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Pyh äkön lamppu
Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti
»Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut» . Sam. :
Nikolaus von Verdun (1181)

 ⁄ 

»Ristisi on kunniani»
Tässä Pyhäkön lampun numerossa katsotaan eri puolilta kunnian teologiaa ja ristin teologiaa. Monikin voi kuvitella, että jaottelu
löytyy vain jostain pölyisestä ja kellastuneesta dogmatiikan oppikirjasta. Onhan se sielläkin. Mutta tosiasiassa se ilmaisee todellisia
uskon asenteita tässä ja nyt. Jokainen Jumalasta puhuva tai häntä ajatteleva valitsee väistämättä jommankumman sekä opissaan että
elämässään.

JMG-Studio, Kaj Lindqvist

Asianlaita on näet niin, ettei Jumalaa voida tarkastella ja kuvailla niin
kuin vastavalittua kansanedustajaa tai formulakuskia jostakin turvallisesta aitiosta käsin. Syy on hyvin yksinkertainen. Jumala on salatusti
niin lähellä meitä ja samalla niin kaukana meistä, ettei mikään havaintomahdollisuuteemme pääse häneen käsiksi. Kutsumme häntä Luojaksi, ja se merkitsee, että jokaisessa sydämenlyönnissämme piilee hänen
luova voimansa. Jo tämä näkökulma paljastaa, ettei hän ole mikään
inhimillisen tutkistelun kohde. Sanoohan Raamattu: »Koko maa on
täynnä hänen kunniaansa.» Jumalan kaikkivaltius ja kunnia on totisinta
totta, mutta meiltä puuttuu luonnostamme uskonsilmä sen näkemiseen.
Kunnian teologia meistä lähtevänä on kuvittelua ja sula mahdottomuus.
Pahimmillaan se tulee ilmi siinä, että me luulemme kelpaavamme
Jumalalle omine ajatuksinemme ilman uskoa. Juuri nykyisenä aikana
meitä tuuditetaan siihen valheeseen, että kaikki ihmiset ovat matkalla
Jumalan luo taivaaseen ilman Krituksen ristiä.
Yhtä mahdotonta on vetää Jumala tilille niistä konnuuksista ja taidokkaista vääryyksistä, joita tässä maailmassa tehdään. Eräs radiopappi
sanoi äskettäin nasevasti: »Kysymme, miksi Jumala ei poista maailmassa
riehuvaa hirvittävää vääryyttä ja väkivaltaa? Minä kysyn, miksi me ihmiset emme poista sitä, kun kerran tunnistamme vääryyden?» Tilamme
on yksinkertaisesti sellainen, että kaikelle kunnian teologialle on syytä
panna piste. Jumala itse ilmoittaa sanassaan kunniansa, valtasuuruutensa, oikeudenmukaisuutensa ja etsivän rakkautensa meitä ihmisparkoja
kohtaan. Hän on tullut todella lähelle mutta toisella tavalla kuin luomistyössään. Se on tapahtunut hänen ainosyntyisessä Pojassaan
Jeesuksessa Kristuksessa, jonka osaksi tuli suurimmalla mahdollisella tavalla kaikkien ihmisten synnit ja vääryydet. Tästä kertoo
meille hänen ristinsä ja suuri sovituspäivä Golgatalla. Risti jakaa koko ihmiskunnan kertakaikkisesti kahtia. Ne, jotka kuvittelevat
selviytyvänsä kunnian teologialla pahentuvat ristiin ja valitettavasti jättävät ainoan auttajansa. Ruotsalainen virsien sepitysmestari
Haqvin Spegel (1694) lausuu tämän tosi avoimesti: »Maailma ei siedä niitä, jotka Herraa pelkäävät, hänen tietään etsivät. Raskain tie
on Jeesukselle: kansa pilkkaa, vainoaa auttajaansa ainoaa.»
Kun Herramme oli kärsimystiensä alkupäässä, käy ilmi, että hän oli myös todellinen ihminen. Kauhistuessaan ja tuskan yltyessä
hän pyytää rakkaimpia ystäviään valvomaan hänen kanssaan. Jokainen tuskan saartama ihminen haluaa, että joku lähimmäinen,
mieluummin rakkain ihminen pitäisi hänen kädestään kiinni. Ihmiskunnan tuoman turmeluksen tuska on sillä tavoin yhteinen,
että kaipaamme edes pientä myötäelämistä, vaikka tiedämmekin, että tästä elämästä lähdettäessä rakkaimmankin ihmisen käsi
irtoaa. Mutta tätä uskon yhteyttä tarvitsemme sekä nyt että lähtöhetkellämme. Ainut turvamme on ristin Herra Kristus. Silloin
ristin viitoittama jakolinja osoittautuu ainoaksi todellisuudeksi. Miksi turvautua vieraisiin uskontoihin, oppeihin ja kuvitelmiin, jos
kerran Kristus on kaikkien ihmisten auttaja ja Pelastaja. Kysymys on vain siitä, että hänen ojentamansa käsi kelpaa meille. Kunnian
teologiaa sanan oikeassa merkityksessä onkin juuri risti, jossa koko ihmissuku lunastettiin. Siksi hänen on yksin valtakunta, voima ja
kunnia. »Ristisi on kunniani, veresi on aarteeni, autuuteni, iloni. Siinä turva syntiselle, sielun ahdistuksissa, siinä toivo ainoa.»
S K,
Suomen Luther-säätiön hallituksen puheenjohtaja, rovasti
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Matema at i k ko, pappisd ia kon i V i k tor T i k k a se st a t u lee



