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Meitä sanotaan konser-
vatiiveiksi, vanhoilli-
siksi ja fundamentalis-

teiksi. Joskus sanoihin liitetään 
vielä etuliite, joka kertoo meidän 
edustavan ääriliikettä, jota kuuluu 
syystä kammoksua, ehkä vähän 
pelätäkin. Ulkopuolisten antamat 
määritelmät harvoin osuvat maa-
liin ja tekevät oikeutta määritellyn 
ryhmän omalle itseymmärryksel-
le. Niin tässäkin tapauksessa. En 
minä ainakaan halua olla enkä koe 
olevani konservatiivi, vanhan säi-
lyttäjä. Vielä vähemmän miellän 
itseni vanhoilliseksi. Fundamen-
talisti voisin suostua olemaan, jos 
sanan ymmärretään tarkoittavan 
fundamenttien, perusteitten, ar-
vostamista ja Raamatun ymmär-
retään olevan kirkon fundamentti. 
On oikeastaan aika hassua, että 
kun Luther halusi aikoinaan pa-
lauttaa kirkon takaisin Raamatun 
perustalle, jälkipolvet arvostavat 
häntä yhtenä historian merkit-
tävimmistä uudistajista. Kun me 
sitten haluamme tehdä samoin, 
meidät leimataan keskiaikaan ju-
mittuneiksi äärikonservatiiveiksi. 

Keitä me siis olemme? Me olem-
me Jumalan kansaa, joka haluaa 
tehdä matkaa Jumalan sanan oh-
jaamana ja hyvällä omallatunnol-
la. Me olemme monella tavalla va-
javaisia ja syntisiä ihmisiä, jotka 
juuri siksi haluavat turvautua sii-

hen, minkä ovat Raamatusta ym-
märtäneet oikeaksi. Osa meis-
tä rakastaa Suomen evankelis-lu-
terilaista kirkkoa hengellisenä äi-
tinään niin, ettei tahdo sitä hylä-
tä vaan rukoilee sen uudistumis-
ta. Osa on löytänyt rauhan tämän 
kirkon rakenteitten ulkopuolelta 
ja elää omaa uskoaan todeksi jon-
kun toisen luterilaisen kirkon yh-
teydessä. Me rukoilemme herätys-
tä ja kirkkojemme hengellistä uu-
distusta, että voisimme paremmin 
olla todistuksena Kristuksesta ja 
hänen sovitustyöstään.  

Me emme ole kaikesta keskenäm-
me samaa mieltä, mutta meitä yh-
distää luottamus Jeesukseen Kris-
tukseen Vapahtajana ja usko Raa-
mattuun Jumalan sanana, jon-
ka mukaan niin kirkon kuin yk-
sittäisen kristityn on ojentaudut-
tava. Me haluamme yhdessä etsiä 
tämän sekavan ajan keskellä Ju-
malan tahtoa ja johdatusta, 
emmekä aina ole yhtä miel-
tä siitä, miten juuri nyt tuli-
si toimia. Kaikesta huolimat-
ta saamme yhdessä olla Kris-
tuksen voittosaatossa hä-
nen voittaminaan ja matkalla 
juhliin, jossa kaikki epäselvä 
kerran selviää. 

Tähän joukkoon haluamme 
kutsua jokaista.

KEITÄ ME OLEMME?

PÄÄKIRJOITUS

ville auvinen
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Lontoolainen kirkkoherra 
Mark Burkill on puheen-
johtajana liikkeessä nimeltä 

“Reform”. Reform on Suomen Paa-
valin Synodia vastaava organisaa-
tio Englannin anglikaanikirkossa. 
Pastori Mark Burkill on tänä vuon-
na Paavalin Synodin Paastonajan 
kirkkopäivien pääpuhuja.  

miten sait kutsumuksen 
ryhtyä pastoriksi? 
millainen oli 
uskon polkusi?

Minä tulin uskoon opiskeluaika-
nani, kun John Stott oli puhujana 
opiskelijoille suunnatussa evanke-
lioivassa tilaisuudessa. Kristukses-
sa aloin ymmärtää mistä elämäs-
sä on kyse. Opintojeni tähden vie-
tin jonkin aikaa Ranskassa. Siellä 
aloin tajuta, miten paljon maailma 
tarvitsee kristillistä seurakunta-
työtä. Lopulta tämä pohdinta johti 
minut palvelemaan pastorina ang-
likaanikirkossa, vaikka tosin vielä-
kin ihmettelen, miten läpäisin va-
lintaseulan. Opiskelukaan ei ollut 
helppoa teologisessa oppilaitok-
sessa, joka ei juurikaan tukenut 
luottamaan Raamattuun. Ensim-
mäinen apulaispastorin paikkani 
oli kuitenkin siunattu, sillä kirk-
koherrani oli hyvin kokenut ja vii-
sas mies.

mitä nyt on oikein 
tapahtumassa 
englannin 
anglikaanikirkossa ja 
anglikaanisessa  
kirkkoyhteisössä  
maailmanlaajuisesti?

Ymmärrämme tilanteen ehkä pa-
remmin, jos tarkastelemme ensin 

maailmanlaajaa anglikaaniyhtei-
söä. Englannissa kaikki eivät osaa 
arvostaa suuria anglikaanikirkko-
ja esim. Nigeriassa ja Itä-Afrikas-
sa. Epäluottamus Raamatun to-
tuuteen alkoi Pohjois-Amerikasta 
ja lamautti kaikenlaisia seurakun-
tia ensin siellä. Nyt tämä vaikutus 
näkyy koko länsimaisessa kristi-
kunnassa. Pelkään pahoin, että el-
lei pappis-seminaareissa anneta 
vahvaa teologista opetusta, tämä 
maallistumisen aalto tulee pyyh-
käisemään myös muuan maail-
man yli Afrikka mukaan lukien.

Jo parikymmentä vuotta sit-
ten Pohjois-Amerikkaan vihittiin 
kaksi piispaa huolehtimaan Raa-
matulle uskollisista seurakunnis-
ta. Jännite oikeaoppisten ja libe-
raalien seurakuntien välillä tuli il-
meiseksi vuonna 2008. Canter-
buryn arkkipiispa on tavan mu-
kaan kutsunut 500 piispaa piis-
painkokoukseen kymmenen vuo-
den välein. Tällä kertaa tämän ns. 
Lambeth konferenssin sijaan sa-
dat piispat kokoon-tuivat Globaa-
lin Anglikaanikirkon tulevaisuut-
ta pohtivaan ensimmäiseen GAF-
CON konferenssiin Jerusalemissa. 
Sittemmin Nairobissa järjestet-
tiin toinen GAFCON konferenssi 
vuonna 2013 ja kolmas konferens-
si on tarkoitus järjestää tulevana 
kesänä Jerusalemissa.

GAFCON on tuottanut julki-
lausuman oikeasta opista, jonka 
laajat piirit voivat allekirjoittaa, 
mukaan lukien myös ne jotka hy-
väksyvät naispappeuden. Ihmisen 
seksuaalisuuteen liittyvät näke-
mykset ovat herättäneet yhä use-
ammat puolustamaan Raamatun 
opetusta ja liittymään GAFCON 
liikkeeseen.

millaisia ovat 
raamatullista uskoa 
puolustavat liikkeet 
anglikaanikirkon 
sisällä? mikä on 
reform-liikkeen 
positio? onko tämä, 
mikä tapahtuu, 
ainutlaatuista 
englannille?

Reform aloitti toimintansa 25 
vuotta sitten, kun pappisvirka 
avattiin naisille. Monet seurakun-
nista vastuussa olevat henkilöt ta-
jusivat, etteivät he voineet vain 
jatkaa omaa seurakuntatyötään 
välittämättä niistä vaaroista, jot-
ka uhkasivat evankeliumin työtä. 
Reform julkaisi kannanoton, jo-
ka määritteli Raamatullisen ope-
tuksen naisen roolista seurakun-
nan työssä ja ihmisen seksuaali-
suudesta. Uskon, että nämä kaksi 
asiaa ovat sidoksissa toisiinsa. Ai-
ka on osoittanut yhteyden näiden 
kahden asian välillä.

Reform-liikkeen merkitys on 
ollut moninainen: (a) Olemme 
johdonmukaisesti tuoneet esille 
raamatul-lisen äänen vastauksena 
epäraamatullisille opetuksille ja 
aatteille (b) olimme avainasemas-
sa GAFCON konferenssin aikaan-
saamisessa vuonna 2008 (c) loim-
me painetta, jonka ansiosta angli-
kaanikirkkoon saatiin piispa niitä 
seurakuntia varten, jotka eivät hy-
väksy naispiispuutta (tämä piispa 
on edeltäjäni Reformin puheen-
johtajana) (d) vuonna 2017 Re-
form oli olennaisessa roolissa kah-
den uuden piispan vihkimiseksi 
normaalin rakenteen ulkopuolelle. 
Joulukuussa 2017 piispa Andy Li-
nes vihki yhdeksän pastoria työs-
kentelemään rakenteessa nimel-

MITÄ KUULUU ENGLANNIN KIRKOLLE?
kirkkoherra mark burkill, christ church, leyton

haastattelijana timo keskitalo
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tä Anglican Mission in England 
(Englannin lähetyshiippakunta).

