjektiivinen
vanhurskauttaminen 

lan syyttömyystuomio Jeesuksen 
Kristuksen lunastustyön ansiosta 
ulottuu kaikkiin ihmisiin, se on 
universaalinen. 

Jo Johannes Kastaja opetti tätä 
totuutta: “Katso Jumalan Karitsa, 
joka pois ottaa maailman synnin” 
(Joh. 1:29). Ehtoollishymnissä me 
laulamme samalla tavalla: ”Oi, 
Jumalan Karitsa, joka pois otat 
maailman synnin.”

Apostoli Johannes korostaa samaa 
totuutta: ”Hän on meidän syn-
tiemme sovittaja, eikä vain meidän 
vaan koko maailman” (1. Joh. 2:2).

Kuvaavin lienee Paavalin sana 2. 
Kor 5:19:ssa: ”Sillä Jumala oli 
Kristuksessa ja sovitti maailman 
itsensä kanssa eikä lukenut heille 
heidän rikkomuksiaan” (2. Kor. 5:19) 
a) Vanhurskauttaminen on vanhurs-
kaaksi lukemista, ei vanhurskaaksi 
tekemistä (Room. 4:ssä 11 kertaa) 
b) Jumala ei lukenut ihmiskunnan 
syntejä ihmiskunnan syyksi, koska 
hän oli lukenut ne Kristuksen 
syyksi.

Maailman synnit on siis annettu 
anteeksi. Tähän armolliseen tuomi-
oon sisällytetään kaikki, jotka lan-
kesivat Aadamissa syntiin. Tästä 
apostoli Paavali kirjoittaa: ”Niin 
kuin yhden ihmisen tottelematto-
muus teki kaikista syntisiä, niin 
yhden kuuliaisuus tekee kaikista 
vanhurskaita” (Rm 5:19)

Jumala on Kristuksessa saattanut 
voimaan koko maailmaa käsittävän 
sovituksen, koko maailmaa käsittä-
vän lunastuksen, koko maailmaa 
käsittävän hyvityksen ja koko maa-
ilmaa käsittävän syntien anteeksi-
antamuksen ja vanhurskauttamisen. 
Käsitteet ovat erilaisia, mutta ne 
kaikki välittävät saman viestin: 
Jumala on Kristuksessa julistanut 
koko maailmalle syntien anteeksian-
tamuksen ja vanhurskauttamisen.

Anteeksiantaminen ilmaisee kysei-
sen totuuden kielteisesti: Synti on 
siirretty pois, pyyhitty pois, otettu 
pois. Vanhurskauttaminen ilmaisee 

saman totuuden myönteisesti: 
Jumala lukee syntisen ihmisen 
vanhurskaaksi samalla tavalla kuin 
Jumala luki kerran vanhurskaan 
Jeesuksen syntiseksi.

1.3 Objektiivinen vanhurskaut-
taminen

Kolmanneksi Raamatun mukaan 
vanhurskauttaminen on objektiivi-
nen. Jumalan vapauttava tuomio, 
hänen koko maailmaa koskeva 
syyttömyysjulistuksensa, on objek-
tiivinen siinä merkityksessä, että 
se on kokonaan riippumaton ihmi-
sen vastauksesta eli siitä uskooko 
ihminen sen tai ei.

Jeesuksen ylösnousemus on objek-
tiivisen vanhurskauttamisen merkki 
ja sinetti. Paavali kirjoittaa Roo-
man kristityille: ”joka on alttiiksi 
annettu meidän rikostemme tähden 
ja kuolleista herätetty meidän 
vanhurskauttamisemme tähden”  
(Room. 4:25).

Jakeen ensimmäinen puolisko sanoo 
Kristuksen kuoleman syyn: Jumala 
antoi Kristuksen kuolla meidän 
rikkomustemme tähden.

Jakeen toinen puolisko kertoo hänen 
ylösnousemuksensa perustavan 
syyn: Jumala herätti hänet kuolleista 
meidän vanhurskauttamisemme 
tähden. Paavali ei sano, että Kristus 
herätettiin kuolleista, jotta meidät 
voitaisiin vanhurskauttaa. Hänet 
herätettiin kuolleista, koska hänen 
kuolemansa kautta meidät on 
vanhurskautettu. Jos Jumala 
ei olisi hyväksynyt Poikansa 
kärsimyskuolemaa, jos syntejä ei 
olisi sovitettu, jos maailmaa ei 
olisi vanhurskautettu, Kristusta ei 
olisi herätetty synnin ja kuoleman 
voittajana.

Objektiivinen, meistä riippumaton 
vanhurskauttaminen maustaa aivan 
erityisellä tavalla evankelioivaa 
julistusta. Sanomamme on yksinker-
tainen: ”Sinun syntisi ovat anteek-
siannetut. Usko Herraan Jeesuk-
seen, joka kantoi sinun syntisi ja 
antoi sinulle pyhyytensä, ja sinä 

 MATTI VÄISÄNEN
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M I T E N   K E L P A A N   J U M A L A L L E ?
-Objektiivinen ja subjektiivinen
vanhurskauttaminen 

pelastut.”

Emme voi viedä toiselle ihmiselle 
mitään suurempaa sanomaa. Synti-
sen aikaisemmalla tai myöhemmällä 
elämällä ei ole mitään tekemistä 
tämän yleisen ja objektiivisen van-
hurskauttamisen kanssa. 

2. VANHURSKAUTTAMINEN 
USKON KAUTTA

Aloitin Paavalin sanoilla Room 
3:23-24: “Sillä kaikki ovat syntiä 
tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta 
vailla ja saavat lahjaksi vanhurskau-
den hänen armostaan sen lunas-
tuksen kautta, joka Kristuksessa 
Jeesuksessa.” (Room. 3:23-24).  
Sanat korostavat edellä mainittuja 
kolmea asiaa: (1) Vanhurskautta-
minen tapahtuu yksin Jumalan 
armosta, (2) se on yleistä eli koskee 
koko ihmiskuntaa ja (3) se on 
objektiivista eli se ei ole riippuvainen 
siitä, miten ihmiset siihen suhtau-
tuvat, uskovatko he vai eivät.

Muutamia jakeita myöhemmin Paa-
vali kuitenkin lisää uuden tekijän, 
joka myös pitää ottaa huomioon, 
kun puhutaan vanhurskauttami-
sesta, nimittäin uskon. Hän kirjoit-
taa: ”Niin päätämme siis, että 
ihminen vanhurskautetaan uskon 
kautta, ilman lain tekoja” (Room. 
3:28).

Sama näkyy 2. Kor. 5. luvussa. 
Jakeessa 19 Paavali oli sanonut: 
“Jumala oli Kristuksessa ja sovitti 
maailman itsensä kanssa eikä luke-
nut heille heidän rikkomuksiaan”, 
minkä jälkeen Paavali jatkaa välittö-
mästi: ”ja hän uskoi meille sovi-
tuksen sanan... Jumala kehoittaa 
meidän kauttamme: Antakaa sovit-
taa itsenne Jumalan kanssa” (2. 
Kor. 5:20). – Meidät on sovitettu ja 
meitä ei ole sovitettu. Miten nämä 
sopivat yhteen?

Sekä Paavali että koko Raamattu 
tekevät eron sovituksen ja sen 
vastaanottamisen välillä: ”Sillä jos 
me silloin, kun vielä olimme Jumalan 
vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen 
kanssaan hänen Poikansa kuole-

man kautta... emmekä ainoastaan 
sovitetut, vaan vieläpä on Jumala 
meidän kerskauksemme meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen 
kautta, jonka kautta me nyt olemme 
sovituksen saaneet...” (Room. 
5:10–11).   

”Sovitetuksi tuleminen” Jumalan 
kanssa (kaikkine välittömine seura-
uksineen) ja ”saada sovitus” ovat 
kaksi eri asiaa. Me tulimme sovite-
tuiksi Jumalan kanssa Golgatalla 
2000 vuotta sitten, mutta me 
saamme sovituksen silloin, kun 
otamme sen uskossa vastaan tur-
vautumalla Kristuksen Golgatan 
työhön. Silloin meidät vanhurskau-
tetaan.

Myös Room. 5:18–19 esittää molem-
mat, edellinen jae objektiivisen, 
meistä riippumattoman vanhurs-
kauttamisen ja jälkimmäinen jae 
subjektiivisen vanhurskauttamisen, 
jota Tunnustuskirjamme kutsuvat 
uskon vanhurskaudeksi: “Niinpä 
siis, samoin kuin yhden ihmisen 
lankeemus on koitunut kaikille 
ihmisille kadotukseksi, niin myös 
yhden ihmisen vanhurskauden teko 
koituu kaikille ihmisille elämän van-
hurskauttamiseksi; sillä niinkuin 
yhden ihmisen tottelemattomuuden 
kautta monet ovat joutuneet synti-
siksi, niin myös yhden kuuliaisuuden 
kautta monet tulevat vanhurs-
kaiksi.”

Jakeessa 18 sanotaan, että yhden 
ihmisen, Aadamin, lankeemuksesta 
tuli kaikille kadotus, mutta yhden 
ihmisen, Kristuksen, vanhurskauden 
teosta ristillä tuli kaikille ihmisille 
vanhurskaus ja elämä. Vaikeasti 
käännettävän 19. jakeen alkukielen 
ajatus on, että niin kuin Aadamin 
tottelemattomuus teki kaikista 
syntisiä, niin yhden, Kristuksen, 
kuuliaisuuden tähden Jumala tulee 
asettamaan (futuurinen passivum 
divinum) tuomiopäivänä vanhurs-
kaiden asemaan ne monet (hoi 
polloi), jotka ovat uskolla ottaneet 
vastaan evankeliumissa kaikille 
ihmisille tarjotun ja annetun van-
hurskauden.

että aikojen lopussa suhde Jeesuk-
seen on jakava ihmiskunnan kah-
teen joukkoon (Matt. 25:31–46). 
Siksi meidän on syytä torjua pelas-
tuksen asiassa kaikki universaalit 
aatteet ja apokatastasisopit, joiden 
mukaan kaikki lopulta pelastuisi-
vat.

(Sekä “universalismi” (lat. universalis 
= yleinen) että “apokatastasis” (kr. 
ennalleen asettaminen) tarkoittavat 
teologiassa alkuperäisen paratiisilli-
sen tilan ennalleen palauttamista, 
näkemystä ja oppia, jonka mukaan 
kaikki lopulta pelastuvat.)

Siis syntien anteeksiantamusta ei 
voida vastaanottaa ilman uskoa. 
Yleinen eli kaikkia koskeva ja objek-
tiivinen, meistä riippumaton van-
hurskauttaminen, ei ole opetus, 
jonka mukaan jokainen ihminen 
pelastuu riippumatta uskosta tai 
epäuskosta. Kristityn uskon kohde ei 
kuitenkaan ole hänen oma uskonsa, 
vaan Kristus ja hänen työnsä. 