Nokian palveluksessa oleva matemaatikko

Viktor Tikkanen vaimonsa Leenan ja
pienten tyttäriensä Marian ja Kristan

Tulkin tehtävät olivat
uskonkoulua

Lapsuk a isena V iktor
osasi joitakin sanoja suomeksi, mutta kielitaito
heikkeni. Viktor alkoi
lukea nyt suomenkielistä Raamattua ja paneutui tosissaan kieleen.
Neuvostoliittolainen
— Tyrön seurakunnan
Suuri joukko Inkerin kansasta vietiin silloinen seurakunnanpakolla Siperiaan. Sinne joutuivat myös hoitaja Jukka Repo pyysi
Tikkaset. Niinpä Viktor syntyi siellä ja minua tulkitsemaan saarhänen syntymäpaikakseen tuli Kras- noja suomesta venäjäksi.
najarskij krai. Viktorin mordvalainen isä Tässä palvelutyössä alkoi usko kasvaa.
kuoli hänen ollessaan alle kaksivuotias ja Saarnat menivät perille ainakin minun
Viktorin äiti otti takaisin tyttönimensä. sydämeeni.
Viktorin isoäidillä (o.s. Santalainen) on
Tyröstä Keltoon
ollut tärkeä merkitys. Uskova mummo
järjesti mm. sen, että hänet kastettiin Seurakunnan kehotuksesta Viktor lähti
sylivauvana. Mutta kristinuskon opetta- opiskelemaan Inkerin kirkon pappismista oli vähän, koska se saattoi olla vielä diakoniksi. Hänet vihki piispa Aarre
tuolloin vaarallista. Perhe muutti takaisin Kuukauppi pappisdiakoniksi 1996 Tyrön
1976 Inkerin seudulle (Sosnovij Bor). seurakuntaan.
Viktor alkoi käydä koulua ja hän kasvoi — Aloin toimittaa ehtoollisjumalanpalsaamansa opetuksen mukaisesti ateistiksi. veluksia, kasteita, hautajaisia jne. Niinpä
Kun hän pääsi sitten Pietarin yliopistoon kun seurakunnanhoitaja Jukka Repo lähti
lukemaan sovellettua matematiikkaa, hä- virkavapaalle minut asetettiin v.s. seuranet myrkytti ns. »tieteellinen maailman- kunnanhoitajaksi. Minulla ei kuitenkaan
katsomus». Viktor oli ateisti.
ollut helppoa. Olin kovin nuori paimeneksi ja seurakunnan sisäisiä ristiriitoja
— Luulin, että papit ovat tyhmiä eivätkä aiheuttivat myös Suomesta tulleet ryhmät.
tiedä tieteestä mitään, Viktor kertoo.
Se oli repivää aikaa, Viktor kertoo.
— Mutta jatkoin myös Keltossa teologisia
opintoja, sillä vakituiseen pastorin toiSuuri Jumalan johdatus
meen tarvitaan laajempi koulutus. Ennen
— Opiskelu kesti Pietarin yliopistossa viisi valmistumista piispan suostumuksella
vuotta. Asuin yliopistoasuntolassa lähellä lähdin Karkkuun raamattukurssille. SielLomonosovin kaupunkia. Minulla oli lä tutustuin lukion kurssia suorittavaan
rahapula ja äitini neuvosta menin Tyrön Leenaan ja rakastuimme.
luterilaisen kirkon rakennustyömaalle
Suomeen muutto
töihin. Siellä tapasin innostuneen nuorten
tyhmän. Pääsin käsittämään aika nope- Hämeenlinnalainen Leena ja inkeriläinen
asti, mistä kristinuskossa on kysymys.
Viktor menivät naimisiin. Vaikka Viktor
on lahjakas matemaatikko, töitä oli vaikea
— Pyhä Henki muuttaa ihmisen mielen. saada. Hämeenlinnassa Leena ja Viktor
Koulutukseni vuoksi minut pyydettiin sit- saivat kovan yrittämisen ja suhteiden
ten Tyrön seurakunnan sihteeriksi. Vähää avulla siivoustöitä eri pankeista.
ennen valmistumistani olin jo vakituinen — Pyysimme, etteivät pankin virkailijat
seurakunnan sihteeri. Mutta en viel ä heittäisi roskiin mitään ruokia. Kun tupaljoa ymm ä rtä nyt kuitenkaan pyh ä n limme siivoamaan, kiitimme suorastaan
uskomme asioista, Viktor muistelee.
haltioissamme hyvää Jumalaa, miten Hän

