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”Risti on meidän teologiamme.”
Näin oppi-isä Luther määritteli ker-
ran hengellisen työnsä perustan.
Ristissä on kaksi poikkipuuta: toi-
nen pysty- ja toinen vaakasuorassa.
Yhtäältä siis Jeesus on taivaasta alas
laskeutunut Jumalan Poika ja toi-
saalta Neitsyt Mariasta syntynyt tosi
ihminen. Tämän Kristuksen persoo-
nan salaisuuden tähden ristillä to-
teutuu meille mahdoton asia ym-
märtää: sijaisuhrinamme Jumala
kuolee! Tätä pahennusta on koko
kirkon historian ajan yritetty paeta
joko poistamalla pystysuora paalu:
Jeesuksen tosi jumaluus; tai sitten
poikkipuu: tosi ihmisyys. Kaikki
opilliset harharetket ja kirkon elä-
män vinoutumat voidaan palauttaa
viime kädessä tähän uskomme yti-
meen.

Viime aikoina ristin pystypaalu on
erityisesti ollut julkisessa keskuste-
lussa kadoksissa. Jeesuksen persoo-
naa koskettelevat populääriromaanit
- Da Vinci -koodi myyntilistahuip-
puna - paljastavat vain vanhan to-
tuuden: joko Vapahtaja muuttaa
meitä kaltaisekseen tai sitten me
muutamme häntä kaltaiseksemme.
Tästä tyyppiesimerkki on se, että
erotiikan läpikyllästämänä aikanam-
me kyseinen kirja vastoin mitään
historiallista pohjaa kertoo sukupuo-
lisuhteesta Jeesuksen ja Maria Mag-
daleenan välillä. Valitettavaa on, että
kristinuskon perustietojen hämärty-
essä monet harhautuvat luulemaan
mielikuvitusromaaneja ikkunoiksi
kirkon peittämään Jeesuksen ’salat-
tuun elämään’. Tosiasiassa tällaiset
kirjat ovat vain peilejä, joista piir-
tyvät esille aikamme turmeltuneet
kasvot. Ei niin, että seksuaalisuus
itsessään olisi turmelusta. Jeesus oli
tosi mies ja siksi myös seksuaali-
nen, mutta tosi Jumalana ”ilman
syntiä” (Hepr.4:15).

Millaista on seksuaalisuus ilman
synnin aiheuttamaa turmeltuneisuut-
ta, sitä meidän on mahdotonta kä-
sittää. Jeesuksen kutsumus ei liioin

ollut solmia avioliittoa eikä perus-
taa perhettä, vaan ’sinkkuna’ ristin-
työn kautta ottaa meidät ”Jumalan
perheeseen” (Ef.2:19). Eikö tässä
ole valtava opetus ja rohkaisu kai-
kille ’sinkuille’ siitä, että Jeesuksen
tavoin voi olla kokonainen ihminen
ja seksuaalinen olento sekä elää ja
toteuttaa mielekästä kutsumusta
maailmassa ja seurakuntaperheessä
ilman avioliittoakin ja vain siihen
kuuluvaa yhdyselämää.

On paljon sellaista hengellisyyttä,
jossa aivan oikein tunnustetaan Jee-
sus ristillä tosi Jumalana ja ihmise-
nä. Mutta käytännön sovellus ja
hengellinen elämä rakentuukin ju-
malalliseen eikä inhimilliseen, hen-
gelliseen eikä ruumiilliseen Jeesuk-
seen. Eletään sanan yhteydessä,
mutta ilman lihaan tullutta sanaa.
Eletään rukousyhteydessä Jeesuk-
seen ilman Herran ruumiillista läs-
näoloa. Eletään ylistyksestä katse
kohotettuna taivaisiin ilman alas
laskeutunutta Kristusta. Eletään Ju-
malan perheessä yksin ilman veljiä
ja sisaria Kristuksessa. Kuinka tär-
keätä onkaan siis pitää uskossam-
me ja hengellisessä elämässämme
kokonainen, ruumiillis-hengellinen
Kristus luonamme hänen seurakun-
taruumiinsa yhteydessä.