Yleisen eli kaikkia koskevan ja objek-
tiivisen, meistä riippumattoman 
vanhurskauttamisen uskolla vas-
taanottamista dogmaatikot kutsuvat 
subjektiiviseksi vanhurskauttami-
seksi. Subjektiivinen vanhurskaut-
taminen on yhtä kuin uudestisynty-
minen ja pelastuminen. Luterilaiset 
tunnustuskirjat puhuvat tällä koh-
dalla vanhurskauttamisesta ”uskon 
kautta”.

On tärkeää, että ymmärrämme, mitä 

Sovitus ei Raamatun mukaan mer-
kitse, että maailma suoraan sovi-
tuksen perusteella olisi pelastunut. 
Jos näin olisi, niin maailman kaikki 
ihmiset pelastuisivat suoraan Kris-
tuksen ristin työn tähden, ja taivas 
olisi kerran täynnä kolmiyhteisen 
Jumalan vihollisia. Sellaisiakin 
johtopäätöksiä on tosin tehty. Tällöin 
ei riittävän vakavasti ole otettu 
huomioon näkökohtaa, jonka Paavali 
mainitsee juuri lainaamassamme 
tekstikohdassa. On tehtävä ero 
toisaalta pelastuksen perustan 
eli maailmansovituksen ja sen 
välittömien, meistä riippumattomien 
seurausten ja toisaalta tämän kaiken 
vastaanottamisen välillä.    

Käytännössä koko maailman syntien 
sovitus ja objektiivinen meistä 
riippumaton vanhurskauttaminen 
merkitsevät sitä, että Golgatan 
jälkeen kukaan ei huku omien 
pahojen tekojensa tähden, sillä ne 
on sovitettu ja annettu anteeksi. 
Ne, jotka hukkuvat, hukkuvat 
epäuskonsa tähden, sen tähden 
etteivät he ota sovitusta ja anteek-
siantamusta vastaan. Epäusko on 
synti, jolla ihminen sanoo Jumalalle 
ja Kristuksen suorittamalle sovituk-
selle ja sen tuottamalle yleiselle 
vanhurskauttamiselle: ”Kiitos ei!”

Samalla pelastuksen perustan ja 
vastaanottamisen välisen eron teke-
minen muistuttaa vakavuudesta, 
joka on julistetussa Sanassa ja 
sakramenteissa. Pelastus saapuu 
niissä todellisesti meidän luok-
semme. Jumala on sitoutunut 
armonvälineisiin. Siksi evankeliumia 
julistetaan ja sakramentit jaetaan.

Jeesuksen ristin työ koskee 
koko maailmaa. Koko 
maailma on sovitettu. 
Siksi evankeliumia on 
julistettava erotuk-
setta kaikille kan-
soille. Sovitus on 
Jumalan puolelta 
valmis, mutta 
kaikki eivät ota 
sitä vastaan. Raa-
matun vankkuma-
ton sanoma on, 



>

6

usko on. Usko ei ole vanhurskaut-
tamisen eikä syntien anteeksisaa-
misen syy. Jos sanomme, että 
”ihminen julistetaan vanhurskaaksi 
Jumalan edessä, koska hän uskoo”, 
emme ymmärrä oikein uskon ja 
vanhurskauttamisen välistä suh-
detta. Usko ei millään tavoin saa 
aikaan syntisen vanhurskautta-
mista. Vanhurskauttamisen syy on 
Kristuksen täydellinen elämä ja 
uhrikuolema, ei meidän uskomme. 
Usko on yksinkertaisesti väline, jolla 
yksityinen syntinen tarttuu Kristuk-
sen hankkimaan pelastukseen.

Usko ei ole myöskään jotain, mitä 
ihminen tekee. Uskokin on Jumalan 
lahja. Paavali kertoo efesolaisille: 
”Sillä armosta te olette pelastetut 
uskon kautta, ette itsenne kautta 
– se on Jumalan lahja” (Ef 2:8). 
Oikein on KR-92:n selittävä käännös 
alkutekstin tulkinnut, kun se sanoo: 
”Armosta Jumala on teidät pelas-
tanut antamalla teille uskon” (Ef 
2:8; KR-92). Sekä pelastus että 
usko ovat Jumalan lahjoja.

Usko on Jeesuksen tuntemista 
omana Vapahtajana. Se on suostu-
mista siihen, mitä Raamattu sanoo 
Jeesuksen persoonasta ja työstä ja 
sen merkityksestä.

3. VANHUSKAUTTAMISOPIN 
VÄÄRISTYMÄT

Oppi universaalisesta kaikkia koske-
vasta, yksin armosta tapahtuvasta 
objektiivisesta eli uskosta riippu-
mattomasta vanhurskauttamisesta 
on sanoma, jonka Kristus on usko-
nut kirkolleen. Se on itse evanke-
liumi. Se on ainoa sanoma, joka 
voi antaa varmuuden anteeksianta-
muksesta ja lohdutuksen ja rauhan 
levottomalle omalletunnolle. Se on 
ainoa sanoma, joka antaa ihmiselle 
varmuuden hänen kestämisestään 
Jumalan edessä nyt ja läpi iankaik-
kisuuden. Sen tähden Saatana 
tekee kaikkensa vääristääkseen ja 
tuhotakseen tämän opettamisen.

3.1 Reformoidut

Reformoidut opettavat aivan oikein, 

että kaikille niille, joiden puolesta 
Jeesus kuoli, on annettu synnit 
anteeksi, mutta sitten he kieltävät 
sen, että Jeesus kuoli kaikkien 
puolesta. Heidän mukaansa Jumala 
on valinnut toiset pelastukseen, 
toiset kadotukseen, ja Kristus on 
kuollut vain pelastukseen valittujen 
puolesta.

3.2 Arminiolaiset

Ns. arminiolaiset (Wesley) ja ang-
losaksinen herätyskristillisyys sekä 
heidän mukanaan monet Suomen 
luterilaiset opettavat aivan oikein, 
että Jeesus kuoli kaikkien puolesta, 
mutta sitten he kieltävät sen, että 
kaikki synnit ovat jo Golgatan tähden 
anteeksiannetut. He opettavat sen 
sijaan, että jotain täytyy tapahtua 
meissä, ennen kuin Jumala antaa 
meille anteeksi. Tämä jotain on 
katumus, nöyrtyminen, antautumi-
nen, usko tai jotain muuta. Tuntuuko 
tutulta?

3.3 Roomalaiskatoliset

Rooman mukaan vanhurskautta-
minen tapahtuu ihmiseen vuodate-
tun armon vaikutuksesta Jumalan 
ja ihmisen yhteistyön tuloksena. 
Jumala vanhurskauttaa ihmisen sen 
vanhurskauden perusteella, minkä 
Pyhä Henki on saanut hänessä 
aikaan. Jumala ei siis vanhurskauta 
jumalatonta vaan vanhurskaan.

Kaikki mainitut kolme harhaa 
ryöstävät uskovalta varmuuden 
siitä, mikä on hänen tilanteensa 
Jumalan edessä. Kalvinisti  voi luot-
taa ainoastaan uskoonsa ollakseen 
vakuuttunut siitä, että hän kuuluu 
Jumalan valittuihin, joiden puolesta 
Kristus on kuollut. Hän ei voi luottaa 
ihaniin lupauksiin, kuten ”Jumala 
oli Kristuksessa ja sovitti maailman 
itsensä kanssa” (2. Kor. 5:19). Myös 
arminiolainen ja anglosaksinen 
herätyskristillisyys  (ja heidän 
mukanaan myös moni luterilainen) 
luottaa uskoonsa, mutta hän luottaa 
siihen pelastuksensa syynä: ”Otin 
vastaan Kristuksen, sen tähden 
saan syntini anteeksi.” Pelastuksen 
syy ei ole enää pelkkä Golgata, vaan 

myös se, mitä minussa tapahtuu. 
Ollakseen varma pelastuksestaan 
hänkin joutuu tutkimaan itseään. 
Roomalaiskatolilainen luottaa armon 
avulla aikaansaamiinsa rakkauden 
tekoihin eli omaan pyhyyteensä, 
jonka Jumala on saanut hänessä 
aikaan.

Ne, jotka Lutherin kanssa pitävät 
kiinni Raamatun vanhurskautta-
misopista, eivät katso itseensä, 
vaan itsensä ulkopuolella olevaan 
Jumalan Sanaan. Se kertoo meille, 
että 2000 vuotta sitten Jumala 
julisti koko maailman syyttömäksi 
Jeesuksen Kristuksen lunastustyön 
perusteella. Vanhurskauttaminen on 
loppuunsaatettu tosiasia. Ja siihen 
tahdon uskossa luottaa.

Vapahtajan tahto on, että menemme 
kaikkien ihmisten luo (Matt. 28:20; 
Mark. 16:15) ja kerromme heille 
hyvän uutisen, että heidän syntinsä 
ovat anteeksiannetut. Meidän ei 
tule kertoa heille pelkästään, että 
he ”voivat” saada syntinsä anteeksi. 
Meidän on yksinkertaisesti ja help-
potajuisesti kerrottava heille, että 
Kristuksen työn ansiosta heidän 
syntinsä ovat anteeksiannetut Gol-
gatan tähden. Tämä on itse evan-
keliumi.

Varmuuden vuoksi vielä sanotta-
koon: (1) Yleinen eli kaikkia ihmisiä 
koskeva ja objektiivinen eli uskosta 
riippumaton vanhurskauttaminen 
ei väheksy uskon ja kääntymyksen 
tarvetta. Epäusko kadottaa, sillä se 
on Jeesuksen, hänen sovitustyönsä 
ja sen perusteella tapahtuneen 
syntien anteeksiantamuksen ja 
Kristuksen lahjavanhurskauden 
hylkäämistä. (2) Se ei vähättele 
myöskään meidän syntejämme, sillä 
Kristuksen täytyi kuolla, kun hän otti 
kantaakseen meidän syntimme ja 
syyllisyytemme. (3) Se ei vähättele 
myöskään kristityn rakkauden töiden 
arvoa. Rakkaus on ensimmäinen 
hedelmä, jonka Pyhä Henki usko-
vassa vaikuttaa (Gal. 5:22). Se, mitä 
Kristus on tehnyt puolestamme, 
on meidän vanhurskauttamisemme 
ainoa syy. Usko ei lisää siihen 
mitään. Se ottaa vain vastaan. Me 

pelastumme ”uskon kautta”, emme 
”uskon tähden”. 

Päätös

Jumalan armosta Kristuksen tähden 
tapahtuva yleinen ja objektiivinen 
vanhurskauttaminen on yhtä kuin 
itse evankeliumi eli ihmisen pelas-
tuksen  syy. Subjektiivisella van-
hurskauttamisella tarkoitetaan 
yleisen ja objektiivisen vanhurs-
kauden henkilökohtaista vastaan 
ottamista.

Vuotta 1938 vanhemmissa suoma-
laisissa Raamatuissa käytettiin 
sanaa “autuas” usein synonyymi-
sesti mm. vanhurskauttamisesta 
ja pelastumisesta. Paljolti tästä 
johtuen evankelisessa liikkeessä 
viljeltiin 1800- luvulla ja 1900-luvun 
alkupuoliskolla runsaasti termiä 
“koko maailman autuus”. Sillä ei 
tarkoitettu, että ihmiset pelastuisi-
vat taivaaseen ilman uskoa, vaan 
kaikkien ihmisten, koko maailman, 
osaksi tullutta pelastusta Jeesuksen 
sovitustyössä eli sitä, mitä teologia 
kutsuu yleiseksi ja objektiiviseksi 
vanhurskauttamiseksi, joka ihmisen 
on pelastuakseen otettava uskossa 
vastaan.