Liisa Korpinen

kanssa ovat osallistuneet s ä ä nnöllisesti
Luther-säätiön jumalanpalveluksiin. Nyt
pääsiäisenä Viktor asetetaan Töölön jumalanpalvelusyhteisön pappisdiakoniksi.

pitää huolta, kun saimme työtä ja saimme
hyvää ruokaa, Leena hymyillen muistelee.
Paikka jumalanpalvelusyhteisössä
Jumalan johdatusta oli sekin, että Viktor sai
oikeilla suosituksilla paikan Helsingistä Nokialta. Hän saattoi aloittaa oman alansa työt.
Leenalle ei ollut kirkastunut vielä, että naispappeus on Jumalan sanan vastaista. Perheessä
oli vaikeaa hengellistä eripuraa. Viktor etsi
hengellistä kotia ja internetin kautta sai sitten
tietoa Luther-säätiön jumalanpalveluksista.
Hän tahtoi perheensä kanssa mennä Luthersäätiön messuun Ruoholahteen.
— Minä hangoittelin vastaan. Tuntui
vaikealta mennä. Mutta sitten eräät seurakunnan naistenpäivät naispappeineen
olivat minulle Jumalan antama opetus.
Ymmärsin: Tämä on väärin! Kuinka tärkeäksi minulle ovat tulleetkaan Jumalan
sanan mukaiset ehtoolliset, Leena kertoo.
Kun sydän vakuuttui asiasta, alkoi yhteinen linja tässäkin kysymyksessä Tikkasten
perheessä. Kirkkotie Ruoholahteen tuli
tutuksi ja rakkaaksi. Kun Helsingin seurakuntayhtymä ei voinut enää antaa sieltä
tiloja käyttöömme, Tikkaset löysivät tien
Luther-säätiön Töölön jumalanpalvelusyhteisön messuihin. Nyt Viktor on valmis
ottamaan palkattoman tehtävän. Rovasti
Matti Väisänen asettaa hänet pääsiäisenä
Luther-säätiön Töölön jumalanpalvelusyhteisön pappisdiakoniksi. Hän tulee
avustamaan pastori Sakari Korpista. Viktor Tikkasesta, entisestä ateistista tulee nyt
Uuden testamentin esimerkkien mukainen
»teltantekijäpastori». Sakari Korpinen
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Kunnian teologia
Uskonpuhdistuksen alkuvaiheessa Martti Luther iski
eri väitöstilaisuuksissa sellaisia teologisia nauloja, joidenka varaan reformaatio voitiin kestävästi ripustaa.
Yksi näistä väittelyistä pidettiin  Heidelbergissä,
jossa Luther esitteli teologisen uudistusohjelmansa. Siinä hän teki eron ristin teologian ja kunnian teologian
välillä.