Daniel Preus kirjoittaa osuvasti:
”Olen luterilainen siitä samasta
syystä miksi olen kristitty. Se ei
perustu valintaani vaan armoon.
Luterilainen tunnustus asettaa Jee-
suksen kaiken keskukseen, koska
Raamattu tekee niin. Mikään muu
tunnustus ei osoita samanlaista us-
kollisuutta Jumalan sanalle. Mikään

muu tunnustus ei samassa määrin
kirkasta Kristusta asettamalla hänet
yksin uskon keskukseen. Luterilai-
suudessa on todella kyse yksin Jee-
suksesta! Isä Jumala pelastaa mei-
dät Jeesuksen ristinkuoleman ja
ylösnousemuksen kautta. Pyhä Hen-
ki luo meihin uskon kirkastamalla
Jeesuksen. Kasteessa me kuolemme
ja nousemme ylös Jeesuksen kans-
sa. Ehtoollisessa saamme Kristuk-
sen ruumiin ja veren. Pastorien työ
on julistaa ja jakaa Kristuksen lah-
joja. Rukoilemme Isää Jeesuksen
kautta. Hyvät työt virtaavat Jeesuk-
sen luottavasta sydämestä. Ristin
kantamisen ja kärsimyksen keskel-
lä katseemme on kiinnitetty Jeesuk-
seen. Me odotamme iloisessa toivos-
sa sitä päivää, jolloin näemme Jee-
suksen kasvoista kasvoihin.”

Paljon riittää puhetta uskonnosta,
Jeesuksesta ja Raamatustakin. Mis-
tä tietää, mikä on oikein ja totta?
Itse olen hyväksi havainnut vanhan
neuvon: kysy aina annetaanko kun-
nia Jumalalle vai ihmiselle. Saako
Jumala kokonaan kunnian luomises-
ta, lunastuksesta ja pyhityksestä vai
meneekö osa kunniasta muuhun
osoitteeseen? Tämän kysymyksen
kanssa ei eksy, varsinkin kun muis-
taa, että Jumalan suurin kunnia ja
voima ilmestyi juuri Kristuksen ris-
tin häpeässä ja heikkoudessa. Siksi
on oikein ja turvallista Paavalin
kanssa tunnustaa: ”Sillä minä olin
päättänyt olla tuntematta mitään
muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen,
ja hänet ristiinnaulittuna”
(1. Kor.2.2).

PÄÄKIRJOITUS

Yksin ristiinnaulittu
Jeesus

K
u

va: Jaakko
 K

eto
m

äki

TEKSTI: JUHANA POHJOLA
Suomen Luther-säätiön Dekaani

Luterilaisuudessa
on todella kyse

yksin Jeesuksesta!
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Satakunnan Lavian pääsiäisyön
messuun kerääntyi vuodesta toiseen
suuri joukko nuoria. Kymmeniä
nuoria eri puolelta Suomea osallis-
tui parinkymmenen vuoden ajan
raamattuviikonloppuihin Lavian pie-
nessä seurakunnassa. Kuka oli täl-
lainen kirkkoherra, joka  halusi
kaikella toiminnallaan panostaa raa-
matullis-tunnustukselliseen nuoriso-
työhön pikkuisessa, mutta historial-
lisessa seurakunnassa?

Lavien pyhien esimerkki
innostajana

Istun Joroisten kirkossa Paastonajan
kirkkopäivillä rovasti Ilkka Perttu-
lan vieressä. Hän asuu Laviassa,
josta on lyhyt matka Poriin. Viimei-
set 20 vuotta työurallaan hän toimi
Lavian kirkkoherrana. Koettuaan
suuren väsymyksen, hän jäi eläk-
keelle, mutta nyt toipuneena hän on
Porin jumalanpalvelusyhteisön pas-
tori ja lisäksi sotaveteraanien luot-
topappi. Rovasti Ilkka kertoo muu-
taman sanan menneestä.

- Lavian seurakunnan vaalisaarnan
tekstiksi oli annettu Jumalan sanan
kohta, jossa Herramme murehtii
omia rakkaita seutujaan, ”ettet et-
sikkoaikaasi tuntenut”. Saatuani
valtakirjan Lavian kirkkoherraksi
tahdoin seurata suuren lavialaisen
sielunpaimenen E. T. Gestrinin opis-
sa ja linjauksissa. Häntä Jumala
käytti Laviassa ja laajemmaltikin.
Vakaista kristityistä alettiin puhua
”Lavian pyhinä”. Toinen suuri lavi-
alainen, rovasti Simo Kiviranta tuki
työtäni loppuun asti.
Ilmoitin heti, että joudun taistele-
maan erityisesti avioliiton pyhyyden
puolesta ja raamatullisen paimenvi-
ran puolesta. Vastavirtaan uiminen
on raskasta. Mutta vaikeita asioita
alettiin heti tutkia pyhästä Raama-
tusta, Ilkka kertoo.