Henkilökohtaisesti vierastan termin 
“koko maailman autuus” käyttämistä 
yleisen vanhurskauttamisen 
nimityksenä, koska se voidaan 
tänä aikana tulkita helposti niin, 
että ihminen voisi pelastua pelkän 
objektiivisen vanhurskauttamisen 
tähden ilman sen subjektiivista 
uskossa vastaanottamista. 

Myöskään “autuas”-sanan käyttö 
Raamatussa ei mielestäni tue 
“koko maailman autuus” termin 
käyttöä yleisen vanhurskauttamisen 
nimityksenä. Raamatussa sanalla 
“autuas” tarkoitetaan useimmiten 
uskovaa ihmistä eli sellaista, joka 
on ottanut yleisen ja objektiivisen 
vanhurskauttamisen subjektiivisesti 
eli uskossa vastaan.
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I Guds, Faderns och Sonens 
och den Helige Andes namn. 
Amen. 

Låt oss be: Herre, tack för att vi 
får samlas inför Ditt ansikte. Tack 
för att Du också i denna tid har en 
församling, som Du vill kalla Din. 
Tack för att Du ännu vill tala med 
oss och undervisa oss om vägen till 
Livet.  Du har sagt: Den som har 
öron må höra. Därför ber vi Dig, att 
Du ger oss öron att höra med, så att 
vi hör det som Du vill säga nu.

Det är en stor glädje för mig att få 
vara här. Och jag vill av hela mitt 
hjärta tacka för förtroendet.

Det ämne jag nu fått mig anförtrott 
är alltså: Kyrkan kan missta sig - 
Bibeln ej.

Utgångspunkten för mitt föredrag är 
att vi har en Bibel, som inte misstar 
sig, en uppenbarelse, som inte tar 
fel. Vi har en Gud,  skaparen av 
hela det väldiga universum likaväl 
som av varje människa. Han har 
uppenbarat sig genom profeter, 
apostlar och när Sonen kom. 
Denna uppenbarelse har vi fått oss 
anförtrodd i den Heliga Skrift. Låt 
oss i det avseendet se på ett enda 
perspektiv. Hela Bibeln är full av 
löften, ja, någon har räknat ut att 
där skulle nnas ca 30 000 löften 
och förutsägelser. Av dessa löften 
har oändligt många gått i uppfyl-
lelse. Löftena Gud gav sitt gamla 
egendomsfolk om att han skulle 
föra dem ut ur Egypten till ett eget 
land, det uppfyllde han bokstavligt 
genom ett väldigt räddningsunder. 
Genom profeterna lovade han att 
Jerusalem skulle bli en grushög om 
man inte lyssnade och vände om. 
Katastrofen var ett faktum 586 f Kr. 
Fångenskapen skulle vara sjuttio år. 
Exakt 70 år senare invigdes det nya 
templet. Genom hela GT går den 
röda tråden: löftena om Messias, 
den kommande Frälsaren, offerlam-
met. Och så visar det sig, att på 
punkt efter punkt går löftena i 
uppfyllelse. När han kom, gav han 
själv löften som vi ser uppfyllda. 
Han förutsade att han skulle bli 

överlämnad i både judars och hed-
ningars händer för att bli hånad, 
gisslad och dödad. Men också att 
han skulle uppstå. Så som han 
sade, så blev det. Han förutsade, att 
Jerusalem på nytt skulle gå under. 
Och så blev det - 40 år senare. 

Vi är här, därför att vi tror och 
bekänner - och säkert har fått erfara 
det personligt i våra liv - att Bibeln 
är Guds Ord och inte tar miste. Och 
liksom en lång rad löften har gått i 
uppfyllelse, så kommer också resten 
att gå i uppfyllelse, dels nu i denna 
sista tid och dels i samband med 
att Herren kommer åter i härlighet. 
Och så som vår Herre Jesus såg på 
GT så ser vi på både GT och NT och 
håller det i allt för Guds ord. Och 
allt vad Guds ord lär om både dom 
och nåd är sant.

Däremot har den kristna 
församlingen inte alltid stått fast 
och bevarat löftesordet, skriftens 
lära. Utan den har i många olika 
sammanhang tagit miste, svikit, 
lämnat Guds ord och blivit en falsk 
kyrka. Kyrkan i dess egentliga 
mening är gemenskapen av de 
heliga, de Kristustroende (com-
munio sanctorum), den kyrka, som 
är född av Guds ord, som lever av 
Guds ord, håller fast vid Bibeln och 
i och för sin samtid klart och tydligt 
förkunnar och lär allt vad Herren 
har befallt. 

Men under tidernas lopp har många 
misstag skett. Han som i Paradiset 
lurade Eva med orden ”skulle Gud 
ha sagt ...?”,  har genom kyrkans 
historia varit verksam och bedragit 
Guds folk. Detta har han gjort både 
med dem som var satta att leda 
och med dem som utgör kärnan 
i den kristna församlingen. Han har 
lurat dem bort från Guds ord i något 
viktigt avseende, vilket många 
gånger lett till att man kommit 
fullständigt vilse.

Det nns angreppspunkter, där vår 
fiende har kunnat haka tag och 
utså tvivel på Guds ord eller göra 
Guds folk blinda för sanningen 
och verkligheten. Det mänskliga 

förnuftet, värjer sig för Guds 
under. Av kärlek till världen har 
många kompromissat. Av rädsla 
för vad människor kan tänka eller 
åstadkomma har fegheten tagit 
överhand och tystat bekännelsen. 
Av omsorg om positioner och makt 
har man anpassat sig. Ofta utan att 
riktigt se det. Men vilken väg det 
än har skett, så har vår ende fört 
Herrens kyrka vilse. Och än i lära, 
än i liv har kyrkan tagit miste. Och 
misstagen har blivit till svek, ett 
svikande av Guds Ord och först och 
sist av Herren Jesus själv. Ett enda 
misstag, ett enda steg vid sidan 
om vägen kan betyda död för en 
människas själ. Detta kyrkans svek 
vill jag nu lyfta fram något ur ett 
svenskt nutida perspektiv

Det som skall sägas innebär dels en 
vädjan om förbön för Ert broderland 
i väster och för era trossyskon där 
och dels en önskan om att detta på 
något sätt kunde vara till hjälp i den 
kyrkokamp som ni står i Finland 
idag - eller är på väg in i.

Skymning

Ett djupt mörker tränger in även i 
Sverige. Vilddjuret i Uppenbarelse-
boken kap 13 med de tio hornen 
och sju huvudena stiger upp hur 
havet - folkhavet. Det mörker 
som vilddjuret skapar i vårt land 
skulle vi kunna sammanfatta i 
ordet sekularisering, som betyder 
förvärldsligande. Sekulariseringen 
- eller det andliga avfallet - har i 
Sverige kommit längre än kanske 
någonstans i hela Europa. Det hand-
lar dels om folkets sekularisering och 
dels om kyrkans sekularisering

Folkets sekularisering:

Vårt svenska folk har lämnat kyrkans 
gudstjänstliv - trots medlemskap 
på ca 90% av befolkningen. Endast 
en bråkdel av kyrkans medlemmar 
firar gudstjänst med någorlunda 
regelbundenhet. De ödsligt tomma 
kyrkorna är ett av de synliga bevisen 
på sekulariseringen. Det nns nu 
många kyrkor runt om i landet där 
det är omöjligt att ra söndaglig 

gudstjänst.

Äktenskapet och familjen är utsatt 
för en ohygglig nedmontering. 
”Död åt familjen!” förkunnade 
vänsterledaren för några månader 
sedan. Kanske att inte så många i 
ord vill instämma, men i praktiken 
är det vad som sker. De höga 
skilsmässotalen. Man bor sambo 
- utan att vara gift. Och för de 
allra flesta är det självklart med 
föräktenskapliga förbindelser. Femi-
nismen med sitt förakt för mannen 
och för den skapelsegivna skillnaden 
mellan man och kvinna är säkert 
starkare i Sverige än i något annat 
land. Kampen för att jämställa 
homosexuellt partnerskap med 
heterosexuellt äktenskap är på 
väg att krönas med fullständig 
framgång. Partnerskapslagen kom 
för några år sedan. Ett väl förankrat 
förslag ligger nu om att homosexu-
ella par i registrerat partnerskap 
skall få samma rätt som andra att 
ansöka om att få bli adoptivföräldrar. 
På riksdagen bord ligger nu också 
ett förslag till grundlagsändring, 
som innebär att det i lag skall bli 
förbjudet att offentligt ge uttryck 
för att det är fel eller synd att leva 
i utövad homosexualitet. Fängelse 
i upp till två kan bli följden för 
den som fälls. Om lagförslaget 
går igenom blir det straffbart att 
förkunna hela Bibeln.

Jag skall strax återvända ett 
ögonblick till en av de stora 
skamäckarna i vårt land: aborterna 
och de ofödda barnens rättslösa 
tillstånd före den 22 veckan.

I stället för att söka andras bästa, 
det gemensammas bästa så präglas 
tiden av individualismen - individens 
tillfredsställelse, självförverkligande 
- inte efter Guds vilja - utan i 
enlighet med det jag själv har lust 
till.

Kyrkans sekularisering

Kyrkans sekularisering visar sig först 
och främst i avfallet i läran. Till detta 
skall jag också strax återkomma 

Kyrkan kan missta sig - Bibeln ej
Föredrag vid Paulussynodens möte i  Soini 2002-03-23

BENGT BIRGERSSON
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Kan det egentligt gå längre bort 
från Guds ord än t ex de två ting 
som skett i vår rikshelgedom i 
Uppsala: Först den s.k. Ecce homo-
utställningen för ett par år sedan 
där man visade bilder föreställande 
Jesus, lärjungarna och Johannes 
döparen i perversa och homosexu-
ella relationer. Och sedan det 
som skedde nu vid senaste 
årskiftet: En av våra två kvinnliga 
biskopar som höll en offentlig 
välsignelsegudstjänst för att välsigna  
ett lesbiskt parförhållande mellan 
en kvinnlig präst och en kvinnlig 
teolog.

Politiseringen av beslutsapparaten är 
en annan sida av sekulariseringen. 
Även efter kyrkans skiljande från 
staten för drygt två sedan är makten 
i händerna på politiskt valda ombud 
både på lokalplanet, stiftsplan och 
riksplan. Det kallas för demokrati. 
Men i praktiken innebär det att 
många, många kyrkans ender skall 
besluta om kyrkans lära och om 
församlingens andliga väl.

Kyrkans sekularisering innebär en 
förfärande likgiltighet för folkets 
andliga nåd. Vem bryr sig om huru-
vida människor går förlorade.