Jumalan ristinmuotoinen ilmoitus
Lutherin opetuksella ristin teologiasta (theologia
crucis) ei tarkoiteta vain yhtä teologista oppisiivua
esim. sovituksesta, vaan se läpäisee kaikki opinkohdat. Ristin teologialla tarkoitetaan koko Jumalan
ilmoitusta itsestään eli millä tavalla hän kohtaa ihmisen. Jumala on meiltä salattu ja kätketty Jumala.
Hän, »jok a a su u va lk eudessa , mihin ei
k uk a a n ta ida t ull a ; jo ta y k sik ä ä n ih minen ei ole n ä hn y t eik ä voi n ä hd ä » (1.
Tim. 6:16). »To tisesti sin ä ole t sa l at t u
Jum a l a » (Jes. 45:15). Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on syntynyt ihmiseksi. »Sa na t u l i l ih ak si ja a su i meid ä n k esk ell ä mme »
(Joh. 1:14). Inkarnaation kautta salatusta Jumalasta
tulee ilmoitettu Jumala. Kukaan ei voi nähdä alastonta Jumalaa sellaisena kuin hän on kirkkaudessaan
ja pyhyydessään. Siksi myös ilmoitettu Jumala Kristuksessa on verhonnut ja kätkenyt kirkkautensa, josta vain Kirkastusvuorella opetuslapset saivat pienen
aavistuksen. Golgatan ristillä Jumalan itseilmoitus
saa syvimmän merkityksensä. Ristillä kulminoituu
Jumalan rakkaus, viisaus, voima ja kunnia järkyttävällä tavalla. Juuri tähän inhimillisen ymmärryksen
suuresta pahennuksen paalusta on koko ristin teologia veistetty ja siihen myös kunnian teologia särkyy.

I h m isen uskonnol l isu u den kol m e t ie t ä
u mpik u ja a n
Ihminen pyrkii lähestymään Jumalaa luonnollisessa
uskonnollisuudessaan kolmea tietä: ensinnäkin tahdon tietä , joka vie moraalisiin ponnistuksiin; toiseksi
järjen tietä , joka johtaa erilaisiin hienoihin spekulaatiohin, ja kolmanneksi tunteen tietä, joka ajaa mystiikkaan. Pyrkimys oppia tuntemaan Jumala mystisten
kokemusten avulla tai lososten pohdiskelujen kautta
tai kurinalaisella elämällä on juuri kunnian teologiaa.
Tällöin suunta on alhaalta ylös, ihmisestä Jumalaan.
Toisin sanoen ihminen lain ponnistelujen kautta yrittää tehdä itsestään Jumalalle kelvollisen ja päästä hänen luoksensa. Tämä on omavanhurskauden tie, jonka
päässä ovat erilaiset oman minän ja luomakunnasta
poimittujen kohteiden näköiset epäjumalat, joiden
takana taas hymyilee Perkele. Kunnian teologialle
on myös ominaista pyrkimys suoraan ja välittömään
yhteyteen Jumalan kanssa ilman mitään välikappaleita. Jumalan näkymättömät ominaisuudet ovat siis
ainoa kiinnostuksen kohde eli nähdä paljas Jumala.
Siksi kunnian teologi rakentaa erityisesti kokemusten varaan, koska juuri niiden kautta Jumala muka
ilmoittaa itsensä. Kokemukset voivat olla uskonnollisia »pilvimatkoja» tai tiedosta humaltumista eli joko
kokemuksellista tai älyllistä hurmahenkisyyttä. Se
voi myös tarkoittaa arkielämän menestystä. Fyysinen
ja materiaalinen hyvinvointi on Jumalan hyvää lahjaa,
mutta turmiolliseksi kunnian teologiaksi se muuttuu
silloin, kun se koetaan Jumalan suosiollisuuden ehtona. Tällöin vastoinkäymiset ymmärretään merkiksi
Jumalan hylkäämisestä. Kunnian teologia voi siis pukeutua hengellisyyteen tai jumalakielteisyyteen. Yhteistä niille on, että kaiken pitää perustua, ei Jumalan
sanaan, vaan kokemiseen, näkemiseen, tuntemiseen
ja tietämiseen. »Uskon vasta sitten, kun näen.» »Olen
varma, koska tunnen niin sydämessäni.»