- Panostin nuorisotyöhön. Sekä
Kansanlähetyksen että Evanke-
liumiyhdistyksen nuorisotoiminta

oli tervetullutta aina Laviaan. Myös
rukoilevaisia nuoria ilmoittautui
mukaan. Sain hyviä isosia rippikou-

luihin ja monia lavialaisia nuoria
innostui ja tuli myös uskoon. Kesä-
teologien rekrytointi oli tärkeää.
Kyllä lavialaiset ihmettelivät, kun
vastoin aikamme yleistä mielipidettä
naispuoliset kesäteologimme eivät
nousseetkaan kirkonmenoissa saar-
natuoliin. He kertoivat, ettei se ole
Raamatun mukaan heidän tehtävän-
sä. Tämä heidän toimintansa oli vä-
kevää saarnaa, Ilkka muistelee.

-  Evankeliumiyhdistyksen aloitet-
tua valtakunnallisen raamattukoulu-
tuksen käännyin Sakari Korpisen
puoleen ja pyhä Raamattu luettiin
täälläkin isolla joukolla melkein
kahteen kertaan läpi.
Sitten auttoi minua tässä työssä eri-
tyisesti pastori Erkki Koskenniemi.
Yhteisiin opetushetkiin tuli joskus
jopa 90 henkeä.

- Simo Kiviranta piti teologeille
kuuluisia ’jänkäpäiviä’ kotitilallaan
Lavian Tuohikorvessa. Ne olivat
aseiden hiontaa Herran työhön.

Burn out

- Mutta emme ole täällä Lavissa-
kaan lintukodossa, vaan kirkon ylei-
nen luopumus alkoi vaikuttaa voi-
mallisesti. Kirkkossakävijöiden
määrä alkoi laskea. Tähän tilasto-
tietoon yllättävän monet tarttuivat.
Silloinen asessori sanoi piispantar-
kastuksessa, että jos ei kirkkoherra
muutu, kohta täällä ei käy kukaan
kirkossa. Olin tahtonut olla Juma-
lan koko sanan palvelija katsomatta
henkilöön. Se oli kova isku. Näissä
paineissa jouduin viideksi vuodeksi
masennustilaan.

Tänään Ilkka haluaa katsoa eteen-
päin. Häneen sopii nyt toiset eng-

lanninkieliset sanat: still going st-
rong - vielä voimissaan. Hän tekee
yhä pappiskutsumuksensa mukai-
sesti papin työtä. Rovasti Ilkka pai-
mentaa siis Porissa jumalanpalve-
lusyhteisöä pastori Pekka Huhtisen
siirryttyä Kanadaan suomalaistyö-
hön.  Hän haluaa luoda Satakunnan
alueelle myös toimivan seuraverkos-
ton. Kompromisseja kaihtavat pas-
torit ja maallikkosaarnaajat ovat iloi-
ten tulleet mukaan. Hän on mielel-
lään käytettävissä kirkollisissa toi-
mituksissa.

-  Pääsiäisteksteissä kerrotaan, mi-
ten paimenta lyötiin ja lauma hajo-
tettiin. Ihailijat ja oman edun tavoit-
telijat pakenivat. Seuraajat jäivät. He
eivät olleet Jeesuksen edessä, vaan
hänen rinnallaan.
Monet alkavat nähdä Jumalan sanas-
ta luopumisen seuraukset ympäril-
lään. Saamme vain jatkaa määrätie-
toista rakentamista Jumalan sanalla
ja evankeliumilla.

Muutettavat muuttaen

Martti Lutherin hautajaisissa
22.2.1546  sanottiin joidenkin tah-
toneen leimata Luther ankaraksi ja
riitaiseksi mieheksi.  Mutta ”kovuus,
jota hän on tarvinnut puhtaan opin
vihollisia vastaan, ei ole ollut riitai-
suutta, vaan suurta vakavuutta ja in-
toa totuuden puolesta”.

Tämä on sovellettavissa rovasti Ilkan
ominaispainoon. Ne, jotka tuntevat
hänet, tietävät hyvin Ilkan olevan lep-
poisa mies. Mutta hän on koko ajan
tahtonut pysyä pappisvalansa mukai-
sesti Jumalan sanan palvelijan pyhis-
sä velvoitteissa. Se on ’kiva-pappi-
en’ aikakaudella harvinaista.

                          S.K.