Mycket konkret har kyrkans sekula-
risering, avfall och feministiska linje 
resulterat i prästvigningsstoppet. 
Den prästkandidat, som inte är 
beredd att fullt ut samarbeta med 
kvinnliga präster, får enligt den 
nya fria kyrkans Kyrkoordning inte 
prästvigas. Den som är präst med 
denna klassiska ämbetssyn kan 
heller inte bli kyrkoherde, domprost 
eller biskop.

De djupa orsakerna till sekulari-
seringen i vårt land är ju inte 
typiska för Sverige. Men det är 
ingen tvekan om att liberalteologin 
vid de teologiska fakulteterna är en 
av huvudorsakerna till ljumheten i 
kyrkan och att väckelsebudskapet 
färsvann - och därmed omsorgen 
om själarna.

Två steg i den svenska skolan har 
säkert varit avgörande: Beslutet 

1919 att förbjuda katekesunder-
visningen skolorna - och senare 
statens fullständiga övertagande 
av den skola, som i hundra år 
varit kyrkans. Det andliga tomrum 
som uppstod kunde ersättas med 
olika politiska ideologier, med t 
ex liberalism och socialism. Indu-
strialism och växande välstånd har 
i detta sammanhang säkert med-
verkat. Den växande massmediala 
påverkan är ofta ett instrument 
för strömningar, som i många fall 
djupast kommer från vilddjuret och 
dess uppdragsgivare.

”Vi har syndat”

Så bekände Daniel en gång när 
han var med sitt folk i den 70-åriga 
fångenskapen. Jag tror inte vi som 
nu ser den nöd jag antytt skall ställa 
oss vid sidan och tänka: det är 
bara de andra som syndat och tagit 
miste. Nej, med profeten Daniel ber 
jag och vi och vi bekänner: Vi har 
syndat. Ty vi är medlemmar i den 
Svenska kyrkan. Här är vi döpta. 
Här är vi konrmerade. Här har vi 
kommit till tro. Här har vi åter och 
åter mött Herren i hans nattvard. 
Vi är ännu medlemmar i denna vår 
kyrka. Men vi har som kyrka på ett 
förfärande sätt dragit Guds vrede 
över oss. Det finns nämligen en 
skriande orättfärdighet hos oss 
och - som Paulus skriver - Guds 
vrede uppenbarar sig över all slags 
orättfärdighet (Rom 1:18). Jag vill 
nämna ytterligare några exempel 
på orättfärdighet hos oss som drar 
Guds vrede även oss och vår kyrka, 
om så bara ett av dessa exempel 
var verklighet.

Troheten mot Guds Ord. 

Guds ord är inte längre den 
avgörande auktoriteten i det mesta 
av vår kyrkas undervisning och liv. 
Jesus sade: ”Predika evangelium 
för allt skapat!” ”Lär dem att hålla 
allt vad jag befallt.” Men i vår kyrka 
hörs i stället allt oftare den lögnen 
som säger att kyrkans uppgift är att 
bekräfta vilken tro eller övertygelse 
en människa än kan ha. 

Det är inte Guds Ord som är 
ledstjärnan i vår prästutbildning. 

Det är sällsynt att en präst i sin 
predikstol med Ordets auktoritet 
uttalar orden: ”Så säger Herren!” 
Vi har ingen biskop som offent-
ligt i någon fråga träder fram 
och säger: ”Detta är Bibelns 
undervisning, Detta säger 
Herren!”  

Falsk lära. 

Vilken falsk lära som helst 
kan idag bli förkunnad och 
lärd i vilken församling som 
helst, utan att bli påtalad. 
Jesu gudom förnekas, 
jungfrufödelsen förnekas, 
Jesu under förnekas, 
Jesu döds försoningskraft 
förnekas, Jesu kroppsliga 
uppståndelse förnekas, 
Jesu återkomst förnekas, 
domen förnekas, den 
dubbla utgången förnekas. 
Inget domkapitel och 
ingen biskop reagerar mot 
detta.  

Utestängning

Vi utestänger från 
prästvigning dem som har 
kyrkans klassiska ämbetssyn. 
Och finns det sådana bland 
våra präster, så utestängs dessa 
från kyrkoherdetjänster, dom-
prost- och biskopsuppdrag. Ty 
vår Kyrkoordning stadgar att den, 
som inte är beredd att fullt ut 
i alla avseenden samarbeta med 
kvinnliga präster, kan inte bli 
prästvigd och kan inte erhålla högre 
prästtjänster.

På väg mot undergången

Vi är kyrka i ett land och ett folk, 
där det stora ertalet är på väg mot 
undergången. Men vem påminner 
vårt folk om, att det t ex är Herrens 
bud att tänka på vilodagen, så att 
den helgas. Den bortgångne biskop 
Bo Giertz sade en gång, att en 
av vårt folks största synder är 
dess överträdelse av tredje budet. 

Ty däri 
l i g g e r 
vårt folks 
förakt för 
Guds kallande 
nåd. Och går mot 
undergången.
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Äktenskapet

Äktenskapet hålls 
inte i ära. Vi försvarar 

och godkänner att ungdo-

mar utan att vara gifta tar 
ut äktenskapets goda gåvor i 
förtid. Vi försvarar och godkänner 
att äkta makar bryter sina 
äktenskapslöften. Vi försvarar 
och godkänner, att man går in 
i andras äktenskap och ingår 
förhållande med en annans 
hustru eller man.

Att välsigna det som inte 
Gud välsignat

Vi välsignar det som 
Herren i sitt Ord 
brännmärker såsom utslag 
av syndafördärvet och 
som Livets Herre vill 
befria oss ifrån. Som 
kyrka välsignar vi homo-
sexuellt samliv. Vi har 
fastställt en förbön att 
användas för en sådan 
väls ignelsehandl ing. 
Ingen biskop har 
protesterat mot den 
välsignelsebönen. Men att 
leva i utövad homosexu-
alitet är synd. Att välsigna 
sådant är förförelse.

De ofödda barnen

Stillatigande åser vi hur 
många av de ofödda barnen 
aldrig får se dagen ljus. 

Sedan den nuvarande abort-
lagstiftningen trädde ikraft 

saknas nu ca 800 000 barn och 
unga människor. Dessa skulle 

ha fått vara med om att fylla våra 
skolor och kyrkor, att bygga upp 

vårt land, göra nya vetenskapliga 
rön, bli betydande kvinnor och män 
i kyrka och samhälle. Men de är 
döda. De är dödade i vårt lands 
abortkliniker. Och kyrkan med sina 
biskopar och den förkrossande 
majoriteten av Ordets förkunnare 
har tigit.

Mammon

Vi lever i en tid, där pengar, höjda 
löner, bästa fondplacering, högsta 
vinsten, är den verkliga lyckan. 
Oärlighet breder ut sig. Men var 
hörs idag en Amos eller en Jeremia 

som vågar säga vilket förfärande 
öde den går till mötes som jagar 
efter rikedom i denna världen? Vår 
kyrka är tyst. Våra biskopar är tysta. 
Liksom vi präster. Herre, förbarma 
dig över oss!

Domen

Det verkar inte som att vi trodde 
att det är sant att det kommer en 
yttersta dom, trots att Bibeln på 
många ställen både förebildat och 
profeterat om den dagen då - en 
dag då den går evigt förlorad som 
avvisat evangelium omsyndernas. 
Vi besinnar inte att vi på Herrens 
dag - när han kommer i härlighet - 
skall ställas till svars inför honom.  
Istället fortsätter vi att låtsas som 
att  ”det är ingen fara på färde”.

Den enda vägen

Petrus säger, att det inte nns något 
annat namn än Jesu namn genom 
vilket vi blir frälsta. Men verkligheten 
är den, att vi inte tror, eller i vart fall 
inte tar den tro på allvar som säger 
att Jesus är den enda vägen till 
evigt liv och räddning från syndens 
skuld, djävulens makt, och en evig 
förtappelse. I vår kyrka talar vi ofta 
om religionsdialog, som i praktiken 
alltmer övergår till synkretism, och 
nu börjar präster offentligt hävda 
att muslimer, hinduer och andra 
trosbekännare kommer till himlen 
trots att de förnekar Jesus som 
Frälsare.

Sverige - ett missionsland

Vad gör vi för att re-missionera 
vårt land, för att vinna det på 
nytt för Guds rike? Vi är i ett 
oerhört stort behov av ny väckelse 
i våra församlingar, bland anställda, 
förtroendevalda och kyrkfolk. I våra 
kyrkor måste en biblisk profetisk 
förkunnelse få genljuda så att de 
många döpta, som kanske någon 
gång kommer i våra kyrkor får höra 
lag och evangelium, evighetsallvar 
och evighetshopp. Kanske är det så, 
att en anledning till att Guds Ande 
inte drar människor till våra kyrkor 
är att en äkta biblisk predikan så 

sällan hörs. 

Tar vi verkligen på allvar att Jesus 
sagt, att vi skall gå ut och göra alla 
folk till lärjungar lärande dem att 
hålla allt vad jag befallt er - och 
besinnar vi att den befallningen 
bjuder oss att gå ut och förkunna 
Guds nåds evangelium också bland 
våra många invandrare av vilka 
många bekänner sig til l andra 
trosövertygelser än den kristna? Vi 
har t ex närmare 400 000 muslimer 
i vårt land.

En ny fara

Ett fenomen värt att lägga märke 
till vad gäller det andligt/kyrkliga 
landskapet i Sverige är att den 
romersk katolska kyrkan idag är 
den största ”frikyrkan” i Sverige 
och har på många håll långt er 
gudstjänstbesökare än Svenska 
kyrkans församlingar. Detta beror 
naturligtvis till stor del på den kraf-
tiga invandringen av bekännande 
romerska katoliker under 1900-talets 
senare del. Men det beror också 
till stor del på att medlemmar i 
Svenska kyrka konverterar till den 
romerska kyrkan. Det nns också 
bland våra bekännelserörelser en 
växande öppenhet för den romerska 
kyrkan. Och detta är ett ödesdigert 
misstag. Ty det antikristliga väsen, 
som genomsyrar den romerska 
kyrkan är inte litet. Denna öppenhet 
fyller mig med stor oro.

Påvens anspråk på total 
läroauktoritet är idag inte mindre 
än på Luthers tid, tvärtom. Genom 
dogmen om påvens ofelbarhet 
anspråket vuxit. På samma sätt 
som Mormonkyrkan har Mormons 
bok bredvid Skriften, så har den 
romerska kyrkan traditionen bredvid 
Skriften och praktiken över Skriften. 
Här finns hela Maria-kulten med 
dogmerna om Marias syndfrihet 
och obeäckade avlelse och hennes 
kroppsliga himmelsfärd - dogmer 
som för salighetens skull måste 
tros. I dokumenten från andra 
Vatikan-konciliet kallas Maria inte 
bara medåterlöserska utan t.o.m. 
medlare. Detta tillsammans med 
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bönerna till Maria visar att kyrkan 
tar miste. 

Äktenskapsförbudet för kyrkans 
tjänare, trots att det uttryckligen står 
skrivet att en 
församlingsföreståndare (episkopos) 
skall vara en enda kvinnas man och 
väl förestå sitt hus, är ett allvarligt 
misstag. Rättfärdiggörelseläran har 
inte förändrats principiellt sedan 
reformationen .