Kunnian teologian ja ristin teologian ero onkin lyhyesti seuraava. Kunnian teologi katselee ylös Jumalan
majesteettisiin ja kunnian ominaisuuksiin: hänen E i n ä ht ä v ä va a n usko t tava
jumaluuteensa. Ristin teologi taas katsoo alas ristin
kuvaan: Jumalaan ihmisyydessä, heikkoudessa ja Ristin teologia on kunnian teologialle päinvastainen.
Siinä Jumala löydetään ristiltä ja ristinmuotoisena.
hulluudessa.
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ja ristin teologia?
Kristuksen »orjan muoto» ja orjan teloitustapa antaa
siis muodon Jumalan ilmoitukselle, joka on aina ns.
selkäpuolen ilmoitusta. Jumala salaa oman varsinaisen olemuksensa ja ilmoittaa meille itsensä verhotusti ja kätketysti. Siten ihmissilmä, joka turmeluksen
tähden on aina kallellaan kunnian teologiaan, ei
löydä eikä tunnista Jumalaa. Siksi ristin teologia
on välttämättä uskon teologiaa. Risti vaatii uskoa,
joka näkee päinvastaista kuin silmämme. Uskon
silmillä näemme, että juuri voitettuna Kristus ristillä on voittaja. Ristin teologia tuomitsee ihmisen
omat pyrkimykset Jumalan luo. Aloite on aina Jumalalla ja hän laskeutuu luoksemme ei kuitenkaan
jumalallisessa kirkkaudessaan, vaan materiaan ja
lihaan kätkettynä. Lapsi seimessä on loppu kaikelle
hurmahenkisyydelle, joka etsii Henkeä materian ulkopuolelta. Uskon kautta ymmärrämme, että Pyhä
Henki jakaa Kristuksen sovitustyön hedelmiä kätketyllä, välineellisellä ja materiaalisella tavalla. Kastevesi, leipä, viini ja kirjoitettu Jumalan sana kätkevät
Kristuksen niin taitavasti, että vain usko löytää ja
omistaa hänet niissä. Näiden lahjojen kautta Pyhä
Henki kutsuu ja kokoaa kristillisen kirkon, jonka
senkin pyhyys, kirkkaus ja voima on myös maailmalta ja jopa kristityiltäkin salattua.
Ristin teologia ei ole jokin periaate tai ajatusrakennelma, jonka voisi oppia kirjoista. Se opitaan jokapäiväisessä elämässä. Mutta sen ymmärtämisellä
on erittäin suuri sielunhoidollinen merkitys. Kuka
ei olisi ajatellut esim. vaikean sairauden kohdatessa:
»Miksi Jumala minua näin rankaisee?». Kunnian
teologia on syvällä meissä. Mutta sairaus, vararikko,
onnettomuus ja tappio eivät merkitsekään kunnian
teologian tavoin Jumalan vihan osoitusta, vaan ristin
teologian kautta näemmekin, että juuri se voikin olla Jumalan hyvä tahto, jota vastaan järkemme ja tunteemme kyllä kapinoivat, mutta jonka usko käsittää
ja tunnustaa ei välttämättä heti, mutta ajan kuluesssa. Samoin taas terveys ja menestys ihmissuhteissa,
työssä ja kirkossa eivät välttämättä olekaan hyväksi
meille, vaikka niin luulemme. Jumalan tahdon ja
sallimuksen salaisuus voi viedä meidät siihen äärim-

mäiseen pisteeseen saakka, jolloin se, mikä näyttää
meistä olevan itse Perkeleestä onkin todellisuudessa
Jumalan tahto ja päinvastoin. Siksi Lutherin mukaan kunnian teologia sanoo hyvää pahaksi ja pahaa
hyväksi.