Leipä pitää lauman koossa, sanoo rovasti
Ilkka Perttula

Intoa ja vakavuutta
totuuden puolesta
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Se että olemme osa perhettä – poi-
ka tai tytär, isä tai äiti, veli tai sis-
ko, setä, eno tai täti, isoisä tai iso-
äiti – on Jumalalta saatu kutsumus.
Luterilaisen kutsumusta käsittelevän
opin mukaan Jumala asettaa jokai-
sen meistä tiettyihin paikkoihin
(perhe, työpaikka, seurakunta, kan-
sakunta), joissa tehtävämme on elää
todeksi uskoamme rakastamalla ja
palvelemalla lähimmäisiämme. Kut-
sumuksista kaikkein perustavanlaa-
tuisin on perhe.

Jumala olisi voinut asuttaa maapal-
lon yksinkertaisesti tekemällä lisää
ihmisiä maan tomusta ja kylkiluis-
ta, niin kuin hän teki Aadamin ja
Eevan, mutta sen sijaan – kuten
Luther selittää – Jumala valitsi äi-
tien ja isien, miesten ja vaimojen,
kutsumuksen siksi välineeksi, jolla
hän ihmeellisesti luo uutta elämää.
Jumalan säätämyksistä perhe on
ehkä dramaattisin esimerkki siitä,
kuinka hän itse toimii ihmisten ta-
vallisissa kutsumustehtävissä: luo-
den lapsia (avioliiton seksuaalisuu-
den kautta), pitäen heistä huolen
(vanhempien jokapäiväisen työn
kautta) ja ottaen heidät yhteyteensä
(kun vanhemmat tuovat lapsensa
kastettaviksi ja mukaan seurakunnan
elämään).

Jumala suojelee perhettä käskyillään
ja lupauksillaan. Kun rukoilemme
Jumalaa Isänämme, emme ylistä
häntä inhimillisten isiemme kaltai-
sena, vaan pikemminkin päinvas-
toin: inhimillinen isyys on seuraus-
ta Jumalan isyydellisyydestä. Avio-
liitto eli perheen perustaminen ei ole
jotakin sellaista, minkä ihmiset voi-
sivat keksiä uudelleen erilaisia sek-
suaalisia mieltymyksiään varten.
Päinvastoin, se ei ole ainoastaan
Jumalan säätämä, vaan syvimmiltä
luonteeltaan kristologinen, “salai-
suus”, joka ilmentää Kristuksen ja
seurakunnan suhdetta (Ef. 5:21,22).

Iso katekismus mainitsee neljännen
käskyn selityksessä perheen kaikki-
en muiden kutsumusten esikuvana:
”Olemme siis kuvailleet tämän käs-
kyn yhteydessä kolmenlaisia isiä,
ensiksi niitä, joiden lihaa ja verta
olemme, toiseksi isäntiä ja kolman-

neksi maan isiä. Heidän lisäkseen
on olemassa myös hengellisiä isiä,
mutta he eivät ole sellaisia kuin
paavikunnassa, missä kyllä suostut-
aan käyttämään isän nimeä, mutta
ei toimittamaan isän virkaa. Hen-
gellisiä isiä ovat vain ne, jotka hal-
litsevat ja johtavat meitä Jumalan
sanalla.” Luther muistuttaa, että jos
pitäisimme tämän käskyn, ”silloin
asiat kehkeytyisivät myös niin, että
vanhemmilla olisi kodissaan paljon
enemmän iloa, rakkautta, ystävälli-
syyttä ja yksimielisyyttä, samoin
lapset saisivat vanhempiensa koko
rakkauden”.

Me tietenkään emme täytä tätä käs-
kyä emmekä toteuta Jumalan suun-
nitelmaa perhettä varten. Kotimme
ovat usein epäsovun tyyssijoja, jois-
sa aviomiehet ja aviovaimot ovat
toistensa kurkuissa kiinni ja joissa
vanhemmat ja lapset piinaavat toi-
nen toisiaan. Avioeroprosentti on jo
lähes 50. Ja Amerikassa kristittyjen
keskuudessa – mikä on nykyisin
yksi murheellisimpia häpeänaiheita
kirkossa – avioeroprosentti on jopa
jonkin verran korkeampi kuin ei-
kristittyjen keskuudessa. Mikä on
mennyt pieleen ja miten voisimme
saada takaisin kristillisen perheen
siunaukset?

Hyökkäyksiä ja taisteluja

Parhaimmillaan koti on turvasatama,
paikka, jossa sekä vanhemmat että
lapset voivat saada suojan maailmal-
ta kaikkine ristiriitoineen ja kieroi-
luineen, paikka täynnä rakkautta,
hyväksyntää ja turvallisuutta selkeä-
nä vastakohtana työelämän kilpai-
luilmapiirille, joka nokkimisjärjes-
tyksineen on yleistynyt aina koulu-
maailmaa myöten.