En av de allvarligaste invändningarna 
Luther hade mot den romerska 
gudstjänsten hade att göra med 
mässoffersläran och det oblodiga 
återupprepade offret, som prästen 
bär fram till försoning för folkets 
synder. - Denna avgudiska lära 
smyger idag in i vår Svenska kyrka 
genom en av de itigast använda 
nattvardsbönerna. Där ber man nu 
efter instiftelseorden: ”Se till hans 
fullkomliga och eviga offer med 
vilket du har försonat världen med 
dig själv.”, vilket somliga präster 
dessutom börjat ändra till: ”Se till 
detta fullkomliga offer ... ”. Och så 
har vi mässoffersläran tillbaka! Men 
kvar står: En gång för alla frambar 
Kristus ett fullkomligt och evigt 
offer, och dess välsignelse mottar vi 
i den heliga måltiden.

Den påve, som idag får allt större 
beundran, samlade i januari i år till 
en ny synkretistisk bönegudstjänst 
i Assisi med företrädare för en lång 
rad kristna kyrkor samt för 12 olika 
religioner, muslimer, hinduer osv. Vi 
skall inte glömma att det inte idag 
nns någon enskild person/ledare 
som åtnjuter ett så stort förtroende 
som påven gör. Många ibland oss 
ser beundrande mot Rom. Vem 
ibland oss tar verklig strid för 
sanningen?

Omvändelse

Därför har vi som kyrka anledning 
att bäva inför den dag då vi kommer 
att ställas inför Herrens tron, när 
han kommer åter i stor makt och 
härlighet, om vi inte snarast vänder 
om och i botfärdighet och förtröstan 
på hans Sons återlösningsverk och 

M eillä on perustuksemme 
ilmoituksessa, joka ei 
erehdy. Tämän uskon 
perusta puolestaan 

piilee siinä, että meillä on Jumala, 
joka on samalla sekä koko valtaisan 
maailmankaikkeuden että jokaisen 
ihmisen Luoja, ja hän itse on kat-
sonut hyväksi ilmoittaa itsensä 
ilmestymällä Pojassaan ja uskomalla 
meille Pyhät Kirjoitukset profeetto-
jen ja apostolien kautta. Se, että 
hänen Sanansa ei horju eikä erehdy, 
näkyy mm. läpi koko Raamatun 
kulkevassa valtavassa lupausten ja 
täyttymysten vuossa. Onpa joku 
tarkkasilmäinen onnistunut laske-
maan Raamatusta kokonaiset 30 
000 lupausta ja täyttymystä. Nämä 
lupaukset ja täyttymykset kattavat 
koko raamatullisen ajanhistorian 
kansan pakkosiirtoa ja vapautusta 
koskevista lupauksista Jerusalemin 
kohtaloiden kautta aina Voidellun 
tuloon ja kärsimykseen saakka. 
Me olemme kokoontuneina yhteen 
siksi, että uskomme ettei Raa-
mattu voi raueta tyhjiin. Uskomme, 
että samoin kuin lupaukset ovat 
tähän saakka täyttyneet, tulevat 
ne täyttymään myös tämän maail-
manajan lopun osalta Jeesuksen 
palatessa kirkkaudessaan.  Näihin 
lupauksiin kuuluvat myös armo ja 
tuomio. Jumalan armo on totisinta 
totta ja niin on myös tuomio.

Kirkko sitävastoin ei ole aina kyen-
nyt seisomaan lujana, lupausten 
Sanansa säilyttäen, vaan se on 
useasti erehtynyt  — jopa pettänyt 
Jumalan Sanan, muuttuen siten 
suorastaan valhekirkoksi. Kirkkohan  
nimensä mukaisesti on yhteisö, 
joka julistaa ja opettaa kaikkea mitä 
Herra on sen käskenyt pitää. Vihol-
linen on totisesti löytänyt kohdat 
joihin iskeä kyntensä. Ihmisviisaus,  
ihmispelko, rakkaus maailmaan 
ja huoli hovikelpoisuudesta ovat 
johtaneet kirkon mukautumaan. 
Näin on käynyt niin kirkon johta-
jille kuin myös niille, joiden tulisi 
muodostaa kristityn seurakunnan 
ydinjoukko. Jos on harhailtu opissa 
niin vikaan on menty myös elämässä 
ja näin on päädytty pettämään 
lopulta kirkon itse Herra, Kristus. 

Kirkko voi erehtyä — Raamattu ei
Edellisen suom. lyhennelmä:

hans Ords sanning låter Guds Ande 
återföra oss till det Eviga livets 
väg.

De sju tusen som inte böjt knä 
för Baal

Det nns trots allt många människor 
som inte vill eller kan lämna Guds 
ord och som vet, att Guds ord inte 
sviker, inte tar miste och som 
lever av det. Också i vårt  land 
nns de där. Men kämpar med ett 
antal verkliga bekymmer. Ensamma 
kristna försöker övervintra i mycket 
kalla sammanhang eftersom den 
profetiska bibliska förkunnelsen av 
synd och nåd är så sällsynt. Och 
många kan uppleva det så som 
Elia vid Horeb: De har dräpt dina 
profeter och jag är ensam kvar. 
Men Herren känner de sina och 
sviker inte sina barn. Han vet om 
de sju tusen som ”inte böjt knä 
för Baal”.

Men det finns ljusglimtar mitt i 
mörkret: Det nns fortfarande en 
skara präster och lekmän i många 
församlingar runt om i landet vilka 
kämpar för biblisk tro. Det finns 
en rad fria organisationer, som t 
ex Bibeltrogna Vänner och Kyrkliga 
Förbundet som i många avseenden 
”håller ställningarna”. Dessa grupper 
och rörelser har nu tillsammans 
samrått och förbereder ett hoppfullt 
arbete med att göra eller förklara 
Sverige som en missionsprovins.  
Detta kanske kan ses som en början 
till ett eller kanske era icke-terri-
toriella stift med biskop, bl a för att 
lösa prästvigningsfrågan. Kanske 
att detta är Herrens väg.

Ett annat glädje tecken är 
de framväxande 
gudstjänstgemenskaperna som 
en följd av den ofciella kyrkans 
marginalisering av bibeltroende 
kristna. Mot en dyster bakgrund 
tecknar sig här något mycket posi-
tivt. Herren banar nya vägar, ställer 
sina barn på rymlig plats. På ort 
efter ort växer det fram grupper, 
som på olika sätt själva tar ansvar 
för att bibelenliga gudstjänster hålls. 
De är fria församlingar inom men 

inte under Svenska kyrkan.

De många stoppade 
prästvigningskandidaterna är på 
en gång kyrkans skamfläck och 
vårt glädjeämne. De har vägrat 
att kompromissa. De väntar att 
Herren skall öppna vägar för dem 
till Ordets tjänst. 

Ett annat glädjetecken för många 
av oss är Församlingsfakulteten, 
där det undervisas i biblisk teologi. 
Det är en teologisk institution, 
som vuxit fram inom de bibel- 
och bekännelsetrogna rörelserna i 
Svenska kyrkan.

(Två nyvalda biskopar har i era 
frågor gett uttryck för en annan 
syn än biskopskollegiet i stort. Men 
vad det kommer att innebära för 
klassisk kristen tro i Sverige är ännu 
för tidigt att säga något om.)

Trots att det hos oss nns  mycket av 
andlig splittring så håller Guds ord 
oss samman. Och den nuvarande 
nöden har fört många grupper av 
Guds folk närmare varandra. Det är 
ett mycket glädjande tecken. Kristus 
är densamme och kan bevara och 
förnya sin kyrka. Tron är hos oss 
en ämtande låga - men Herren 
skall inte släcka en rykande veke. 
Och blir nöden ännu större – och 
mycket tyder på det – skall nöden, 
om vi håller fast vid hans ord,  
bli en välsignelse. Och vi ber, 
att Herren i sin nåd - innan han 
kommer i härlighet - ville sända en 
ny väckelse- och besökelsetid för 
vårt land. Och ända till den sista 
dagen gäller evangeliets ord om 
den hela och fulla förlåtelsen för 
alla synder - i kraft av Jesu Kristi 
Guds Sons blod. Måtte detta på 
nytt bli förkunnat hos oss i den 
Helige Andes kraft och i hela Jesu 
Kristi kärlek.

Ära vare Fadern och Sonen och 
den Helige Ande, såsom det var av 
begynnelsen, nu är och skall vara, 
från evighet till evighet. Amen.
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Seuraavat tiivistetyt kohdat puhuvat 
erityisesti Ruotsin kirkon tilan-
teesta.

Maallistuminen, sekularisaatio, on 
heittänyt synkän varjonsa Ruotsin 
ylle kenties voimakkaammin kuin 
missään muualla Euroopassa. Kyse 
on sekä kansan että kirkon maal-
listumisesta. Huolimatta  lähes 
yhdeksäänkymmeneen prosenttiin 
nousevasta kirkon jäsenyydestä, 
on kansa jättänyt kirkot tyhjilleen. 
Samoin osoittaa seksuaali- ja avio-
liittoetiikka hyvin pitkälle vietyä irrot-
tautumista Raamatun käsityksistä. 
Valtiopäivillä käsittelyssä oleva laki-
muutos voi johtaa jopa siihen, että 
kokonaisen Raamatun julistaminen 
tulee rangaistavaksi. Kielletyksi 
tulee julistus, jossa sanotaan homo-
seksuaalisuuden harjoittamista 
synniksi. Syntymättömien lasten 
lainsuojattomuus ja äärimmäinen 
itsekkyys ja individualismi osoittavat  
niinikään tätä kansan sekularisaa-
tiota.

Kirkon maallistuminen näkyy ennen-
kaikkea opista luopumisessa. 
Etäämmäs raamatullisesta opista 
tuskin voidaan loitota kuin 
kansallispyhätössä esitetyssä Ecce 
homo-näyttelyssä, jossa Jeesus 
kumppaneineen kuvattiin homosek-
suaaleiksi tai kahden naispuolisen 
piispan järjestäessä julkisen  juma-
lanpalveluksen kahden naisteologin 
homoseksuaalisen parisuhteen 
siunaamiseksi. Poliittisen valta-
koneiston edelleen jatkuva ote 
kirkon päätöksenteossa on osa 
maallistumista  —  kirkon hyvästä 
ovat siis tosiasiassa päättämässä 
monet kirkon viholliset. Konkreet-
tisesti sekularisaatio, luopumus 
ja feministinen tendenssi näkyy 
klassista virkakäsitystä edustavien 
pappiskandidaattien virkakiellossa. 
Perustavimmat taustatekijät seku-
larisaation vauhdille Ruotsissa 
löytynevät liberaaliteologiasta. 
Taustoja voidaan myös etsiä his-
toriasta: vuonna 1919 kiellettiin 
katekismuksen opettaminen kou-
luissa ja sittemmin valtio otti 
koko koululaitoksen huomaansa. 
Hengellistä tyhjiötä tulivat 

täyttämään uudet ideologiat kuten 
liberalismi ja sosialismi sekä toi-
saalta teollistuminen ja kasvava 
hyvinvointi. Kaiken tämän ohessa 
on median kasvava vaikutusvalta 
toiminut oivana instrumenttina.