Reform saa paljon lokaa nis-
kaansa anglikaanikirkossa, mut-
ta myös monet muut organisaati-
ot näkevät, että elämme kirkossa 
seksuaalisen hämmennyksen krii-
sissä. Minä pelkään, ettei monilla-
kaan ole tarvittavaa teologista sy-
vyyttä vastustaa painetta. Erityi-
sesti pehmeyttä on niissä piireis-
sä, joissa naispappeus on jo hy-
väksytty. Reformissa olemme vii-
me aikoina joutuneet erityisesti 
pohtimaan, mikä on piispojen var-
sinainen tehtävä ja miten käsitel-
lä yhteyden rikkoutumista niihin 
kirkon johtajiin, jotka ovat vail-
la raamatullista uskoa. Monet pa-
pit haluaisivat löytää helppoja rat-
kaisuja, mutta me katsomme, että 
nyt on pakko maksaa henkilökoh-
taisesti hintaa vakaumuksestaan. 
Haluamme neuvoa tietä eteenpäin 
tässä haastavassa tilanteessa; us-
kottomien piispojen kirkossa.

miten näet 
anglikaanikirkon 
tulevaisuuden 
500-vuotisen 
uskonpuhdistuksen 
valossa?

Olisi ajattelematonta yrittää en-
nustaa tulevaisuutta. Ei Luther-
kaan tiennyt tekojensa seurauk-
sia 500 vuotta sitten. Mutta niin 
kuin Luther, meidän tulisi luot-
taa evankeliumin voimaan ja Her-
ramme lupaukseen rakentaa kirk-
konsa.

Englannin kirkolla on hyvä 
tunnustus ja viisaat Jumalan mie-
len mukaiset perinteet. Näillä ei 
ole kuitenkaan mitään arvoa, ell-
eivät seurakuntalaiset ja erityisesti 
kirkon johtajat ole halukkaita elä-
mään näiden mukaan Jumalan sa-
nan auktoriteetin alla. Evankeliu-
missa Luukkaan mukaan 20:8-20 
Jeesus puhuu uskonnollisista joh-
tajista, jotka estävät Jumalan sa-
donkorjuuta, ja mitä heille sitten 

tapahtuu. Minä toivon ja rukoi-
len, että saisimme nähdä Englan-
nin kirkossa johtajia, jotka herää-
vät hengelliseen todellisuuteen ja 
joilla olisi rohkeutta olla uskolli-
sia Raamatulle ja vastustaa yhteis-
kunnan paineita. Inhimillisesti tä-
mä ei näytä kuitenkaan todennä-
köiseltä. Olen usein sanonut, et-
tä Englannin kirkko on lukitulla 
lentoradalla ja vain ihme voi saa-
da suunnan muuttumaan. Englan-
nin kirkossa on kuitenkin muuta-
mia suuria uskollisia seurakuntia 
ja uusia seurakuntia synnyttäviä 
liikkeitä. Nämä levittävät evanke-
liumin sanomaa ja kuka tietää, eh-
kä Jumala voi vielä käyttää näitä 
suunnan muuttamiseksi.

 
miten neuvoisit nyt 
nuorta henkilöä, 
joka on kiinnostunut 
palvelemaan kirkkoa 
pastorina? onko 
anglikaanikirkossa 

tulevaisuutta?  
mitä reittejä 
seurakunnilla 
on tulevina 
vuosikymmeninä?

Uusia nuoria miehiä tarvitaan 
evankeliumin työhön Englannissa. 
Niinpä minä aina rohkaisen nuo-
ria hakeutumaan pastorin kutsu-
mukseen. Kehotan heitä etsiyty-
mään hyvään raamattukoulutuk-
seen ja va-rautumaan maksamaan 
hintaa vakaumuksestaan. Mi-
nun sukupolveni tehtävä on teh-
dä kaikkemme, jotta näillä nuoril-
la miehillä olisi tarjolla vielä työtä 
seurakunnissa. Meidän tulee yllä-
pitää oppilaitoksia ja raivata heil-
le mahdollisuus saada pappisvih-
kimys Englannin kirkossa ilman, 
että he joutuvat tärvelemään oma-
tuntonsa. Ja jos nämä reitit sul-
jetaan, meidän tulee luoda mui-
ta reittejä anglikaanisen perinteen 
piirissä, kuten lähetyspiispa Andy 

Kirkkoherra Mark Burkill
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Kirjoitan tätä pohdintaa 
juuri ohitetun arkkipiis-
panvaalin ensimmäisen 

kierroksen jälkimainingeissa. Vaa-
likampanja ja vaalit ovat tähän 
asti sujuneet perin ystävällisesti 
ja asiallisesti. Tiettyjä median vä-
listävetoja toki on ollut. Kun on 
oma agenda, valitaan kysymykset 
ja haastateltavat palvelemaan sitä. 
Mutta aika avoimin kortein men-
tiin. Erityisesti Paavalin synodin 
tuki ry:n puheenjohtaja Ville Auvi-
nen. Realistinen moniosaaja, Raa-
matun Jumalan tahdon opettaja 
ja toteutumista rukoileva, selkeä 
ja kompaktisanainen Ville aihe-
utti monenlaista puhetta, tuhinaa 
ja ihmettelyä prosessissa. Miltään 
taholta ei loanheitto hänen suun-
taansa ollut oikeastaan mahdol-
lista. Ystävällisyys ja charmikas 
nykyluterilaisuus oli keskeinen osa 
koko keitosta.

Tuloksena oli neljäs (4/5) si-
ja vaalissa ja putoaminen toisel-
ta kierrokselta. Mitä meidän kuu-
luu ajatella tuosta tuloksesta? Mo-
nia toteamuksia, syytteitä, kiitosta 
ja kysymyksiä on sadellut monelta 
taholta. Pettymystäkin on paljon. 
Enemmän toivottiin, enemmän 
rukoiltiin. Mutta silti väitän, et-
tä jälleen tehtiin kirkkohistoriaa, 
jonka hyviä kerrannaisvaikutuksia 
toivomme ja ahkeroimme. Paava-
lin synodin puheenjohtaja sai vaa-
lissa n. 13% osuuden äänistä! Tä-
mä on tältä kannalta katsottuna 
aivan upea ja erikoinen tulos! Siis 
selvästi enemmän ääniä kuin en-
tinen Turun piispa ja kansanedus-
taja! Naispappeuden vastustaja sai 
vain n. prosentin vähemmän kuin 
vaalissa mukana ollut ainoa nais-
puolinen pastori! Aika hurjaa.

Muutamakin uskova ystävä tai 
tuttu eri taustoista soitti tai vies-

titti pettymystään. Kerroin heille 
myönteisiä seikkoja. Kerroin, et-
tä taistelu jatkuu - eri tavoin ja eri 
sektoreilla. Varoitin hanskojen is-
kemisestä naulaan. Kun olemme 
Raamatun Jeesuksen omat ja hä-
nen asiallaan, me teemme uskossa 
kirkon ja kristityn kutsumuksessa 
työtä Herramme paluuseen asti. 
Mutta vakan alle lampun laittami-
nen ei ole vaihtoehto, ei ainakaan 
hyvä sellainen. Kokonaisen Raa-
matun valon ja vaikutuksen eteen 
teemme kaiken, mitä voimme. Oli 
siis jotkut vaalit tai ei. Oli esillä 
virkakysymys tai sukupuolineut-
raali avioliitto - tai joku muu. Em-
me voi mitään totuutta vastaan, 
vaan sen puolesta. Jumalan sana 
on jalkaimme lamppu ja valo mei-
dän tiellämme. Astumme esiin so-
pivalla ja sopimattomallakin ajalla 
uskaltaen sanoa ”Näin sanoo Her-
ra”, ”Näin on kirjoitettu”.

PROJECT VILLE ARKKIPIISPAKSI

vesa kiertokari, pastori, kkvalt.pj uusikaupunki

Kuka seuraa ketä - konservatiivi, liberaali vai väliinputoaja

Linesin suorittamat vihkimykset 
Englannin lähetyshiippakunnas-
sa (Anglican Mission in England). 
Reform on auttanut pastorikandi-
daattien valintaprosessin rakenta-
misessa. Täytyy myös todeta, et-
tä mainitsemani suuret evankeli-
set seurakunnat ovat rakentaneet 
erinomaisia väyliä nuorille aikui-
sille, joiden kautta he voivat oh-
jautua pappiskutsumukseen ja tä-
tä kautta iso joukko nuoria miehiä 
on saatu vihityksi papeiksi. Mei-
dän lapsemme saavat tämän hyö-
dyn. Minusta tuntuu, että näillä 
nuorilla on paljon paremmat edel-
lytykset palvella kirkossa kuin mi-
nulla itselläni aikanaan heidän 
iässään

mitkä ovat sinun 
viikoittaiset haasteesi 
seurakunnassasi 
christ church 
leytonissa nykyään?