Kuitenkin me usein tuomme maail-
man kaikessa tuhoavuudessaan ko-
teihimme. Alati auki oleva televisio
syytää olohuoneisiimme tappelua,
huutoa, seksuaalista moraalitto-
muutta ja kapinaa ja täyttää ei ai-
noastaan lasten vaan myös aikuis-
ten mielikuvituksen.

Ulkopuolinen maailma menee per-

heen edelle. Miehet ja vaimot eivät
useinkaan vietä tarpeeksi aikaa yh-
dessä. Eivätkä vanhemmat usein-
kaan vietä tarpeeksi aikaa lastensa
kanssa. Isien poikiensa ja tyttärien-
sä kanssa viettämä aika jää keski-
määrin jopa alle puoleen tuntiin
päivässä.

Ongelma johtuu osittain siitä, että
asetamme muut tehtävät avioliiton
ja lasten edelle. Perhe on perusta-
vanlaatuinen kutsumus, mikä mer-
kitsee sitä, että me emme saa lai-
minlyödä sitä työmme tai sosiaalis-
ten velvollisuuksiemme vuoksi.
Myöskään sitoutumisemme seura-
kuntaan ei saisi olla sellaista, että
me sen vuoksi laiminlyömme per-
hettämme. Monissa seurakunnissa
on niin ylenpalttisesti toimintaa, että
tunnollisten jäsenten aika kuluu
seurakunnassa siinä määrin, että
heidän puolisonsa ja lapsensa jää-
vät vähemmälle. Joskus tämä joh-
tuu kutsumusopin väärästä tulkin-
nasta, jonka mukaan “hengellinen”
toiminta miellyttää Jumalaa enem-
män kuin häneltä saamaamme kut-
sumukseen liittyvä toiminta.

Rakkautta ja palvelemista

Jokaisessa kutsumuksessa tarkoituk-
sena on lähimmäistemme rakastami-
nen ja palveleminen eikä siis ensi-
sijaisesti Jumalan rakastaminen ja
palveleminen, sillä suhteessamme
häneen hän ensin rakastaa ja palve-
lee meitä Jeesuksessa Kristuksessa
meidän teoistamme riippumatta. Pa-
rannettuaan meitä armollaan sanan
ja ehtoollisen sakramentin kautta ja
tehtyään meidät kykeneviksi rakas-
tamaan Jumalaa hän antaa meille
kutsumuksemme, jossa elämme us-
koamme todeksi rakastamalla ja
palvelemalla lähimmäisiämme. Työ-
paikalla rakastamme ja palvelemme
asiakkaitamme, potilaitamme ja työ-
tovereitamme sillä työllämme, jon-
ka teemme heidän hyväksensä. Yh-
teiskunnassamme rakastamme ja
palvelemme toisia kansalaisia käy-
mällä äänestämässä, noudattamalla
lakeja sekä tekemällä työtä, jotta
yhteiskuntamme ja maamme olisi
parempi paikka elää. Seurakunnas-

Turvapaikkana perhe
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sa rakastamme ja palvelemme toi-
sia jäseniä laulamalla kuorossa,
postittamalla ja jakamalla lehtiä ja
traktaatteja, palvelemalla vastuuteh-
tävissä ja toimikunnissa sekä raken-
tamalla hengellistä yhteyttä. Entä
kuka sitten on lähimmäisemme per-
heessä?

Avioliiton kutsumuksessa aviomie-
hen lähimmäinen on hänen vaimon-
sa. Miehen tulee rakastaa ja palvel-
la vaimoaan. Aviovaimon lähimmäi-
nen on hänen miehensä. Vaimon
tulee rakastaa ja palvella miestään.

Raamatussa samoin kuin Vähän
katekismuksen huoneentauluissa
kuvaillaan, kuinka tämän rakkauden
ja palvelemisen tulee toteutua. ”Vai-
mot, olkaa omille miehillenne ala-
maiset niinkuin Herralle” (Ef. 5:22).
Jälleen näemme, miten Jumala itse
on läsnä avioliitossa siten, että Kris-
tus on kirjaimellisesti läsnä aviolii-
tossa: kun vaimot ovat alamaiset
miehilleen, he ovat alamaiset itse
Kristukselle. Tämä on nykyaikana
tietysti sangen epäsuosittu kehotus,
eikä pelkästään se, että vaimon pi-
täisi olla alamainen miehelleen,
vaan ylipäätään se, että kenenkään
pitäisi “palvella” ketään toista ja
asettaa jonkun toisen tarpeet omien-
sa edelle.