K a ksi per int ö ä
Jumalan toimii kahdella tavalla maailmassa: »Her r a a nta a k uolem a n ja a nta a el ä m ä n,
h ä n v ie a l a s t uonel a a n ja t uo y l ös
j ä lleen. Her r a köy hdy t tä ä ja r ik a s t u t ta a , h ä n a lenta a ja y lentä ä » (1.
Sam. 2:6–7). Yhtäältä Jumala saattaa syntiseksi,
heikoksi, sairaaksi, hulluksi, ei-miksikään ja toisaalta hän tekee vanhurskaaksi, vahvaksi, terveeksi
ja viisaaksi. Edellinen on Jumalan vasemman käden
työtä eli vierasta työtä. Jumalan laki sanassa ja elämänkohtaloissa tekee tätä meille näin työntäen sekä
vetäen yhä uudestaan meitä Kristuksen hankkiman
armon varaan. Jälkimmäinen on Jumalan omaa
työtä eli oikean käden toimintaa. Tämä on evankeliumin virka sanan ja sakramenttien kautta. Laki on
aina viimeistä edellinen sana, evankeliumi viimeinen.
Saattaessaan ihmisen hulluksi ja kadotetuksi Jumala
ei lisää ihmiseen mitään uutta tai aktiivisesti vaikuta
häneen pahaa, vaan hän saattaa jo ihmisessä olevan
hulluuden ja synnin ilmeiseksi, jotta hän sitten voisi
antaa lääkkeensä. Kun tuntuu siltä, että Jumala on
hyljännyt ja on kuuro rukouksilleni, hän on juuri
siinä tilanteessa kaikkein lähimpänä meitä. Armo
voi jopa näyttää ulkonaisesti vain vihalta. Mutta
ristin teologian mukaan Jumala kuolettamalla tekee
eläväksi. Ristin teologia siis vasta opitaan ristinkoulussa, joka on aina raskas, mutta silti paras. Sillä vain
siltä tieltä löytyy ristinmies. K. Scriver onkin osuvasti sanonut: »Kristus jätti meille kaksi perintöä: ristin
ja rauhan.» Perinnön ihmeellisyys on siinä, ettei perintöä omisteta peräkkäisin vaihein vaan sisäkkäin,
samanaikaisesti. Rauha koetaan ristinkin alla.
Juhana Pohjola
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Ku nni a n te ol ogi a

R ist in te ol ogi a

»Anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi»
(2. Moos. 30:18).

»Sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä
ei kukaan joka näkee minut, jää eloon» (2.
Moos. 33:20).

»Näytä meille Isä» (Joh. 14:8).

»Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän»
(Joh. 14:9).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jumala tunnetaan hänen kärsimyksistään
Jumala ihmisessä Kristuksessa Jeesuksessa
Jumala ristiinnaulittuna ja kätkettynä
Jumala kohdataan välineiden kautta
Jumala sidottu sanaansa
Jumalan armo
Jumala valo pimeydessä
luottaminen
uskominen
heikkous
kärsimys
ylhäältä alas
näkee armon vihassa ja vaivassakin
»siitä huolimatta –kokemus»
mitä tulee olemaan
häpeä
vastoinkäymisiä
mitä Jumala tekee meille
hullutus
kätketty vastakohtaansa

Jumala tunnetaan hänen teoistaan
Jumala taivaassa
Jumalan paljas majesteettisuus
Jumala kohdataan suoraan
Jumala ilman sanaa
Jumalan majesteetti
Jumalan valo valossa
tietäminen
näkeminen
voima
menestys
alhaalta ylös
näkee vain vihan ja vaivan
»koska-kokemus»
vain mitä nyt on
kunnia
voittamista
mitä me teemme Jumalalle
viisaus
kokemuksellisesti ilmeistä

Katkelmia Martti Lutherin Heidelbergin teeseistä
Teesi 19
»Hän ei ansaitse teologin nimeä, joka katsoo Jumalan näkymättömiä ominaisuuksia luotujen välityksellä ymmärrettyinä. Tämä
käy ilmi niistä, jotka Room. 1. luvun mukaan menettelivät siten
ja joita apostoli kuitenkin kutsuu tyhmiksi. Jumalan näkymättömät ominaisuudet ovat voima, viisaus, vanhurskaus, hyvyys jne.
Minkään näistä tietäminen ei tee arvolliseksi eikä viisaaksi.»