Evankeliumille on aina ollut valta-
vat mahdollisuudet niiden 26 vuo-
den aikana, jotka olen saanut pal-
vella tämän seurakunnan paime-
nena. Itä-Lontoossa tällä alueel-
la asuu hyvin monenlaisia ihmisiä. 
Meillä on paljon kontakteja mus-
limeihin. Vuosien mittaan minul-
le on entistä selkeämmin kirkastu-
nut, että opetuslasten tekeminen 
Kristukselle vaatii valtavasti kärsi-
vällisyyttä. Ihmisillä on kovin vä-
hän tietoa kristinopin perusasi-
oista. Niinpä kestää kauan, ennen 

kuin he alkavat ymmärtää, mistä 
uskossa on kyse. Mikään ei korvaa 
johdonmukaista Sanan saarnaa-
mista. Tähän olen yhä vahvemmin 
sitoutunut. Lisäksi nyt täytyy pa-
nostaa pienryhmätyöskentelyyn ja 
henkilökohtaiseen opetukseen. 

Viime vuosina asuntojen hin-
nat ovat nousseet huimasti. Niin-
pä meidän on yhä vaikeampi mak-
saa riittävää palkkaa seurakun-
nan työntekijöille. Seurakunnas-
sa kaikkien muiden, paitsi kirkko-
herran palkka tulee kolehtirahois-
ta. Haluaisimme tavoittaa alueel-
lemme muuttavia hipstereitä, sillä 
he suhtautuvat Kristilliseen sano-
maan vihamielisemmin kuin muut 
väestönosat.
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Joku media ehti julkaista ly-
hyen kommentin Villen äänisaa-
liista vaalien ainoana hämmentä-
vänä yllätyksenä. Kirjoittivat, että 
jos hän olisi voittanut, kirkko olisi 
tehnyt itsensä naurettavaksi. Tai 
jopa tuhonnut itsensä yhteiskun-
nan kehityksen lukkona tai jarru-
na. Näin ei käynyt. Onko siis kaik-
ki hyvin ja rauha maassa? Ei sin-
ne päinkään. Nimittäin kirkkom-
me pappeina ja päättäjinä on suu-
ri määrä erittäin liberaaleja ih-
misiä, joita ohjaavat ainoastaan 
enemmistö, maallinen politiikka 
tai hallinto-oikeudellistyyppinen 
asioiden käsittely muodollises-
ti oikeassa järjestyksessä. Osalle 
näistä Raamattu on punainen vaa-
te ja Luterilaiset Tunnustuskirjat 
mennyttä aikaa. Halutaan ehkä ta-
sapäistää yhteiskuntaa sukupuoli-
kirjavaksi. Ehkä halutaan 50-50 –
sukupuolikiintiöt kaikkiin vaalei-
hin ja virkoihin – jäätelökojun jo-
noa myöten. Samalla kun halu-
taan olla tasa-arvon ajajia, syrjin-
nän estäjiä, ahdistelun vastusta-
jia ja maahanmuuton vapautta-
jia, raa’asti rajataan aidosti usko-
vat, vanhauskoiset, raamatulliset, 
usein miehet, usein tunnustavat 
kristityt perheet näiden oikeuksi-
en ulkopuolelle.

Miten siis nämä näennäista-
sa-arvon ja inhimillisen kokemus-
pohjaisen uskonnollisuuden kan-
nattajat reagoivat Villen putoami-
seen jatkosta? Hurrasivatko vaik-
kapa tähän suuntaan ajattelevat 
papit? Eivät suinkaan! He olivat 
kauhuissaan, peloissaan, epätoi-
voissaan ja aggressiivisen vihaisia. 
Kyllä, luit oikein. Heidän mieles-
tään konservatiivisuus kasvaa kas-
vamistaan. Naisen asema on edel-
leen vajaa, syrjässä ja toiseutet-
tu – kuuleman mukaan. Sukupuo-
livähemmistöjen vapautus ja täy-
det kirkolliset oikeudet palvelui-
hin ei näyttänytkään olevan lähi-
tulevaisuutta. Yksi kovasti arvos-
tamani älykäs toisinajattelija eh-
ti jo tuolta pohjalta vahingossa to-

deta, että ”Vikström on kirkkom-
me ainoa toivo”. Se oli paniikin-
omainen vahinko. Hieman huo-
mautettuani hän korjasi: ”Jeesus 
on kirkkomme ainoa toivo”Jeesus 
on kirkkomme ainoa toivo”                                                                                                
Jeesus on kirkkomme ainoa toivo”                                                                                                
Jeesus on kirkkomme ainoa toivo”                                                                                                
. Ja siitä olemme samaa mieltä.

Björn Vikströmiä tunnen vuo-
sien takaa opiskeluvuosilta aika 
hyvinkin, myös urheiluympyröis-
tä. Erikoinen ihminen, harvinais-
laatuinen. Keskustelimme usein 
Lutherista tai Raamatusta. Muu-
tamat kerrat kykenin vastaamaan 
juuri siihen, mitä hän tosissaan 
kysyi. Siinä pelikassit olalla muis-
tan sympaattisen hymyn ja sydä-
mellisen kiitoksen. Mutta sen jäl-
keen on ilmeisesti kulunut paljon 
aikaa ja tapahtunut paljon! Björ-
nin kirjaa rakkauden moninai-
suudesta lukiessani tajusin, mi-
ten hän on edelleen sama: ehkä 
yksi kaikkein sydämellisimmistä 
ja lempeimmistä ihmisistä, mitä 
olen tuntenut. Mutta! On tapahtu-
nut teologinen sydänlaajentuma. 
Lempeys on niellyt näköalat ja 
faktat Raamatun opin ja Lutherin 
opetuksen suhteen. On vain lem-
peys, johon kaikkinaiset pyynnöt, 
vetoomukset ja vähemmistövaati-
mukset uppoavat ja vievät Juma-
lan kirjoitetun sanan silmävoiteel-
ta vaikutuksen. Björniä muistan 
rukouksessa usein. Kuitenkin jou-
dun varmaan äänestämään Luo-
maa, sillä pelkään - syystä - sekä 
kirkollemme että kansallemme tu-
levaa Jumalan rangaistusta, jos ja 
kun evl. kirkkomme rupeaa vih-
kimään samaa sukupuolta olevia. 
Niistä varmaan pienimpiä on mi-
nimissään tuon 13%:n eroaminen 
evl. kirkosta. Luomalle mennee 
ääneni, koska Ville ei ole enää toi-
sella kierroksella. Kirkon faktinen 
suunta ja kehitys Kari Mäkisen ai-
kakaudella on ollut sellainen, et-
tä jo hillitysti ja hallitusti käsijar-
ru päällä ajaminen tuntuu taivaal-
liselta vaihtoehdolta.

Mutta mietin yksinkertaisia ja 
yhtä aikaa muitakin tärkeitä ky-
symyksiä, joilla on liitoskohtansa 
tähän kaikkeen. Ensinnäkin mie-
tin, millaisia ajatuksia mahtoi jon-
nekin sisikuntaan pureutuen jää-
dä tähänastisesta vaalikampan-
jasta itse kunkin viiden ehdok-
kaan mieleen tai omaantuntoon. 
Nimittäin, tiedättekö, mitä Villes-
tä useimmiten sanottiin verrattu-
na muihin ehdokkaisiin? Sanottiin 
”uskovainen kaveri”, ”uskovainen 
mies” ja ”ainoa vaihtoehto”. Usko-
vainen? Eivätkö kaikki ehdokkaat 
sitten tietenkin olleet uskovaisia? 
Ihmisten kommenttien perusteel-
la Ville oli ja on sitä – erotukse-
na muihin . . . ainakin jollakin sel-
keällä, yksinkertaisella, vakaalla ja 
oikealla tavalla. Mitä neljä ehdo-
kasta miettii ja kokee, kun kuulee 
ja lukee sen viidennen olevan ”us-
kovainen”? Mistään, mitä luin ja 
kuulin, muut ehdokkaat eivät tätä 
vastaan väittäneet eivätkä halun-
neetkaan argumentoida. Huh sen-
tään, minkälainen pähkinä purta-
vaksi ja nasta kengässä!