Mutta aivan kuten vaimoja kehote-
taan olemaan alamaiset miehilleen,
samoin miehiä kehotetaan “anta-
maan itsensä alttiiksi” vaimojensa
edestä: ”Miehet, rakastakaa vaimo-
janne, niinkuin Kristuskin rakasti
seurakuntaa ja antoi itsensä alttiik-
si sen edestä” (Ef. 5:25). Miten
Kristus sitten rakasti seurakuntaa?
Ankarasti hallitenko? Pakottamalla-
ko seurakunnan pelkäämään hänen
jokaista mielenliikahdustaan? Ei.
” Vaikka hänellä olikin Jumalan
muoto, hän tyhjensi itsensä ja otti
orjan muodon” (Fil. 2:6,7). Hän
asetti itsensä alttiiksi, ”kuolemaan
asti, hamaan ristin kuolemaan asti”
(Fil. 2:8) rakkaudesta seurakuntaan-
sa kohtaan.

Tämä on se tapa, jolla mies on
kutsuttu rakastamaan vaimoaan,
kieltämään itsensä vaimon tähden.
Se sulkee pois kaikenlaiset itsekkäät
vaatimukset ja kaiken käskevyyden,
julmuudesta ja väkivallasta puhu-
mattakaan. Niiden sijasta miehen on

seurattava Kristuksen uhrautuvan
rakkauden esimerkkiä. Kun vaimo
tuntee tulevansa rakastetuksi sellai-
sella rakkaudella, hänen on paljon
helpompi olla alamainen miehelle,
jonka hän tietää antavan itsensä alt-
tiiksi hänelle.

Tässä alamaisuuden ja uhrautumi-
sen vuorovaikutuksellisessa yhtey-
dessä ei ole sijaa valtapeleille, hy-
väksikäytölle tai testaamisille. Kum-
pikin kumppani yksinkertaisesti
palvelee toistaan asettaen toisen it-
sensä edelle.

Vanhempien ja lasten
kutsumuksista

Vanhemmuuden kutsumuksessa isät
ja äidit rakastavat ja palvelevat lä-
himmäisiään, jotka tässä tapaukses-
sa ovat heidän lapsensa. Lapsena
olemisen kutsumuksena on rakastaa
ja palvella vanhempiaan.

Lasten on rakastettava ja palveltava
vanhempiaan olemalla heille kuuli-
aiset (Ef. 6:1). Vanhemmat rakasta-
vat ja palvelevat lapsiaan kurittamal-
la ja kasvattamalla heitä sekä opet-
tamalla heille Jumalan sanaa, mutta
ei kuitenkaan sellaisilla tavoilla,
jotka nostattaisivat lapsissa vihaa
(Ef. 6:4). Raamatullinen ja kutsu-
muksellinen malli sulkee pois myös
kaiken julmuuden ja väkivallan,
joka rakkauden ja palvelemisen si-
jaan vahingoittaisi heitä.

Ei ehkä tunnu kovin ”hengelliseltä”
ajatella, että vanhemmuuteen kuu-
luvat arkiset tehtävät – lasten kus-
kaaminen jalkapalloharjoituksiin,
heidän kanssaan leikkiminen, hei-
dän huonoon käytökseensä puuttu-
minen ja heidän laittamisensa val-
miiksi jumalanpalvelusta varten –
olisivat tapoja elää todeksi kristil-
listä uskoamme, mutta Jumala itse
huolehtii lapsistamme näitten var-
sin maallisilta näyttävien askareit-
ten kautta. Luther meni niin pitkäl-
le, että hän sanoi äidin, joka vaihtaa
pienokaisensa vaippoja, tekevän py-
hempää työtä kuin kaikki munkit
kaikissa luostareissaan. Äidin kutsu-
muksena näet on rakastaa ja palvel-
la lähimmäistään – siis vauvaansa.

Jos miehet keskittyisivät rakasta-

maan ja palvelemaan vaimojaan,
jotka puolestaan keskittyisivät ra-
kastamaan ja palvelemaan miehiään,
ja jos mies ja vaimo keskittyisivät
rakastamaan ja palvelemaan lapsi-
aan, jotka rakastaisivat ja palvelisi-
vat vanhempiaan, perhe todellakin
olisi turvapaikka. Ei olisi avioeroja
eikä sukupolvien välisiä konflikte-
ja. Kenenkään ei tarvitsisi asettaa
omia tarpeitaan etusijalle, koska
toiset perheenjäsenet huolehtisivat
niiden täyttämisestä. Maailman pai-
neet ja kiusaukset tosin säilyisivät
– sillä onhan meillä kutsumuksem-
me myös siellä – mutta perhe olisi
suojaava turvasatama.