Profeetta Danielin tavoin meidän 
tulee tämän kaiken edessä todeta: 
Me olemme tehneet syntiä. Emme 
voi asettua sivuun. Juuri me olemme 
kastettuja ja konrmoituja Ruotsin 
kirkon jäseniä ja juuri me olemme 
olleet vetämässä Jumalan vihaa 
päällemme. Lupaahan hän Sanas-
saan vihansa  ilmestyvän taivaasta 
ja kohdistuvan kaikkeen jumalat-
tomuuteen ja vääryyteen (Room 
1:18).

Sallimme kirkossamme julistettavan 
mitä tahansa oppia ilman pelkoa 
seuraamuksista. Mitä tahansa 
voi myös vapaasti kieltää — Jee-
suksen jumaluuden, ihmeet, hänen 
paluunsa tai tuomion todellisuuden. 
Tie pappisvihkimykseen suljetaan 
niiltä teologeiksi valmistuvilta, 
samoin kuin mahdollisuudet kirkko-
herran, tuomiorovastin tai piispan 
tehtäviin papeilta, jotka pitäytyvät 
klassiseen virkakäsitykseen. Tasoi-
tamme tietä romahdukselle viis vei-
saamalla lepopäivän pyhittämisestä. 
Muistamme edesmenneen piis-
pamme, Bo Giertzin pitäneen tätä 
yhtenä kansamme suurimmista 
synneistä. Emme nosta avioliittoa 
sille kuuluvaan arvoon. Siunaamme 
sellaista mitä Jumala ei ole siunan-
nut. Yksikään piispoistamme ei 
ole protestoinut homosuhteiden 
siunaamiseen tarkoitetun esiruko-
uksen käyttöönottoa. Vaieten on 
valtaisa enemmistö kirkkomme 
sananjulistajista seurannut miten 
nykyisen aborttilain aikana jo 800 
000 lasta on surmattu maamme 
aborttiklinikoilla. Ja missä ovat olleet 
Aamokset ja Jeremiat, jotka olisivat 
sanoneet suoraan mikä kohtalo 
odottaa niitä, jotka metsästävät ajal-
lisia rikkauksia? Miksi olemme aivan 
kuin emme lainkaan uskoisikaan  
viimeisen tuomion todellisuuteen? 
Entä uskomme Jeesukseen ainoana 
pelastustienä? Olemmeko olleet 
sittenkin kiinnostuneempia uskon-

todialogista? Ymmärtävätkö maas-
samme asuvat jo noin 400 000 
muslimia, että me olemme tosis-
samme pitäessämme Jeesusta aino-
ana tienä? Kuulevatko he meidän 
opettavan heitä pitämään kaiken 
mitä Jeesus on käskenyt meidän 
pitää? Ja vielä uutena vaarana 
ovellamme tulisi selkeästi nähdä 
katolisen kirkon viehätys, joka 
on tehnyt tuloaan myös tunnus-
tusliikkeisiimme. Monet meistä 
katsovat ihaillen Roomaan eivätkä 
näe harhoja, jotka yhä edelleen 
aivan samoin kuin Lutherin aikana, 
piilevät messu-uhriopissa, paavin ja 
kirkollisen tradition auktoriteetissa, 
pappien selibaatissa tai vaikkapa 
mariologiassa. Tämän kaiken 
edessä meillä on syytä vapista 
ajatellessammepäivää, jolloin 
astumme Herran valtaistuimen 
eteen — ellemme pian käänny  
tieltämme.

Voimme kuitenkin iloita siitä, että 
vielä on pappeja ja maallikkoja, 
jotka taistelevat raamatullisen 
uskon puolesta. On kuin Elian 
aikana: kansan joukossa oli sittenkin 
seitsemän tuhatta, jotka eivät 
olleet kumartaneet Baalia. On myös 
ryhmittymiä, kuten Bibeltrogna 
Vänner ja Kyrkliga Förbundet, 
jotka eivät sanottavammin ole 
liikahtaneet raamattu-uskollisilta 
jalansijoiltaan. Näiden ja muiden 
ryhmien yhteistyön hedelmänä on 
nyt käynnistynyt toivoa antava 
prosessi, jonka päämääränä on 
ns. lähetysprovinssi, koko maan 
laajuinen hiippakunta (tai useita 
pienempiä) omine piispoineen. 
Näin voitaisiin kenties pappisvih-
kimysongelma ssada ratkaistua. 
Samaan aikaan on ympäri maata muo-
dostunut raamattu-uskollisten kris-
tittyjen jumalanpalvelusyhteisöjä, 
eräänlaisia vapaita seurakuntia 
Ruotsin kirkon sisällä mutta ei sen 
vallan alla. Ne monet pappiskan-
didaatit, joiden edestä ovet on 
suljettu, ovat kirkon häpeä, mutta 
meille he ovat myös ilonaihe — he 
kieltäytyvät tekemästä kompromis-
seja ja odottavat Herran avaavan 
heille oven Sanan palvelukseen. 
Toinen ilonaihe monille meistä 

on Församlingsfakulteten eli Seura-
kuntatiedekunta. Tämä teologinen 
oppilaitos on niinikään syntynyt 
raamattu- ja tunnustususkollisten 
liikkeiden yhteistyöstä Ruotsin 
kirkossa. 

Kaiken hajaannuksen keskellä pitää 
siis Jumalan Sana meitä yhdessä. 
Nykyinen ahdinko on myös johtanut 
monia ryhmiä lähemmäs toisiaan. 
Ja jos vaikka hätä tuleekin suurem-
maksi, on se kuitenkin koituva siu-
naukseksi, kunhan pidämme kiinni 
hänen Sanastaan. Rukoilemme, 
että Herra vielä ennen tuloaan 
kirkkaudessa lähettäisi etsikkoajan 
ja herätyksen maallemme. Loppuun 
asti pysyy evankeliumin sana syntien 
täydestä anteeksiantamuksesta — 
eikä se petä.

 

BENGT BIRGERSSON
Suomentanut PEKKA LINDQVIST

Kirkko voi erehtyä — Raamattu ei
Edellisen suom. lyhennelmä:



“ Men från Miletus sände han 
bud till Efesus och kallade 
till sig församlingens äldste 
(presbyteros).” 

“Så haven nu akt på eder själva 
och på hela den hjord, i vilken 
den helige ande har satt eder till 
föreståndare (episcopus), till att 
vara herdar för Guds församling, 
som han har vunnit med sitt eget 
blod.” (Apg. 20:17,28)

 “När jag lämnade dig kvar på Kreta, 
var det, för att du skulle ordna, vad 
som ännu återstod att ordna, och 
för att du, på det sätt som jag har 
ålagt dig, skulle i var särskild 
stad tillsätta äldste.”  “Ty en för-
samlingsföreståndare bör vara 
oförvitlig, såsom det höves en Guds 
förvaltare...” (Tit 1: 5,7)

På sommaren startade jag ett 
samtal som har fått vid publicitet: 
samtalet om att grunda ett nytt 
stift. Men mitt syfte var att på 
lutherska kyrkolärans grund fästa 
uppmärksamheten på den akuta 
frågan om var vi idag kan finna 
de rätta altaren och predikosto-
larna. Den institutionella kyrkoläran 
härskar tyvärr idag. Institutiona-
lismen betonas på många plan 
och den är lika vanlig inom 
Finlands ev.luth. kyrka som i 
de små bekännelsekyrkornas 
frågesättning.

När vi som bekännelsetrogna luth-
eraner har sökt efter en lösning på 
det som verkar vara den allvarligaste 
av våra teologiska kriser i Norden, 
har vi funnit ett svar i grundandet av 
gudstjänstgemenskaper. Den andra 
frågan har varit att hitta lämpliga 
herdar för dessa gemenskaper. 
I Sverige har ju domkapitlen 
redan under 10 år avvisat de 
b e k ä n n e l s e t r o g n a 
prästkandidaterna. Men samma 
fråga har nu även i Finland blivit 
ännu mer aktuell.

Våra traditionella väckelserörelser 
har alltid varit bundna till kyrkans 
organisation och speciellt till för-
samlingarnas budgetpengar. Därför 

har de också varit ganska svaga i 
att fråga efter de rätta altaren och 
predikostolarna. Tvärtom har man 
velat visa sig salongsfähiga genom 
att be heretiska kyrkoledare om 
vänskapsbevis såsom artiklar, instal-
lationer, visitationer och benediktio-
ner. Sådant kunde inte hända på 
den tiden då väckelserörelserna 
blev till, eftersom det inte fanns så 
grov heresi i kyrkan som strider mot 
kyrkans kännetecken.

 Samtidigt måste jag påpeka att det 
fortfarande nns era församlingar 
i Finland som rättar sig efter kyrkans 
kännetecken. När kyrkans ordnings-
stadgar och kyrkolagens första 
paragraf fortfarande är “bekän-
nelsetrogen”, har vi trots alla 
invändningar ännu avsevärda teo-
logiska grunder att stanna kvar 
i kyrkan. Detta för även med sig 
en “dubbel strategi” som vi redan 
har diskuterat. Vi måste stödja 
de församlingar som har behållit 
den bibliska och bekännelsetrogna 
linjen men samtidigt börja grunda 
lutherska gudstjänstgemenskaper 
speciellt i storstäderna. När vi har 
era sådana gemenskaper bildar de 
en vidare krets som man kan kalla 
ett eller annat. Jag kunde aldrig 
ha förorsakat diskussion i media 
om jag inte hade använt det starka 
kyrkliga ordet “stift”. Min mening är 
att detta inte är felaktigt tal; vi har 
ju sedan länge haft “överlappande” 
stift, t.ex. på grund av språkgränser. 
I Finland har vi ju ett statsomfat-
tande svenskspråkigt stift. I kyrkans 
historia har man på olika håll i 
världen grundat militära stift och så 
vidare. Jag tar fram några punkter 
för att granska detta noggrannare:

1. Det är obestridligt att 
predikoämbetet (Verbi Divini Minis-
ter) hör till Guds ordning i kyrkan 
(jus divinum). Nya Testamentet 
gör ingen principiell skillnad mellan 
biskops- och prästämbetet. Pres-
byteros och episkopos är i själva 
verket samma person. Därför 
ska biskopsämbetet enligt vår 
bekännelse ses som ett gott men 
inte nödvändigt ämbete. (Schmal-
kaldiska Artiklarna Om vigningen 

och kallelsen). Jag instämmer i vad 
vår första lutherska kyrkoordning 
(Laurentius Petri , 1571) säger: 
biskopsämbetet är en god ordning 
som “utan tvivel har sitt ursprung 
hos den Helige Ande”. De nordiska 
Wittenberg-lärjungarna var konse-
kventa i sitt  reformatoriska arbete  
men samtidigt var de beredda 
att behålla det gamla om det var 
dugligt.

2. Även de små lutherska 
bekännelsekyrkorna har så 
småningom återvänt till den biskops-
centrerade ordningen. T.ex. SELK  
i Tyskland är en biskopscentrerad 
luthersk kyrka.