Toiseksi mietin jatkokysymys-
tä. Toinen uskoo, toinen ei. Toi-
nen uskoo Jeesukseen, toinen Ju-
malaan kaiken takana. Toinen us-
koo Raamattuun, toinen kirkon 
päätöksiin ja kolmas eri tulkin-
tojen loppumattomuuteen. Mi-
hin joukkoon minä oikein kuulun, 
mihin sinä? Kuka on konservatii-
vi ja kuka liberaali? Saako tähän 

”Muutamakin 
uskova ystävä 
tai tuttu eri 
taustoista soitti 
tai viestitti 
pettymystään. 
Kerroin heille 
myönteisiä 
seikkoja. ”
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mitään tolkkua? Onko keskuste-
luyhteyttä ja onko yhtään avain-
ta pattitilanteisiin? Tai vielä hur-
jempaa: onko lupa peruuttaa vää-
riä päätöksiä – ja milloin ja miltä 
pohjalta?

Minun mielestäni minulla on 
”raamattu-uskollisena luterilai-

sena kristittynä” vakaa ja toimi-
va vaihtoehto ja avain. Olen jo pit-
kään ollut sen markkinamies. Oi-
keastaan ainakin vuodesta 1986 
– opiskeluni loppusuoralta. Mut-
ta harva tosissaan ajattelee asiaa 
loppuun asti. Tai sietää koko aja-
tusta. Mutta voidaan todentaa his-
toriallinen hetki ja vuosi, milloin 
Raamatun kirjakokoelma on lyöty 
yhtenäisessä kristikunnassa luk-
koon. Kaanon on syntynyt tuol-
loin. Kaanon tarkoittaa mittatik-
kua tai ohjenuoraa. Silloin ja siitä 
lähtien tuo kokonainen Raamatun 
kaanon on tosiasiallisesti ja his-
toriallisesti ollut kristillisen kir-

kon ja kristityn uskon ja elämän ja 
opetuksen mittatikku!

Avain on näin yksinkertainen. 
Usko ja elämä näin yksinkertais-
ta. Voisi sanoa: pelkkää soveltavaa 
sisälukua. Murskaava vahinko on 
saatu aikaan syöttämällä kaikkia 
väyliä sama valhe: Raamatun kaa-
non on ristiriitainen. Mittatikku 
on ristiriitainen. Kysyn teiltä, olet-
teko koskaan pitäneet käsissänne 
sisäisesti ristiriitaista mittatikkua? 
Ette ole. Se on looginen mahdot-
tomuus.

Eteenpäin pääsy asioissa ei 
tuota lainkaan ikävää päänvaivaa 
niille, jotka hyväksyvät historialli-
sesti lukkoonlyödyn kaanonin. Sii-
tä seuraa, että yhtään kohtaa Raa-
matussa ei voi tulkita toista/toi-
sia ulossulkevasti, vaan yhtä aikaa 
voimassaolevaksi. Näin on tehtä-
vä – yllätys, yllätys, aikanaan pal-
jon parjatun Uuras Saarnivaaran 
tavoin – ja sovitettava eli harmo-
nisoitava koko Raamattu siten, et-
tä se selittää itse itseänsä eikä pe-
laa laivanupotusta kohta kohtaa ja 
kirja kirjaa vastaan – lainkaan. Sc-
riptura sui ipsius interpres! Tästä 
on siis alkukirkon sitova lukkoon-
lyöty konkretia.

Kolmanneksi: sinä varmaan 
mietit, mitä pitää nyt tehdä. Pi-
täisikö juoksujalkaa erota josta-
kin tai liittyä johonkin muuhun? 
Hiljattain tätä on kysynyt minul-
ta monikin. Meillä on yhteiskun-
nallinen inhimillinen vapaus ero-
ta esim. kirkkoinstituutiosta. Toi-
nen asia on se, onko se Raamatun 
Herran tahto. Suolaa ei panna nä-

et suolan joukkoon. Hapate pan-
naan happamattoman taikinan 
joukkoon. Näin mennään kaik-
keen maailmaan puhtaan oman-
tunnon ja oikean näkyvän ja kuu-
luvan uskon kanssa! ”Lähde pois 
siitä ja siitä firmasta ja tule mei-
dän firmaan”, on falskia evankeli-
umia.

Siksi olen vastannut: Jeesus 
sanoi sen: Tulkaa minun tyköni, 
tule ja seuraa minua. Samoin hän 
sanoi: ”Menkää kaikkeen maail-
maan ja julistakaa evankeliumi 
kaikille luoduille”, sekä, ”Jos te 
pysytte minun sanassani niin te 
totisesti olette minun opetuslap-
siani.” Edellisiä tienviittoja seura-
ten kristityt kokoontuvat yhteen 
siellä missä on yksi ja sama yh-
teinen usko ja yksi ja sama yhtei-
nen Herra ja yksi ja sama yhteinen 
kaste. Siellä he taivasmatkalla ko-
koontuvat Herran läsnäolon sanaa 
kuulemaan ja nauttimaan Her-
ran Jeesuksen ruumiin ja veren 
sakramentin. Mitään pakkoa tämä 
ei luo lähteä evl. kirkosta ja liit-
tyä esim. Lähetyshiippakuntaan 
tai esim. Helluntaiseurakuntaan. 
Inhimillisesti on valinnanvapa-
us ja persoonakohtaisia tarve-ero-
ja. Myös kellot käyvät eri tahtiin. 
Mutta kenelle Herra antaa uskol-
lisuutta ja voimaa, hän jää taiste-
lemaan etulinjaan kauheuksien ja 
vihollisuuden keskelle – eikä pötki 
pakoon. Herran asialla koko Her-
ran sota-asussa on turvallista ol-
la – koska Raamatun Jeesus on 
kanssamme!

”On tapahtunut 
teologinen sy-
dänlaajentuma. 
Lempeys on 
niellyt näköalat 
ja faktat  
Raamatun opin 
ja Lutherin 
opetuksen  
suhteen.”

olavi rimpiläisen juhlaseminaarissa 
pidetyn esitelmän nettiversion saa 

sakari korpiselta:

sakari.korpinen@lhpk.fi
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On tullut aika, jolloin ”län-
simaista kristikuntaa” ei 
enää ole, mutta Kristuksen 

pyhän kirkon aika jatkuu.
On tullut aika, jolloin valtio-

kirkko-, kansankirkko- ja yhdis-
tyskirkkoajatteluun perustuvat tu-
kirakennelmat lahoavat ja alkavat 
luhistua, ja on kysyttävä ja sanot-
tava selvästi, mille perustalle me 
rakennamme.

On tullut aika, jolloin ne kir-
kot, joita olemme vanhastaan tot-
tuneet arvostelemaan jäykiksi ja 
kaavoittuneiksi, uudistuvat epä-
kohdistaan nopeammin kuin me 
omista epäkohdistamme.

Kirkollisen itsetyytyväisyyden 
aika on ohi. Nöyrtymisen, katke-
ruudesta luopumisen ja itsetutkis-
telun aika on tullut. Yhteen alku-
perään liittyvän ja maailmaan lä-
hetetyn kirkon aika on tullut.

Samanaikaisesti kun evanke-
linen kristikunta muistaa uskon-
puhdistuksen liikkeelle lähtöä 450 
vuotta sitten, huoli kristillisestä 
sanomasta sekä kirkon elämän ja 
toiminnan mahdollisuuksista on 
Iyönyt leimansa keskusteluun. Ei 
voi olla epäilystäkään siitä, ettei-
vätkö muutokset olisi yleensä tar-
peen. On tuskin keitään, tai aina-
kin hyvin harvoja, jotka katsovat, 
että seurakuntiemme, kirkkomme 
tai kristillisten kirkkojen yhteyden 
tila on niin hyvä, että kaikki oli-
si parasta pitää ennallaan. Vaikka 
siis ollaan yksimielisiä siitä, että 
elämme muutosten aikaa, mieli-
piteet jakaantuvat monelle taholle 
heti, kun kysytään, millaisia, mil-
tä pohjalta lähteviä ja mihin suun-
taan tähtääviä muutoksia on teh-
tävä. Tämä puheenvuoro tahtoo 
periaatteelliselta kannalta kiinnit-
tää huomiota kahteen seikkaan, 
jatkuvuuteen ja yhteyteen, jotka 

muiden ohella eivät muutosten ai-
koina saisi jäädä sivuun.

kirkon jatkuvuus

Niin sanottuna protestanttisena 
kirkkokuntana me tiedämme, että 
monien kirkollisten käsitystemme 
ja perinteittemme alkukohtana on 
syvä muutos. Reformaatio, uskon-
puhdistus oli tapahtuma, jossa ol-
tiin valmiita todella suuriin muu-
toksiin. Tuolloin katsottiin, että 
oikea ja puhdas kristillinen usko 
edellytti monien lujien ja arvos-
tettujen järjestelmien purkamis-
ta. Tosin reformaation alkuhetki-
nä uudistusta vaativien tai toivovi-
en mielessä ei ollut uusien kirkko-
kuntien perustaminen. Yhteyden 
särkyminen tapahtui vähitellen, 
osittain vastoin uskonpuhdistajien 
tahtoa, kehityksen ja historiallis-
ten olosuhteiden tuloksena. Tähän 
vaikuttivat toisaalta uskonpuhdis-
tajien, Lutherin ja Melanchthonin 
jumaluusopillinen työskentely, 
toisaalta kirkon virallisen johdon 
välinpitämätön tai jyrkän vastus-
tava asenne sekä myös monet po-
liittiset, sosiaaliset ja jopa talou-
dellisetkin tekijät. Kaiken tämän 
keskellä uudistusta tahdottiin to-
teuttaa ikäänkuin kaiken uhalla. 
Tällöin ei kaihdettu edes maallis-
ten keinojen käyttämistä ts. ruhti-
naiden toimenpiteitä eräänlaisena 
hätäratkaisuna, ei myöskään kir-
kon viran vastustamista eipä edes 
kirkon keskeisen ominaisuuden, 
yhteyden särkemistäkään.