Tarjolla olevasta onnellisuudesta
huolimatta syntinen luontomme tie-
tysti estää tätä rakastamisen ja pal-
velemisen ihannetta toteutumasta.
Siksi perheissä on oltava sijaa myös
anteeksiantamukselle. Miesten ja
vaimojen on aina oltava anteeksian-
tavaisia toisiaan kohtaan. Vanhem-
pien pitää antaa anteeksi lapsilleen.
Samoin lasten pitää antaa anteeksi
vanhemmilleen.

Heidän kaikkien on myös kiiruhdet-
tava siihen totiseen turvapaikkaan,
jossa he voivat vastaanottaa Kristuk-
sen hankkiman anteeksiannon, eli
kirkkoon. Synnintunnustuksessa –
kuten Luther Vähän katekismuksen
sanoin kehottaa – ”tutki tilaasi kym-
menen käskyn avulla, olitpa sitten
isä tai äiti, poika tai tytär” ja tur-
vaudu siihen toiseen kutsumukseen,
jonka kautta Jumala toimii: ota vas-
taan synninpäästö pastorilta ”ikään
kuin sen lausuisi Jumala itse”. Ju-
malan Sana, jota pastori julistaa, ja
Kristuksen pyhät armonvälineet,
jotka jaetaan pastorin äänen ja kä-
sien kautta, välittävät meille kään-
teentekevän sanoman, evankeliumin,
joka lääkitsee ja parantaa särkynei-
syyden meissä ja perheissämme.
Sen jälkeen meidät lähetetään takai-
sin perheisiimme ja muihin kutsu-
muksiimme kasvamaan – koettele-
muksista ja epäonnistumisista huoli-
matta – pyhyydessä ja rakkaudessa.

TEKSTI: GENE EDWARD
VEITH
(For the Life of the World, 2/04)
Käännös: Maria Laulumaa

“Jokaisessa kutsumuksessa tarkoituksena
on lähimmäistemme rakastaminen ja

palveleminen.”
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Lähetystyössä olemme tottuneet te-
kemään eron kristillisen uskon ja ei-
kristillisen uskonnollisuuden välil-
lä. Meihin on iskostettu, että länsi-
maisen sivistyksen ja vanhan kristi-
kunnan laidoilla ja ulkopuolella
kohtaamme pakanuuden ja synkre-
tismin eli uskontojen sekoituksen.
Olemme viime vuosina ymmärtä-
neet, että kulttuurimme täällä on
maallistunutta ja yhteiskuntamme
moniarvoinen. Mutta erehdyimme
pitämään sitä pääasiassa epäuskon-
nollisena, uskonnottomana. Emme
pitkään aikaan huomanneet, että
maallistumisen aikaansaama tyhjiö
- jos sellaista edes ehti syntyä -
täyttyisi pian monenlaisella uskon-
nollisuudella.

Kehittyneessä Euroopassa ja Ame-
rikassa, maaperällä, jossa kerran
lainehti korkeintaan rikkaruohojen
vaivaama kristinuskon viljavainio
rehottaa nyt uskonnollisuutta, joka
on itänyt siemensekoitteesta. Siitä
voimme ainakin erottaa muinaisen
idän ja antiikin vanhat lajikkeet,
kaukaisen idän kiehtovat ja salape-
räiset köynnöskasvit, islamin tuliset
turkinpippurit sekä ennen kaikkea
pitkälle jalostetut länsimaiset aate-
virtausten ja ideologioiden hyöty-
kasvit. Länsimaissa näihin on py-
ritty ymppäämään myös kristillisiä
aineksia ja yleisen mielipiteen rau-
tasaksilla leikkaamaan sellaiseksi,
että se mahdollisimman vähän erot-
tuisi tavallisesta jokamiehen keski-
vertokristillisyydestä, joka voikin
siis olla kristillisperäistä yleisuskon-
nollisuutta.