3. I den gammalkyrkliga biskops-
vigningen har man tydligen haft tre 
biskopar för att förhindra godtycklig 
missbruk (Nicenska konsilens 4. 
kanon från år 325).

4. I Finland har de bekännelsetrogna 
varit tvungna att använda sig av 
biskopar för att få prästvigning. 
Man har inte litat på deras andliga 
uppsyn på länge. Men hittills har 
vi nöjt oss med ett “ordinations-
ämbete”.

Situationen har blivit strängare i 
Finland. Biskoparna ger inte längre 
möjlighet till enskilda ordinationer. 
När man deltar i ordinationen till-
sammans med kvinnliga kandidater 
och därefter i nattvarden, godkänner 
man i praktik kvinnoprästämbetet. 
Detta kan vi inte acceptera. När vi 
nu i denna stora brytningstid frågar 
var vi kan nna herdar, borde vi 
enligt min uppfattning följa den 
gamla nordiska ordningen. Detta 
skulle vara den bästa lösningen: 
först måste man ordinera en biskop 
som sedan börjar ordinera präster. 
Än så länge kommer dessa präster 
inte att godkännas av något ofciellt 
stift. Däremot tas de gärna emot 
av olika trosgemenskaper eller 
gudstjänstgemenskaper och kanske 
även av några väckelserörelser.

“Trots alla otrons mörka makter 
Guds rike segrande framgår. Trots 
Satans list och mörkrets krafter 

se, klippan Kristus evigt står. Och 
ingen störta kan hans kyrka, den 
vilar säker på hans ord. Guds Son är 
själv dess värn och styrka, den segra 
skall i syd och nord.” (F.G.Hedberg)

Schmalkaldiska artiklarna Om vig-
ningen och kallelsen: “Om bisko-
parna ville vara rättä biskopar och 
vårda sig om kyrkan och evang-
eliet, så kunde vi för kärlekens 
och endräktens skull, men icke av 
nödtvång medgiva, att det invigde 
och istallerade åt oss Guds ords 
predikare....Såsom vi se av gamla 
exempel i kyrkan och hos fäderna, 
böra vi därför sjäva inviga till detta 
ämbete därtill skickade män. Och 
detta kunna de påviska varken 
förbjuda eller förvägra oss ens efter 
sin egen lag. Ty deras lag säger, att 
de, som invigts t.o.m. av kättare, 
icke blott kallas utan verkligen 
äro invigda.” (Svenska kyrkans 
bekännelseskrifter 1944, 
s.334-335).

Missouri Synodens ledare  heter  
president. Men i själva verket pre-
sidentens prol i kyrkan är mycket  
episkopalisk. Svårigheterna i den 
första perioden (Martin Stephan) 
och  konflikterna med Carl F.W. 
Walther (1811-1887) och Wilhelm 
Löhe (1808-1872) hindrade det, att 
kyrkan stoppade de episkopaliska 
strukturplanerna. Det kan vara, että 
Missouri Synodens exempel utgör 
bakgruden, att goda bekännelse-
trogna kommentarer till lutherska 
läran är mycket kritiska till episko-
baten. T.ex. Friedrich Brunn, Erklä-
rung des Kleinen Katechismus Dr. 
Martin Luthers. 1889. Nachdruck 
1989.

Var finner vi de rätta altaren och predikostolarna?
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Var finner vi de rätta altaren och predikostolarna?

K irkkopäivien aiheena 
Vetelissä vuonna 2003 on 
Kainin ja Aabelin kirkko. 
Nimi on tuttu Lutherin 

Raamatun selityksistä. Aihe on myös 
ajankohtainen. Käsitteleehän se 
ajankohtaista kirkko-oppia: Mikä on 
kirkko? Kuka käyttää kirkon ääntä? 
Olemmeko sidotut ehdottomaan 
kuuliaisuuteen piispoille ja kirkollis-
kokousten päätöksille silloinkin, 
kun ne opettavat jotakin, jota 
Raamatusta ei löydy tai joka on 
sen vastaista? Nämä ovat polttavia, 
ajankohtaisia kysymyksiä.

Aiheeseen liittyy myös kirkon 
jäsenyyskeskustelu. Myös monet 
kirkon oppiin vakavasti suhtautuvat 
pohtivat kirkon jäsenyyskysymystä. 
Toisaalta myös moni sellainen, joka 
nahkoineen ja karvoineen nielaisee 
kaiken, mitä kirkolliskokous kunakin 
aikana keksii päättää, mielellään 
osottaisi ovea niille, jotka eivät 
niele kaikkia kirkon oppia koskevia 
muutoksia. Tähän liittyy merkilli-
nen, surullinen piirre: Samaan 
aikaan, kun hyväksytään tai ainakin 
siedetään monet Jumalan sanasta 
luopumisilmiöt, samaan aikaan 
monet kirkon johtopaikoilla olevat 
ovat jyrkkiä ja ahdasmielisiä kristi-
kunnan omaa oppitraditiota edusta-
via kohtaan. Näin kirkkopäiviemme 
aihe Kainin ja Aabelin kirkko osuu 
keskelle ongelman ydintä. Mikä on 
kirkko?

Liitän tähän tervehdykseeni 
tiivistelmän tärkeän luterilaisten 
tunnustuskirjojen oppidokumentin, 
Augsburgin tunnustuksen puolus-
tuksen opetuksessta aiheesta: 
”Evankeliumin mukaan Jumalan 
kansaa ovat vain ne, jotka ottavat 
vastaan luvatun Pyhän Hengen. 
Jumalattomat ovat Perkeleen val-
lassa ja hänen valtakuntansa 
jäseniä. Fariseuksille, jotka varmasti 
olivat yhteydessä silloiseen seura-
kuntaan, Kristus sanoo: “Te olette 
isästä Perkeleestä.” Jumalattomat 
eivät ole kirkko, koska he ovat 
Perkeleen valtakunnassa. Tosin he 
kyllä tässä elämässä, kun Kristuksen 
valtakunta ei vielä ole tullut ilmi, ovat 
kirkkoon sekoittuneina ja hoitavat 

kirkon virkoja. Onhan Kristuksen 
valtakuntaa aina se, minkä hän 
Hengellään tekee eläväksi, olipa 
se ilmi tullutta tai ristin peittämää. 
Todellinen ja hengellinen Jumalan 
kansa on erotettava lihan mukaisesta 
kansasta. Kristus puhuu myös 
kirkon erikoislaadusta verratessaan 
taivasten valtakuntaa nuottaan tai 
kymmeneen neitsyeen. Näin hän 
opettaa kirkon olevan jumalattomien 
suuren joukon peittämä, jotteivät 
hurskaat loukkaantuisi tähän seik-
kaan ja myös siksi, että tietäisimme 
sanan ja sakramenttien säilyttävän 
tehonsa jumalattomienkin hoita-
mina. Samalla hän toisaalta opet-
taa, etteivät nuo jumalattomat, 
vaikka heillä onkin osallisuus kirkon 
ulkonaisiin merkkeihin, kuitenkaan 
ole Kristuksen todellista valtakuntaa 
eivätkä Kristuksen jäseniä. Emme 
me liioin haaveksi mistään Platonin 
valtiosta, niin kuin jotkut ilkkuen 
väittävät, vaan toteamme, että 
kirkko, josta puhumme, on todella 
olemassa: siihen kuuluvat koko 
maan piirissä hajallaan elävät tosi 
uskovat ja vanhurskaat. Lisäämme 
vielä sen tuntomerkit, puhtaan 
evankeliumin opetuksen ja sakra-
mentit. Tämä kirkko on varsinainen 
totuuden pylväs. Kirkkoa koskee 
lupaus, että sillä aina on oleva 
Pyhä Henki, mutta vastaavasti sitä 
koskevat myös uhkaukset, että on 
ilmaantuva susia ja jumalattomia 
opettajia. Varsinainen kirkko on se, 
jolla on Pyhä Henki. Vaikka sudet ja 
kelvottomat opettajat mellastavat 
(1. Kor. 3:11) kirkossa, he eivät ole 
varsinainen Kristuksen valtakunta. 
Kirkko ei koostu ihmisistä näiden 
maallisen vallan tai kirkollisen 
arvoaseman perusteella, koska 
monen ruhtinaan ja paavin sekä 
muiden, heitä alempien, on todettu 
luopuneen uskosta. Ei, vaan kirkko 
koostuu niistä henkilöistä, joilla 
on oikea Kristuksen tuntemus ja 
jotka todella tunnustavat uskoa ja 
totuutta.”

Edellä sanotussa on Tunnustuskir-
jojen syvällistä analyysiä aihees-
tamme. Vetelissä jatkamme koti-
maisin ja ulkomaisin alustuksin, 
esitelmin ja keskusteluin sekä 

veljellisellä ja sisarellisella yhtey-
denpidolla. Tule mukaan! Tule 
rukouksen hengessä! Tuo ystäväsi 
ja läheisesikin! Pyydämme yhdessä 
Herran läsnäoloa. Vaikka todellinen 
kirkko on ristin peittämä, eikä se 
lihallisille silmille näy, se on, niinkuin 
Jumala on. Eivätkä helvetin portit 
sitä voita. 

Antakoon Herra Jeesus meille tämän 
uskon ja siitä seuraavan näyn: 
Eloa on vielä korjaamatta. Hänen 
leivissään on ristin allakin paras 
pesti. Antakoon hän meille siinä 
pestissä rohkean, iloisen ja voitolli-
sen mielen.

Synodin puheenjohtajan kutsu kirkkopäivil le
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E ikö totta, hyvin usein käy näin: kirkosta ja seurakunnasta tulee täysin irrallinen ja autonominen yksikkö. On lukuisia kohtia tämän päivän 
elämässä ja opetuksessa, joissa kirkon kiinnekohta evankeliumiin on kyseenalainen. Monia Raamatun opetuksia ei voi mitenkään yhdistää 
ihmisten elämäntapaan tai kirkon viestiin. Silti - seurakuntalaisista kirkon johtajiin - ei paineta päätä katumuksesta ja myönnetä ”Me olemme 
tehneet syntiä. Me olemme poikenneet pois ja kääntyneet omille teillemme”. Päinvastoin hyvin ylpeinä ja tinkimättömästi pidetään kiinni 

omista ajatuksista ja omista käytännöistä. Se, että Raamattu on eri mieltä, ei huoleta. Edes Jeesuksen omat sanat eivät paina. Kristuksen ruumis elää 
ja iloitsee ilman päätänsä. Mutta ilman päätä ruumiskin kuolee; eikä kuollut vie elämän sanaa toisillekaan.