Suuren siis täytyi olla asian, 
jonka puolesta taisteltiin, kos-
ka kerran siitä oltiin valmiit mak-
samaan näin kallis hinta. Tämä 
”korkealle noteerattu” aarre oli 
”kaikkein pyhin evankeliumi Ju-
malan kunniasta ja armosta”.

Tältä pohjalta ymmärräm-
me, että luterilaisessa jumaluus-
opissa on totuttu korostamaan it-
se evankeliumia kirkon perustava-
na ja luovana tekijänä. Oikea saar-
na Kristuksesta ja Kristuksen it-
sensä asettamat sakramentit ovat 
ratkaisevasti yhteisöä rnuodos-
tavia. Kirkko ikäänkuin hahmot-
tuu hetkittäin, aina kun evanke-
liumia puhtaasti saarnataan. Täl-
löin eräät muut puolet asiassa, 
esim. kirkon sisäinen jatkuvuus, 
joka saa myös historialliset ja ha-
vaittavat muotonsa, saattavat jää-
dä kokonaan huomioon ottamat-
ta. On näin ollen paikallaan, että 
tarkastellaan, mitä reformaattorit 
tarkoittivat kirkkoa yhä uudesta-
än synnyttävällä evankeliumilla ja 
missä suhteessa se on kirkon halki 
aikain ulottuvaan jatkuvuuteen.

Ensimmäinen ja tärkein näkö-
kohta on, että reformaattorit eivät 
ajatelleet edustavansa kirkossa jo-
takin uutta oppia. He olivat uuden 
linjan miehiä siinä suhteessa, et-
tä he korostivat sitä, mikä kirkon 
sanomassa ja toiminnassa oli van-
hinta ja alkuperäistä. Kirkon heik-
kouden syy ei suinkaan ollut sii-

KIRKKO VALMIINA MUUTOKSIIN
SIMO KIVIRANTA: 

”Niin sanottuna 
protestanttisena 
kirkkokuntana 
me tiedämme, 
että monien  
kirkollisten  
käsitystemme ja 
perinteittemme 
alkukohtana on 
syvä muutos. ”
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nä, että se olisi pysynyt ytimel-
tään vanhoillaan, vaan että van-
himmasta oli luovuttu. Yllättävää 
ja suorastaan paradoksaalista on, 
että kirkon uudistajat ajattelivat: 
askel uudistukseen on askel van-
haan, muutoksen toteuttaminen 
oli muuttamattoman asettamis-
ta sille kuuluvaan arvoonsa. Kir-
kon tilaa ei parannettu jonkin en-
nen kuulumattoman keksimisellä, 
vaan lähtemällä yleiseltä ja yhtei-
seltä perustalta.

Meille, joiden ajattelutapaa lei-
maa kehityksen korostaminen, 
tällainen paluun ajatus on outo. 
Ajattelemme vaistomaisesti: se, 
mikä on uusinta, edustaa ehdot-
tomasti parasta, pisimmälle pääs-
syttä ja oikeinta. Tämän päivän 
totuus tekee eilispäivän totuuden 
vanhentuneeksi. Reformaatto-
reille taas totuus, ”todellinen aar-
re”, oli jotakin, mikä oli ollut kirk-
kaimmillaan kirkon historiallisen 
tien alussa.

Tämä evankeliumin ymmärtä-
minen liittyy läheisesti myös op-
piin kirkosta. Kirkko ei mitenkään 
tullut perustetuksi vasta nyt, kun 
evankeliumia puhdistettiin. Ei ol-
lut milloinkaan ollut evankeliumia 
ilman kirkkoa. Kirkko oli lähtöi-
sin Kristuksesta yhtäläisesti kuin 
evankeliumikin oli lähtöisin hä-

nestä. Kirkko oli kerran alussa ol-
lut tuore ja elinvoimainen, niin-
kuin evankeliumikin oli ollut puh-
das ja sekoittamaton. Reformaat-
torit eivät myöskään ajatelleet, et-
tä varhaisen kirkon ja nyt puh-
distetun kirkon välillä olisi pelk-
kä tyhjä aukko. Koska kirkko oli 
heille todellinen pyhien yhteisö, se 
kuului historiaan näkyvänä ja ha-
vaittavin muodoin. Katolisen kir-
kon historia koko tuon viidentois-
ta vuosisadan ajan oli Kristuk-
sen pyhän kirkon historiaa. Täs-
sä merkityksessä kirkkoon luteri-
laisen käsityksen mukaan kuuluu 
myös jatkuvuus. Kirkko ei mis-
sään vaiheessa voi lakata olemas-
ta alkaakseen toisena hetkenä taas 
alusta. Evankeliumi kutsuna us-
koon ja Jumalan kirkkoon löyde-
tään tosin uutena uusissa tilan-
teissa, mutta tämä löytäminen ei 
varsinaisesti merkitse kirkon syn-
tymistä. Kuten evankeliumi on ol-
lut liikkeellä ennen kuin se löyde-
tään, samoin kirkkokin on ollut 
olemassa ennen kuin siihen uu-
dessa historian vaiheessa tullaan. 
Olennaista tälle yhtäjaksoisuudel-
le siis on yhden ja saman evanke-
liumin liikkeelläolo historian vaih-
tuvissa olosuhteissa. Tätä selittää 
Luther kirjoituksessaan Uudesti-
kastamista vastaan (v. 1528), kun 
hän luettelee joukon katolisen kir-
kon historiallisesti välittämiä oi-
kean kirkon aarteita: ”Me tunnus-
tamme, että paavinkirkko sisältää 
paljon hyvää, jopa kaiken kristilli-
sen hyvän, ja se on myös periyty-
nyt meille. Me nimittäin tunnus-
tamme, että paavinkirkossa on oi-
kea Pyhä Raamattu, oikea kaste, 
oikea alttarin sakramentti, oikea 
synninpäästön avain, oikea saar-
navirka sekä oikea katekismus Isä 
meidän rukouksen, Kymmenien 
käskyjen ja Uskontunnustuksen 
osalta.” Peittyneenäkin ydin säilyi 
jatkuvuuden ansiosta.

Vaikka siis uskonpuhdistus 
tunnustaa kirkon jatkuvuuden, 
se ei halua peittää kirkon histori-

an aikana tapahtunutta todellista 
kehitystä. Kaikkeen, mikä kuuluu 
historiaan - siis myös kirkkoon - 
liittyy turmeltumisen mahdolli-
suus. Reformaattorit eivät kieltä-
neet eivätkä halveksineet mennei-
tä vuosisatoja, ainoastaan valit-
tivat niiden aikana sattuneita ta-
pahtumia. Kirkko oli aina ollut 
olemassa, mutta ei vailla vaurioi-
ta, syviä muutoksia eikä uhkaavia 
ja hämmentäviä tekijöitä. Keskellä 
historian temmellystä kirkko voi 
joutua sellaisten muutosten tiel-
le, jotka eivät vastaa sen olemus-
ta ja jotka jossain myöhemmäs-
sä vaiheessa paljastuvat tuhoisiksi 
erehdyksiksi. Eihän kirkon ”kaik-
kein pyhin evankeliumikaan” ole 
mikään aarrekammion suojaisis-
sa holveissa tarkasti vartioitu pää-
oma, vaan sen tarkoitus oli tulla 
käyttöön ja joutua monien omai-
suudeksi. Sekin voi niin himmen-
tyä ja peittyä, ettei sitä enää evan-
keliumiksi tunneta. Samoin kirk-
kokin voi joutua niin perusteel-
listen ja harhasuuntaan käyvien 
muutosten tielle, että siitä uhkaa 
tulla ”väärä kirkko”.

Jatkuvuus ei siis ole mitään 
saumatonta kirkon rakentumis-
ta kerros kerrokselta. Uutta ei ai-
na voida laskea vain siihenastisen 
varaan, vaan tarvitaan myös karsi-
mista, jopa repimistäkin. Väärään 
kirkkoon johtava kehitys alkaa ni-
mittäin usein helposti ja huomaa-
mattomasti. Tämä koskee myös 
puhdistettua kirkkoa.