näkymättömille ominaisuuksilleen. Näitä ominaisuuksia kutsutaan Jumalan heikkoudeksi ja hulluudeksi. Niinpä kenellekään ei
ole kylliksi eikä ketään hyödytä Jumalan tunteminen kunniassa
ja majesteettisuudessa, ellei hän tunne häntä ristin alennuksessa
ja häpeässä. Ristiinnaulitussa Kristuksessa on siis tosi teologia
ja Jumalan tuntemus.»
Teesi 21

»Kunnian teologi sanoo pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi, ristin
teologi sanoo, miten asia on. Tämä käy ilmi siitä, että kun kun»Sen sijaan teologiksi kutsutaan ansaitusti sitä, joka ymmärtää nian teologi ei tunne Kristusta, hän ei tunne kärsimyksiin kätJumalan näkyvät, selkäpuolen ominaisuudet kärsimysten ja kettyä Jumalaa. Sen tähden hän asettaa teot kärsimyksen edelle,
ristin kautta nähtyinä. Jumalan selkäpuolen eli näkyvät ominai- kunnian ristin edelle, voiman heikkouden edelle, viisauden hulsuudet, so. ihmisyys, heikkous ja hulluus, ovat vastakohtia hänen lutuksen edelle ja ylipäänsä hyvän pahan edelle.»
Teesi 20
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Luther-säätiön työntekijät kevät 2003
Pekka Huhtinen, pastori TT
Julistustyö, osa-aikainen

Jaakko Ketomäki

050–3243 949
pekka.huhtinen@kolumbus.fi

Helsinki: Mellunmäen seurakuntakeskuksessa
Korvatunturintie 2
joka sunnuntai klo 11,
sekä Helsingin Raamattukoulussa
Töölönkatu 7 A 3
joka sunnuntai klo 16
8.6. asti

Eero Kaumi, katekeetta

Imatra: Teppanalan rukoushuoneella
sunnuntaisin klo 15
13.4, 11.5.
Kouvola: Kouvola-talossa klo 17.00
Varuskuntakatu 11
27.4, 11.5, 25.5

040–5466 389
Kaj Lindqvist

Espoo: Iivisniemen seurakuntakodissa
sunnuntaisin klo 15
13.4, 11.5, 8.6.

viitenumero: 7171

Julistustyö

viitenumero: 2244

Sakari Korpinen, pastori TL
Julkaisuvastaava, julistustyö
050–5464 253
J.M.G. Studio Oy

Suomen Luther-säätiön messuja
keväällä 2003

sakari.korpinen@kolumbus.fi

Kuopio: Alavan palvelutalossa klo 13.00
Siikaniemenkatu 4
6.4, 18.5, 1.6
Lahti: Lahden Diakonialaitoksen Betel-salissa
Sibeliuksenkatu 6B
sunnuntaisin klo 11
13.4, 27.4, 11.5, 25.5, 8.6.
Pori: Väinölän kirkossa sunnuntaisin klo 17
6.4, 4.5, 1.6.
Rauma: Kulttuuritalo Posellissa 6.4, 4.5, 1.6.
Nortamonkatu 12
sunnuntaisin klo 13

viitenumero: 1818

Juhana Pohjola, pastori

Vantaa: Tikkurilan kirkossa sunnuntaisin klo 16
20.4, 4.5, 1.6.

Dekaani
041–5077 283

Kirjauutuus!

juhana.pohjola@luthersaatio.com

Pitääkö minun tehdä parannus? Kääntymyksen
ja parannuksen tutkistelua Raamatun sanan ja
kirkon opin valossa.

JL

viitenumero: 8989
O ta rohk e a st i y hte y t t ä !

Rovasti Eero Parvio

Tilaukset toimituksesta.

Pyhäkön lamppu
T ilaa Pyh ä kö n lamppu
kotiisi ilmaiseksi toimituksesta,
puh. (09) 496 694.
Katso myös URL-osoite:
http://www.luthersaatio.com/

S      L      -                   
 ,  Helsinki
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Juhana Pohjola
Pekka Huhtinen
Sakari Korpinen
Jari Lammi

juhana.pohjola@luthersaatio.com
pekka.huhtinen@luthersaatio.com
sakari.korpinen@luthersaatio.com
info@lamminet.
Nordea ‒

M

iten v ie t ä n
iku isu u teni ?