2) Mikä on seurakunnan usko ja viesti ? Jokainen ihminenhän on taipuvainen näkemään vallan ja voiman ja voiton siellä, missä tämän maailman 
mahtavat ovat. Mutta jos Herran omien joukko alkaa ajatella näin, me olemme kadottaneet uskomme ! Ajattele itse: miten voit säilyttää uskon ja 
elää Jeesuksen opetuslapsena, jos et muista, kenelle on annettu kaikki valta ? Tai missä ovat karttasi ja kompassisi, jos et muista, kenen sanat 
eivät katoa, vaan ovat ajasta aikaan henki ja elämä ? Koko meidän kristillisyytemme on ränsistyvä kehys ja sisältä mädäntyvä valhe, ellemme 
tässä ole tarkkana ja tee parannusta. – Voi olla, että ajattelet tämän olevan turhaa voimien kuluttamista ja lakihenkistä itsekeskeisyyttä. Ehkä 
haluaisit keskittyä viemään apua niille, jotka sitä tosissaan tarvitsevat. Mutta etkö huomaa, sinulla ei ole enää paljon mitään, mitä veisit eteenpäin 
! Jeesuksella ei näyttänyt eikä näytä olevan kaikki valta. Pystytkö siis vakaasti menemään ja kertomaan Jumalan Pojasta, jonka varaan voi kaiken 
jättää? Minkä Raamatun sanan annat kainalosauvoiksi horjuville, jos itse hylkäät selkeimmätkin kirjoitetut lupaukset ? – Seurakunta voi siis olla 
ja toimia vain Jumalan sanan varassa ja Jeesusta seuraten !

3) Joku sanoo joskus, että nyt on tehtävä muutos ja ratkaisu, koska ihmisellä on vain yksi elämä. Sillä sitten perustellaan outoja ratkaisuja 
ja suoranaisesti syntiäkin. Kuitenkin tuossa sanassa on joku viisauskin. Meillä on vain yksi elämä – tämän elämän jälkeen ei tule uusintaa 
kasvina, eläimenä eikä ihmisenä. Siksi on tärkeää, kehen me tänään uskomme. Siksi on tärkeää, kenen omat me olemme, kun maailmamme 
tiimalasissa hiekka vähenee.

Miten tämä liittyy siemenen kasvuun ja seurakunnan tehtävään ? Siten, että on mahdoton ajatus siirtää tehtävää tuonnemmaksi. Yhtä lailla on 
mahdotonta ajatella jonkun toisen tekevän kaiken puolestamme. Kuule, yksikin selkeä Raamatun lupaus eteenpäin vietynä sinun toimestasi tänä 
päivänä, on suuri asia ! Siinä ja silloin Vapahtaja kohtaa syntisen. Ja kuinka suuri on pienen valon näyttäjän arvo – yhtä aikaahan nykyään Raamatun 
sanan valo himmenee tai ainakin monet sammuttavat sitä väellä ja voimalla.

UUTUUSKIRJA MYYNNISSÄ KIRKKOPÄIVILLÄ

Lasse Lehtinen on kirjoittanut kirjan “Tunnustuksellisten oikeuksista nykykirkossa”. 
Hän käsittelee siinä kirkkolain ja muun lainsäädännön kannalta tunnustuksellisten 
pappien, lehtorien ja seurakuntalaisten oikeudellista asemaa nykykirkossa. Erityistä 
huomiota kiinnitetään siihen painostukseen, jota heihin kohdistetaan varsinkin 
virkakäsitystä koskevan vakaumuksen johdosta. Kirja ilmestyy kirkkopäiville 
ja sitä on myynnissä päivien ajan. Voimme suositella kirjaa lämpimästi. Osta 
omasi ja tiedä oikeutesi!

Haluaisitko antaa ystävällesi oikeaa tietoa Paavalin Synodista ? 

Haluaisitko, että seurakunnassasi olisi yleisesti saatavana Paavalin Synodin esitettä ? 
Haluaisitko viedä esitteitä mukaan omaan seurakuntapiiriisi ? – Ota yhteyttä lehden 
toimitussihteeriin ja pyydä lähettämään ! Ilmaiseksi !

Haluaisitko liittyä Paavalin Synodin jäseneksi ? 

Se tapahtuu allekirjoittamalla julkilausuma kirkon virasta ja naispappeudesta 
vuodelta 1976. Julkilausuma löytyy internetsivultamme, edellisen lehden taka-
aukeamalta sekä yleisesti jaettavana Vetelin kirkkopäiviltä. Sitä voi myös tilata 
Paavalin Synodin sihteeriltä.

Teologisia teemoja
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Paastonajan kirkkopäivät 11.-13.4.2003 Vetelissä

Paikka:

Kainin ja Aabelin kirkko

Den sanna och den falska kyrkan 
2. Kor. 11

Ohjelma: 

Pe 11.4.

19. Nuortenilta

- Pastori Timo Laato alustus ja 
juonto

La 12.4.

10. Maallikkosaarnaajien ko-
kous: “Parannuksen ja syntien 
anteeksiantamuksen saarna”,

- Eero Kaumi alustus ja juonto

12. Kirkkopäivien avajaiset

Tervetulosanat

- Vetelin kirkkoherra Vesa Parpala

Avauspuhe

- Paavalin Synodin hallituksen pj. 
Teuvo Huhtinen

Lauluryhmä

- Pastori Juhani Koivisto juontaa

13. Esitelmä: Kainin ja Aabelin 
kirkko

- Pastori Johan Helkkula

Pyydetty puheenvuoro

- Rovasti Timo Holma

- Pastori Juhani Koivisto juontaa

14.15 Lounas

15.30 Esitelmä: “Den falska 
kyrkans angrepp på den rätta 
Kyrkan, 2 Kor 11:1-5

- Piispa Börre Knudsen

- Pastori Sakari Korpinen juontaa

17.00 Kanavat 

Kanava I: Tunnustuksellina kirkon 
työntekijänä - tapaukset Valkeala 
ja Turun Mikael.

- Alustajina kirkkoherra, teol.tri 
Petri Hiltunen ja pastori, teol.tri 
Pekka Huhtinen, juontaa teol.yo 
Ari Lukkarinen

Kanava II: Tunnustuksellisena 
opiskelijana tänään.

- Teol.yo. Simo Lampinen, sosio-
nomi amk teol.yo. Niko Vannas-
maa, juontaa teol.yo. Aleksi Kuok-
kanen

Kanava III: Tunnustuksellisten 
oikeudellinen asema kirkossa.

- Hall.tri/oik.lis. Jouko Hovi ja vara-
tuomari Lasse Lehtinen, juontaa 
teol.yo Petri Kivenheimo

19. Palmusunnuntain aatto-
seurat

- Rovasti Matti Väisänen, maal-
likkosaarnaaja Vesa Viisteensaari, 
maallikkosaarnaaja Toivo Kärki, 
juontaa teol.yo Aleksi Kuokkanen

Su 13.4.

10. Ehtoollisjumalanpalvelus

- Toimittaa kirkkoherra Vesa Par-
pala, saarnaa emerituspiispa Olavi 
Rimpiläinen, kuoro

12. Lounas

13.30 Päätösjuhla 

Esitelmä:  “Tunnustukselliset 
Ruotsin kirkon rakentajina”

- Pastori Johnny Bjuremo 

- puhujina: pastori, teol.tri, Erkki 
Koskenniemi, pastori Juha Muuk-
konen ja kirkkoherra Lasse Mar-
jokorpi, juontaa ja päätösrukous 
Paavalin Synodin vpj. Timo Keski-
talo

15.30 TE DEUM

- Apostolinen siunaus, piispa Olavi 
Rimpiläinen

Lähtökahvit

Tervetuloa Veteliin!

Kokkolaan pääse hyvin junalla ja 
sieltä autolla n. 60 km päähän 
Veteliin.

Kysy hotellimajoituksesta:

Hotelli Grand           06-8313411

Hotelli Foxmanni 06-8622000

Hotel Kaarle  06-8266111

Hotelli Nukkumatti  06-8243200

Hotelli Seurahuone  06-8653111

Kaustisella vuokrattavana 
mm. mökkejä: 

Konstan pirtti  06-860411

Huhtaniemen leirintä 06-8626190 

(13 km kirkosta, jossa tarjolla 11 
kpl 4-7 vuodepaikan mökkejä)

Vetelin seurakunnan leirikes-
kus, Aittaniemi (n. 20 km 
kirkosta, yhteismajoitus), tieduste-
lut talauspäällikkö Merja Latomaa 
06-8621 012

Soita ja kysy lisää tarvitta-
essa:

Vetelin kirkkoherranvirasto 
06-8621412

Pirkko ja Vesa Viisteensaari 
06-8621005

Tietoja päivistä antaa lisäksi:

Paavalin synodin pyheenjohtaja, 
kirkkoherra Teuvo Huhtinen 
050-3619768, 

Paavalin synodin varapuheen-
johtaja, pastori Timo Keskitalo 
0400-647429. 

Paavalin synodin sihteeri, sosio-
nomi, teol. yo Niko Vannasmaa 
050-5862380.

Sisarenpojan päätoimittaja, pas-
tori, TT Timo Laato 02-5377226.

Paavalin synodin alueorganisaation 
Pohjanmaan synodin johtoa: 

tohtori Jouko Hovi 0400-713602, 

kirkkoherra Miika Vuola 
06-2227052, 

saarnaaja Heikki Pienimäki 
06-3568373.

PAAVALIN SYNODIN TUKI  RY   
PL 127 00101 Helsinki

Päivillä voi allekirjoittaa Paavalin 
synodin asiakirjan, joka oikeuttaa  
synodin jäseneksi. Kirkkopäivillä 
saatavana runsaasti luterilaista kir-
jallisuutta.

TERVETULOA HERRAN 
JEESUKSEN KRISTUKSEN 
NIMEEN!
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Tämä lehti lähetetään kirkkoherran-
virastoihin, tuomiokapituleihin, kristillisiin 

yhdistyksiin ja opistoihin.

SISÄLLYS

Sisarenpoika on Paavalin synodin 
jäsenlehti. Lehti ottaa mielellään vastaan 
kaikenlaista postia: keskustelupuheenvuo-
roja, esirukouspyyntöjä, tapahtumaselos-
tuksia, osoitteenmuutoksia jne. Lähetetyt 
kirjoitukset julkaistaan tilan ja tarpeen 
mukaan.

Toimituksen osoite:
Sisarenpoika - Systersonen 
Vesa Kiertokari
Jokisivuntie 13
23600 Kalanti
Puh. 02-8404 430
Email: vesa.kiertokari@srk.inet.

Toimitus:
TT, HuK
Timo Laato, päätoimittaja
Pastori
Vesa Kiertokari, toimitussihteeri

Valokuvat:
Toimitus

Painopaikka:
Myllypaino

Paavalin synodi - Paulussynoden
on käytännön tarpeista syntynyt keskus-
telu- ja yhteistyöelin kaikille, jotka tahtovat 
toimia Suomen evankelis-luterilaisessa 
kirkossa Raamatun ja tunnustuksen 
mukaisen uskon ja elämän edistämiseksi. 
Synodi toimii yhteistyössä samaa tavoitetta 
edistävien koti- ja ulkomaisten järjestöjen 
kanssa.Paavalin synodin jäseneksi pääsee 
allekirjoittamalla kirkon virkaa koskevan 
julkilausuman vuodelta 1976 (saa toimi-
tuksesta).

Paavalin synodin tuki ry
hoitaa synodin taloutta ja muita juokse-
via asioita. Tukiyhdistyksen jäseneksi 
kutsutaan.

Pankkiyhteys
Nordea 143230-206334

Internetosoite:
http://www.paavalinsynodi.net
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