Tietoisina tästä mahdollisuu-
desta uskonpuhdistajat korosti-
vat paluuta aitoon ja yleiseen us-
koon. Vaikka oltiin valmiita suu-
riin muutoksiin, tajuttiin myös, 
niin kuin Augsburgin tunnustuk-
sen kuuluisa kirkko-artikkeli asian 
ilmaisee, ”että aina ehdottomas-
ti on ja pysyy yksi, pyhä, kristilli-
nen kirkko”. Siksi uskonpuhdis-
tuskirkko on ottanut ratkaisevasti 
huomioon kirkon jatkuvuuden hy-
väksymällä tunnustuskirjoihinsa 
vanhat yleiset eli ekumeeniset us-

”Vaikka siis 
uskonpuhdistus 
tunnustaa 
kirkon 
jatkuvuuden, 
se ei halua 
peittää kirkon 
historian aikana 
tapahtunutta 
todellista 
kehitystä. ”
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kontunnustukset, ennen kaikkea 
apostolisen ja Nikealais-konstan-
tinopolilaisen jotka ilmaisevat us-
kon totuutena ”yhden, pyhän, ylei-
sen (yhteisen) ja apostolisen kir-
kon (seurakunnan)”. Puheena ole-
vaa jatkuvuutta selittävät tässä sa-
nat ’apostolinen’ ja ’yleinen’. Nii-
den mukaisesti kirkolla on histo-
riallinen alkukohtansa, mihin si-
joittuvat ne perustavaa laatua ole-
vat tapahtumat, joihin kirkko jat-
kuvasti nojaa.

Voidaan tietysti kysyä, miten 
kirkko voi näin voimakkaasti ve-
dota menneisyyteen, joka on niin-
kin hämärä ja vaikeasti selvitet-
tävissä. Eikö olisi parempi vali-
ta vain joitakin ”yleisiä periaattei-
ta”, jotka sinänsä ajattomina so-
pisivat julistuksen pohjaksi. Nii-
tä voitaisiin olosuhteiden muuttu-
essa luontevasti tulkita uudella ta-
valla. Tällaista ”yleisluontoisuut-
ta” ei kuitenkaan edellä olevassa 
tunnustuksessa tarkoiteta. Päin-
vastoin korostetaan, että kristil-
linen kirkko haluaa vastaanottaa 
julistuksen ja toiminnan perus-
taksi ja oppaaksi sen, mitä aposto-
lit ovat antaneet. Kirkon apostoli-
suus tarkoittaa siis, että myönne-
tään alkukristillisen perinnön piir-
tämä kuva Jeesuksesta Kristuk-
sesta oikeaksi.

Apostolisuuteen vetoamalla 
ei kuitenkaan pyritä juIistamaan 
kristinuskon historiallista syntyä 
”koskemattomaksi alueeksi”. Ei 
suinkaan haluta kieltäytyä tutki-
masta tuota luovaa vaihetta puh-
taasti historiallisin keinoin siitä 
pelosta, että apostolien piirtämä 
kuva muuttuisi. Päin vastoin juuri 
apostolisuuteen sisältyvä aitouden 
ja luotettavuuden vaatimus vie sii-
hen, että ilmiö on avoin myös kai-
kelle historiallisesti todenmukai-
selle tutkimukselle. Kirkko ei to-
dellakaan tahdo - niin kuin eräs 
saksalainen tutkija haluaa yllättä-
västi väittää - elää siitä, että ”tie-
teellisen”, Jeesus Nasaretilaisen 
elämää koskevien tutkimusten tu-

loksia ei tehdä yleisesti tunnetuik-
si. Puhdas tutkimus ei nimittäin 
ryhdy sanomaan mitään kristinus-
kon totuuspitoisuudesta. Se ei voi 
todeta, kuka Jeesus varsinaisesti 
oli. Voidaan kyllä selvitellä ”mes-
siaanisuuteen” sisältyviä piirteitä 
tai kehitellä ”kristologista linjaa”, 
mutta tämän ulkopuolella pysyy 
väite: Jeesus Kristus on Jumalan 
Poika. Tutkija voi esittää, että Jee-
sus kuoli määrätyissä olosuhteis-
sa, tiettyjen tapahtumien seurauk-
sena, mutta tämän ulkopuolel-
la pysyy väite: Jeesus kuoli viatto-
man uhrikuoleman, joka tapahtui 
maailman syntien sovittamiseksi. 
Historian tutkija ei ryhdy todiste-
lemaan Jeesuksen ylösnousemus-
ta tapahtumattomaksi tai tapah-
tuneeksi, vaikka hän voikin tode-
ta pääsiäisen aikaansaaman rat-
kaisevan muutoksen opetuslap-
sissa. Hänen mahdollisuuksien-
sa ulkopuolella pysyy väite: Jeesus 
nousi ylös kuolleista ”esikoisena 
kuoloon nukkuneista”.

Vaikka siis kirkkoa suures-
ti kiinnostaa oma alkuperänsä ja 
perustajansa Jeesus Kristus, se ei 
silti kysy tutkimukselta, mitä sen 
on Jeesuksesta Kristuksesta julis-
tettava. Sillä ei myöskään ole mi-
tään ”korkeampaa tietoa” tai sa-
laisia väyliä päästä noihin varhai-
siin tapahtumiin. Kirkko haluaa ja 
voi sanoa enemmän kuin tutkimus 
vain sen perusteella, että se no-
jaa apostoliseen todistukseen. Täl-
le todistukselle, jota ilman emme 
Jeesuksesta juuri mitään tietäisi, 
kirkko tunnustaa Jumalan sanan 
arvon. Uusi testamentti apostoli-
sen uskon kokonaisuutena ilmai-
see, mitä Kristus-tapahtuma var-
sinaisesti oli.

Kirkko, joka on valmis siihen 
muutokseen, että se antaa apos-
tolisen todistuksen paikan jolle-
kin muulle, esim. tietylle nopeas-
ti vanhentuvalle tutkimuskuval-
le, selittää luopuvansa myös juma-
lallisesta alkuperästään. Tällaista 
kirkkoa ei voitaisi myöskään kut-

sua pyhäksi, sillä mitään pyhää ja 
erehtymätöntä tutkimusta ei ole 
olemassa. Apostoliseksi ja pyhäksi 
kirkon tekee apostolien sille anta-
ma pyhä Jumalan sana, jolla Kris-
tus itse kirkon pyhittää.

Tämän pyhän, apostolisen pe-
rinnön eteenpäin kuljettaminen ja 
tulkitseminen on kirkon jatkuvuu-
den varsinainen ydin. Se ei siis il-
maise pelkkää säilyttämistä, vie-
lä vähemmän jähmettymistä men-
neeseen. Hyvin monet Uuden tes-
tamentin käyttämät kuvat kirkos-
ta, kuten esim. Kristuksen ruumis, 
Jumalan rakennus, viinipuu, Ju-
malan kansa ym. ilmentävät voi-
makkaasti juuri jatkuvuutta. EIä-
mä ruumiissa, rakennus työn al-
la, puun elämän liike ja kasvu se-
kä kansa vaelluksella paljastavat, 
että juuri jatkuvuuden ansiosta 
kirkko pysyy alati nuorena ja toi-
mintakykyisenä. Alkuperä estää 
kirkkoa pysähtymästä minkään 
ajan kaavoihin tai ajatustottumuk-
siin. Koska kirkko ei hae turvaan-
sa mistään käsillä olevasta histo-
riallisesta tilanteesta, se ei myös-
kään näiden taakse jäävien vaihei-
den mukana vanhene. Se on ai-
na valmiina muutoksiin. Kutsun 
muutokseen esittää uusi tilanne. 
Perusteet muutokselle sanelee kir-
kon olemus.