Mies seisoi ihmisvirran keskellä ja yritti kysyä jotakin vastaantulevilta. Kukaan ei pysähtynyt kuuntelemaan. Minua vaivasi ihmisten välinpitämättömyys. Tulin miestä lähemmäksi
ja kysyin reippaasti: »Mikä hätänä?» Mies ei kääntänyt päätään vaan varovasti vastasi:
»Minä haluan vain kysyä, miten minun täytyy viettää ikuisuuteni?» Mies näytti murheelliselta. Minä puolestani ilahduin. Uskovaisena pidin tällaisesta pohdiskelusta. Tiesinhän
lääkkeen vaivaan. Halusin kuitenkin aloittaa vähän kauempaa, ennen kuin paljastaisin
hänelle vastauksen tuohon elämän suurimpaan kysymykseen. »Mikä sinua siinä vaivaa?»,
tunnustelin. Mies vilkaisi minua ja kiiltävää sormustani ja sanoi: »Kuinka kauan voisit
perheellisenä elää erossa rakkaistasi?» Olin tullut juuri kahden viikon työmatkalta, joka
oli tuntunut ikuisuudelta. »En hetkeä kauempaa, jos se minusta on kiinni», vastasin hänelle.
»Sitten ymmärrät minun vaivani», hän totesi ja jatkoi: »Niin, miten minun täytyy viettää
ikuisuuteni?»
En malttanut enää, vaan annoin sen tulla: »Uskomalla Jeesukseen saat syntisi anteeksi ja
pääset varmasti taivaaseen. Ja siellä Jeesuksen luona olet onnellinen!» »Totta puhut, mutta
jos sinä et voi elää erossa hetkeä pidempää rakkaistasi, niin kuinka minä voisin ikuisuuden
viettää erossa minun rakkaistani?» Olipa kysymys. Olin sitä joskus miettinyt omat epäuskoiset sukulaiseni mielessäni, mutta kysymyksen vaikeus ja tuskallisuus olivat pakottaneet
minut työntämään sen pois. Säälin miestä ja halusin lohduttaa. »Kyllä Jumala varmasti pelastaa sinun lapsesi ja muut lähiomaisesi. Miten paljon sinulla sitten on niitä rakkaita?» Mies
päätään pudistellen toisti »Paljon, paljon…» Yritin vieläkin rohkaista: »Meillä on rukouksia
kuuleva ja ihmeitä tekevä Jumala. Ja vaikka kaikki eivät pelastukaan, niin sinun rakkaasi
hän pelastaa.» »Juuri tuota minä surenkin», mies parahti.
Olin ymmälläni ja aloin hermostua. »Sitäkö mietit, etteivät kaikki pääsekään taivaaseen.
Ei sitä tarvitse miettiä ja surra, koska sellaiset ajatukset johtavat nopeasti harhaoppien vaaravyöhykkeelle», tuohtuneena tokaisin. Mies vain jatkoi kyselyä siitä, miten hän voisi viettää
ikuisuutensa. »Kuinka monen ihmisen pitäisi päästä taivaaseen, jotta olisit onnellinen?»,
tuskastuneena huudahdin. »Kaikkien sinne tarkoitettujen», mies vastasi rauhallisesti. »Tuohan on mahdoton vaatimus! Sillä jokaisenhan ihmisen puolesta Kristus on kuollut ja aivan
kaikille taivas on auki, mutta et sinä saa välittää siitä, etteivät kaikki epäuskon tähden
pelastu, jos kerran ei Jumalakaan siitä välitä. Kuka luulet oikein olevasi, itse rakkautta suurempi rakkausko?», minä huusin! Mies kääntyi puoleeni. Ja katsoi syvälle silmiini. Näin hänen kasvonsa kunnolla ensimmäistä kertaa. Ne olivat lempeät, rauhaisat ja niin tutut. Hän
kuiskasi: »Lapseni, enkö minä välittäisi näistä kaikista ohikulkijoista? Kerro minulle, miten
minä voisin heitä rakastaa vielä enemmän, jotta he pysähtyisivät? Sillä miten minä voisin
viettää ikuisuuden ilman heitä, ilman sinua, ilman kaikkia omiani?»
Juhana Pohjola