”Käsillä on 
kuitenkin 
varmasti opin 
ja tuntemisen 
aarre ja 
rikkaus. Siinä 
suhteessa ei ole 
puutosta, ja se 
synnyttääkin 
paljon voimaa ja 
hedelmää.”
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Jatkuvuudella on näin myös 
huomattava käytännöllinen mer-
kitys. Aina, kun kirkossa tehdään 
Päätöksiä, on myös jatkuvuus 
otettava huomioon sekä taakse-
päin että eteenpäin. Jokaisesta 
päätöksestä on kirkon kestettävä 
myös tulevien aikojen arvostelu. 
Mitä suurempi on poikkeama kir-
kon omilta perusteilta. sitä perus-
teellisempi ja usein myös rajumpi 
on uusi uskonpuhdistus.

kirkon yhteys

Kirkossa tapahtuneet halkeamat 
ja erityisesti uskonpuhdistuksen 
jälkeen jatkunut voimakas pirs-
toutuminen ovat nostaneet kris-
tikunnan eteen omantunnon ky-
symyksen: miten suhtaudumme 
siihen totuuteen että Uusi testa-
mentti selvästi tuntee vain yhden 
kirkon, joka todellisena ja koko-
naisena saa näkyvän ilmenemis-
muotonsa jokaisessa paikallisseu-
rakunnassa. Periaatteellisesti yli-
mielinen tai halveksiva suhtau-
tuminen kristillisiin yhteyspyrki-
myksiin on sen vuoksi vaikeasti 
ymmärrettävissä. Eri asia on, että 
asetamme huolellisen ja vakavan 
selvittelyn kohteeksi, millä poh-
jalla ja millä keinoin yhteyttä to-
teutetaan niin, että se olisi aidos-
ti kirkon yhteyttä. Jos me huolet-
tomina haluamme tätä ponniste-
lua jatkuvasti karttaa, meille kuu-
luu - vaikka oma uskomme olisi-
kin puhdas ja Uuden testamen-
tin mukainen - apostolin kysymys: 
”Vai teistäkö Jumalan sana on 
lähtenyt? Vai ainoastaan teidänkö 
tykönne se on tullut?” Pyrkimyk-
sen yhteyden ilmentämiseen ja to-
teuttamiseen kirvoittaa esille laa-
ja-alainen kristillinen vastuu, joka 
nousee kirkon olemukseen kuulu-
van ykseyden oivaltamisesta.

Asia olisi kokonaan toinen, jos 
pelkät tarkoituksenmukaisuusnä-
kökohdat sanelisivat yhteyspyrki-
mykset. Kysymys olisi kuitenkin 
ymmärretty pinnallisesti ja nurin-
kurisesti, jos ajateltaisiin yhteyden 

tavoittelemisen kannatettavaksi 
ja hyödylliseksi sen tähden, koska 
maailmassa yleensä on koettu to-
deksi, että ”yhteistyö on voimaa”, 
ja koska silloin muka päästäisiin 
helpommalla, säästettäisiin aikaa, 
vaivaa ja rahaa, eivätkä liian mo-
net organisaatiot ja keskinäinen 
kilpailu haittaisi.

Uskonpuhdistuskirkon asen-
teen ekumeeniseen toimintaan 
määräävät syvemmät perusteet, 
ennen muuta edellä mainitut, 
myös luterilaisen kirkon omak-
seen tunnustamat yleiset l. eku-
meeniset tunnustukset, jotka 
opettavat uskon totuutena yhtä 
kirkkoa (seurakuntaa). Virheellis-
tä olisi tällöin ajatella. että niissä 
olisi kysymys vain näkymättömäs-
tä yhteyden tunteesta, jolla sinän-
sä ei olisi mitään tekemistä kir-
kon havaittavien muotojen (kirk-
kolaitoksen) kanssa. Vaikka tulkit-
sisimme noita jakamattoman var-
haiskirkon tunnustuksia puhtaas-
ti historiallisesti, tosiasiana py-
syy, ettei tarkoitus ole viitata mi-
hinkään aatteelliseen yhteyteen, 
vaan nimenomaan yksimieliseen 
julistukseen ja opetukseen, yhteen 
kasteeseen ja ehtoollispöytään eli 
siis myös näkyvään ”kirkolliseen” 
yhteyteen jopa siihen määrään as-
ti, että ajatellaan yhden kokonai-
suuden puitteissa harjoitettavaa 
kirkon kaitsemisen tointa (piis-
puuden yhteys).

Tämän ohessa on tietenkin 
myönnettävä, ettei kirkon yhtey-
dellä tarkoiteta täydellistä saman-
muotoisuutta. Jakamattomassa 
kirkossakaan ei ollut kaikkialla sa-
manlaisia toiminta- ja jumalan-
palvelusmuotoja eikä täsmälleen 
samalla tavalla toteutettua järjes-
tystä. Koskaan ei kaiketi ole voitu 
myöskään päästä siihen, että kaik-
ki kirkkoon kuuluvat olisivat ym-
märtäneet sanoman Kristukses-
ta samalla tavoin tai yhtä selvästi. 
Eipä edes kaikkein varhaisimmas-
sa, apostolien oman julistuksen 
kohteena olevassa kirkossa voitu 
päästä siihen, ettei kirkkoon olisi 

kuulunut välinpitämättömiä, tees-
kentelijöitä ja jopa evankeliumin 
valheellisia hyväksikäyttäjiäkin. 
Tästä huolimatta varhaiskirkos-
sa pidettiin kaikin keinoin huol-
ta siitä, että sanoma Kristuksesta 
olisi julistettu ja opetettu kaikis-
sa osissa kirkkoa aidosti ja samal-
la tavoin.

Silloin ei voitu hiljaisesti hy-
väksyä tilannetta, että kirkon vi-
rallisesti valtuuttamana voisi jat-
kuvasti esiintyä henkilö, joka mie-
livaltaisesti muutteli uskon sisäl-
töä tai ohjaili seurakuntaa omien 
päähänpistojensa mukaan. Yhteys 
oli kirkolle kallis; siitä ei suinkaan 
helpolla luovuttu. Inhimilliseen 
”hyväntahtoisuuteen” ei vedottu 
sillä tavoin, että olisi oltu piittaa-
mattomia yhteydestä.

Tätä varten osoittautui ennen 
pitkää välttämättömäksi, että kir-
kon julistuksesta vastuussa olevat 
ja sen virkaan valtuutetut henkilöt 
kokoontuivat yhteen tavoittamaan 
yksimielistä sanoman tulkintaa. 
Tällä tavoin syntyivät juuri yleiset 
l. ekumeeniset kirkolliskokoukset, 
jotka nähdään laaja-alaisten kir-
kollisten yhteyspyrkimysten esi-
kuvina. Ne olivat ilmausta halusta 
asettaa tähtäyspisteeksi kokonai-
suus, yleinen usko ja yleinen kirk-
ko. Tältä pohjalta ymmärrämme, 
että kristillinen yhteys luonteen-
sa mukaisesti koskettaa koko kirk-
koa. Sen syntyminen ja särkymi-
nen näkyy kirkossa välttämättö-
mästi sekä suurissa että pienissä 
puitteissa.

Ei siis ole kysymys vain kirk-
kokuntien yhteydenotoista jolla-
kin ”huipputasolla”, vaan yhden 
uskon ja yhden kirkon ilmentämi-
sestä myös paikallisseurakunnas-
sa. Se on yhteistä todistusta Kris-
tuksesta ja yhteistä kristillistä pal-
velua, jonka tulee saada niin to-
dellisia ja havaittavia muotoja, et-
tä usko niiden ansiosta voi osoit-
taa olemassaolonsa. Kirkko ei py-
ri yhteyteen ”mainostaakseen” it-
seään rikkinäisessä maailmassa, 
vaan tehdäkseen täyttä totta us-
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paavalin synodin tuki ry:n vuosikokous 
pidetään la 24.3. klo 11 ryttylässä,  

kansanlähetysopistolla.  
kokouksessa käsitellään  

sääntömääräiset asiat.

kokouskutsu

kon perusteista ja ollakseen todel-
lisen Kristuksen aito kirkko.

Yhteys liittyy samalla olennai-
sesti edellä käsiteltyyn kirkon jat-
kuvuuteen. Kirkon yhteys saat-
taa joutua koetteelle ja suorastaan 
särkyäkin, jos kirkko on laiminlyö-
nyt jatkuvuutensa tukemana pi-
tää elävänä alkuperäistä ja muut-
tamatonta. Aina kun otetaan va-
paus poiketa yleisestä ja asetetaan 
sen tilalle omia korostuksia tai li-
säyksiä, otetaan myös vastuu yhte-
yden särkemisestä. Näin kirkkoon 
lyödään lahkon merkkejä, olkoon 
kirkon nimi miten yleiskristillinen 
tai puhdasoppinen tai evankelinen 
tahansa. On siis muistettava, että 
vaikka ihmiset eivät luokaan kir-
kon yhteyttä, he voivat kuitenkin 
olla sen esteinä tulkitessaan kris-
tillisen uskon kokonaisuutta mie-
livaltaisesti. Koska yhteys koskee 
kirkon näkyviä muotoja ja raken-
teita, sillä on myös huomattava 
käytännöllinen merkitys. Jokais-
ta muutosta kirkossa on harkittava 
aina yhteyden kannalta. Nykyises-
sä kristikunnassa, jossa yhteys on 
toteutunut peräti vajavaisesti, mi-
kään kirkkokunta ei halua - mikä-
li se tuntee vastuunsa - tehdä rat-
kaisevia päätöksiä tuomatta esil-
le myös kysymystä, missä määrin 
päätös edistää tai vaikeuttaa kir-
kon yhteyttä. Lähtemällä vastoin 
yleistä ja alkuperäistä apostolisen 
kirkon uskoa omien erityisten rat-
kaisujen tielle kirkko osoittaa vain 
tottelemattomuutta kirkon Herran 
kutsulle yhteen ja yhteydessä elä-
vään kirkkoon.

Muutoksiin valmis kirkko nä-
kee, että apostolin viittaus, joka on 
kirkon Herran tahdon ja hartaim-
man rukouksen mukainen, odot-
taa yhä toteutumistaan: ”Hän an-
toi muutamat apostoleiksi, toi-
set profeetoiksi, toiset evankelis-
toiksi, toiset paimeniksi ja opetta-
jiksi, tehdäkseen pyhät täysin val-
miiksi palveluksen työhön, Kris-
tuksen ruumiin rakentamiseen, 
kunnes me kaikki pääsemme yh-
teyteen uskossa ja Jumalan Pojan 
tuntemisessa, täyteen miehuuteen, 
Kristuksen täyteyden täyden iän 
määrään.”

Lutherin sanoja 
muuttuvasta kirkosta

Kristikunta ei voi koskaan olla 
niin puhdas, ettei sen keskuudessa 
myös olisi eräitä petollisia ja pa-
hoja. Puhtaankin viljan joukkoon 
pyrkii aina tulemaan rikkaruohoa, 
heinää, aurankukkia ja ukonnau-
rista. Se, joka pyrkii arvostele-
maan seurakuntaa niiden vajavai-
suuksien tai ehkäpä saastaisuuksi-
en mukaan, joita on jäänyt siihen 
joukkoon, jota sanotaan kristityik-
si, iskee harhaan, kun on kysy-
mys itse seurakunnasta: hän ei ole 
kuuna päivänä löytävä, ei tapaava 
mitään seurakuntaa.

Jos meillä on evankeliumi puh-
taana, on meillä se aarre, jon-
ka Jumala seurakunnallensa an-
taa: meiltä ei ole ”mitään mis-
sään puuttuva”. Mutta käytännös-
sä kaikki ei vielä ole niin vank-
kaa ja täydellistä, niin että kuulijat 

ovat täydellisesti käsittäneet kai-
ken tai olisivat puhtaat uskossa ja 
elämässä; aina on eräitä, jotka ei-
vöt usko, ja lisäksi muutamat ovat 
vielä heikkoja ja epätäydellisiä. 
Käsillä on kuitenkin varmasti opin 
ja tuntemisen aarre ja rikkaus. Sii-
nä suhteessa ei ole puutosta, ja se 
synnyttääkin paljon voimaa ja he-
delmää. Ei kastetta tai evankeliu-
mia tai seurakuntaa vahingoita se, 
että muutamat eivät usko; se va-
hingoittaa vain heitä itseään. Kai-
ken kaikkiaan: seurakunta py-
syy ehdottomasti, kunhan vain sa-
na pysyy. Jos, näet, oppi on puh-
taana, voidaan kaste, ehtoollinen, 
synninpäästö, Kymmenen käskyä, 
lsä meidän, hyvät teot, kaikki elä-
mänmuodot ja kaikki muu säilyt-
tää puhtaina; mahdollisia vajavai-
suuksia ja epäkelpoisuuksia nuh-
dellaan, korjataan ja tolalle saate-
taan sanan avulla.

Pyhä Paavali ei suotta kehoita 
kristittyjä pitämään Jumalan sa-
naa silmiensä edessä - juuri siinä-
hän heidän viisautensa ja ymmär-
ryksensä onkin. Jos näet sana ka-
toaa seurakunnasta ja lörpöttelijät 
jotenkin päästetään saarnastuo-
liin omaa oppineisuuttaan tarjolle 
tuomaan, on seurakunta hukassa, 
ja koko joukko muuttuu saarnaa-
jiensa kaltaiseksi.

Kirjoitus julkaistu alunperin Suomen 
luterilaisen evankeliumiyhdistyksen 
Uskonpuhdistuksen sanoma juuri 
nyt osa 11 -julkaisussa, Helsinki 1967. 
Kirjapoino Oy LAUSE
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Tänä päivänä, niin kuin kuu-
limme kun raamatunteksti 
luettiin, Herramme ja Va-

pahtajamme kastettiin Jordanissa 
Johanneksen toimesta. Sen tähden 
tämä juhla ei ole vähäinen vaan 
suuri ja tärkeä. Sillä kun meidän 
Herramme suostui kastettavaksi, 
Pyhä Henki tuli hänen ylleen kyyh-
kysen muodossa ja kuultiin Isän 
ääni joka sanoi: "Tämä on minun 
rakas Poikani, johon minä olen 
mieltynyt."

Kuinka suuri salaisuus on tai-
vaallisessa kasteessa! Isän ää-
ni kuullaan taivaasta, Poika näh-
dään maan päällä ja Pyhä Hen-
ki näytetään kyyhkysen muodos-
sa, sillä todellista kastetta ja todel-
lista syntien anteeksiantamusta ei 
ole siellä, missä ei ole kolminai-
suuden totuutta, eikä syntien an-
teeksiantoa voida lahjoittaa siel-
lä, missä ei uskota kolminaisuu-
teen kokonaisuudessaan. Mutta 

kirkon kaste on yksi ja todellinen, 
joka annetaan yhden kerran. Ku-
kin kastetaan sillä yhden kerran, 
ja niin hänestä tulee puhdas ja uu-
si. Hänestä tulee puhdas, koska 
hän panee pois syntien saastan, ja 
uusi, koska hän herää uuteen elä-
mään ja vanha syntinen elämä on 
pantu pois. Tämä kasteen pesu 
näet tekee ihmisen lunta valkeam-
maksi, ei ruumiin ihon osalta vaan 
mielen kirkkauden ja sielun puh-
tauden osalta.

Taivaat aukenivat Herran kas-
teessa osoitukseksi siitä, että uu-
destisyntymisen pesun kautta tai-
vasten valtakunta on uskoville 
avoin, tämän Herran sanan mu-
kaisesti: "Jos joku ei ole syntynyt 
vedestä ja Pyhästä Hengestä, hän 
ei tule pääsemään sisälle taivasten 
valtakuntaan." Sisälle pääsee siis 
se, joka syntyy uudestaan ja jo-
ka ei laiminlyö kastetta. Ja vastaa-
vasti se ei pääse sisälle, joka ei ole 

syntynyt uudestaan.
Koska siis meidän Herramme 

tuli antamaan uuden kasteen ih-
miskunnan pelastukseksi ja kaik-
kien syntien anteeksiantamisek-
si, niin ensin hän itse suostui kas-
tettavaksi, ei sen tähden että pa-
nisi pois omat syntinsä, sillä hän 
ei ollut tehnyt syntiä, vaan pyhit-
tääkseen kasteen veden, niin et-
tä synnit pyyhittäisiin pois kaikil-
ta kasteen kautta uudestaan syn-
tyneiltä uskovilta. Hänet siis kas-
tettiin vedellä sen takia, että kas-
teen kautta meistä pestäisiin pois 
kaikki synnit.

Chromatius, Aquileian piispa 
(kuoli 407 jKr)

”Jos joku ei ole syntynyt vedestä ja Pyhästä 
Hengestä, hän ei tule pääsemään sisälle 
taivasten valtakuntaan.”
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lauantai 24.3.2018

12.00 Ruokailu

13.00 Avaus:
 Infot - Markus Korri
 Ville Auvinen
 Niilo Räsänen
 Musiikki - Eero Pihlava

14.00 Kahvi

15.00 Luento: 
 Mikä jakaa anglikaanista    
 kirkkoyhteisoä?
 
 Mark Burkill
 Juontaja - Timo Keskitalo
 Kommentti - Risto Soramies

17.00 Päivällinen

18.00 Luento:
 Skisma vai Heresia - kumman   
 valitset?
 
 Juontaja - Timo Keskitalo

20.00 Iltahartaus, Kompletorio
 

 Eero Pihlava

20.30 Saunat

21.00- Iltatee

sunnuntai 25.3.2018

8.00 Aamupala

9.00 Opetus: 
 Aiheena Jumalanpalvelus
 
 Johan Helkkula

10.00 Aamuseurat
 Kiitetty olkoon hän, joka tulee   
 Herran nimeen 
 
 Eero Kaumi
 Seppo Salo
 Tapani Vähäkangas
 Juonto ja rukoukset - Virpi Kurvinen

12.00 Lounas

13.00. Messu
 Saarnaaja - Ville Auvinen
 Liturgi - Markus Korri
 Messun lopuksi lauletaan Te Deum

14.30. Kahvi

SKISMA VAI HERESIA - 
KUMMAN VALITSET?

PAASTONAJAN KIRKKOPÄIVÄT  24.-25.3.2018

Ilmoittautuminen  
osoitteessa:

http://kansanlahetysopisto.
fi/event/paavalinsynodi/

kansanlähetysopisto - opistotie 1, ryttylä
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