Liian yleistä
huomataksemme sen

Uskonnollisuudessa huomaamme
erikoislaatuiset ja vieraat ilmiöt,
mutta emme niitä yleisiä pitämyk-
siä, joihin olemme tottuneet kuin
omaan takkiimme. On helppo häm-
mästellä intialaista gurua tai mietis-
kelymestaria helsinkiläisessä loisto-
hotellissa. Mutta kun uskonnollisuus
esiintyy riittävän yleisenä, me pi-

dämme sitä kristillisenä ja yritäm-
me kirkossakin elää samanlaisen
yleisen ja ympäripyöreän julistusta-
van ehdoilla. Kuullessamme lauseen
”Kyllä tätä kaikkea varmaan ohjaa
jokin korkeampi voima”, pidämme
sitä jo ensimmäisen uskonkappaleen
mukaisena uskona Jumalaan, Isään
kaikkivaltiaaseen. Se voi tietysti tätä
ollakin, mutta tuskin kuitenkaan
silloin kun tuosta tutusta tunnustuk-
sesta tehdään tavanomainen johto-
päätös: ”Elämä menee, niin kuin on
mennäkseen.”

Jeesus on yleisuskonnollisella tasol-
la merkkihenkilö, joka ylittäessään
kaikki rajat auttaa meitä uskomaan
hyvien voimien mahdollisuuksiin ja
opettaa tietä täyteen elämään ja ai-
toon ihmisenä olemiseen.

Seurakunnassa taas olemme yleis-
uskonnollisuuden normaalitunnus-
tuksen mukaan kutsuttuja avoimeen
yhteyteen ja keskinäiseen vuorovai-
kutukseen. Syntien anteeksiantamus
on hyväksytyksi tulemisen koke-
mus. Varsin runsaisiin kielikukka-
siin yleisuskonnollisuus pukeutuu
puhuessaan kuolemasta ja iankaik-
kisuudesta. Pääasia on, ettei se tun-
nusta kahta tilaa kuoleman jälkeen,
ei varsinaista taivasta eikä ainakaan
helvettiä. Sille on olemassa vain
yksi maa, johon kaikki polut kato-
avat tai kuulakkaat vedet, joihin elon
laiturista irronnut pursi tyylikkäästi
lipuu. Koska tässä ei ole mitään
erityistä kristillistä toivoa, se ei
myöskään anna kenellekään mitään
erityistä aihetta tutkia oman elämän-
sä suuntaa.

Lain uskontoa

Luterilaisen oppimme mukaan kaik-
ki ihmiset ymmärtävät Jumalan la-
kia, mutta sitä vastoin evankeliumia
kaikki luonnostaan vastustavat. Tä-
hän ns. luonnollisen lain piiriin
kuuluu myös kaikille ihmisille tun-
nusomainen ns. luonnollinen uskon-
to. Luther ilmaisee sen lyhyellä lau-
seella: ”Ihminen tietää, että Juma-

laa on palveltava ja lähimmäistä
rakastettava.” Luonnollisen uskon-
non pohjalta ihminen ei kuitenkaan
pääse kasvamaan oikeaan Jumalan
tuntemiseen. Se palvonta, jonka ih-
minen kehittää, on aina sydämen
kiinnittämistä epäjumalaan. Siksi
emme voi lähetystyössä ajatella, että
meidän ei tarvitse esim. Afrikkaan
viedä uskoa Jumalaan, koska usko
Jumalaan heillä on jo entuudestaan
alkukantaisten uskontojen pohjalta.
Tietoisuus Jumalan olemassaolosta
ja tarpeesta palvella häntä heillä
onkin. Mutta heidän luonnollisen
Jumala-uskonsa ehdoilla emme voi
julistaa evankeliumia. Heille on vie-
tävä sanoma Herramme Jeesuksen
Isästä eli Raamatun elävästä Juma-
lasta.

Yleisen uskonnollisuuden ehdoilla
kirkko ei voi julistaa kristillistä sa-
nomaa myöskään Suomessa, ol-
koonkin että meillä on pitkä kristil-
linen perinne takanamme. Luonnol-
lisen ihmisen järki on sokea hen-
gellisissä asioissa. Vaikka ihminen
tietää, että Jumalaa on palvottava ja
lähimmäistä rakastettava, hän jää
vain lain tasolle. Myös yleisuskon-
nollisuus on pohjimmiltaan lain
uskontoa. Se syntyy niin, että Ju-
malan laki ensin lievennetään sel-
laisiksi ihmiskäskyiksi, joita ihmi-
set voivat noudattaa. Tämä taas on
mahdollista siten, että mittapuuksi
otetaan vallitseva käytäntö. Näin
ihmiset voivat sisimmässään esiin-
tyä mitan täyttävinä lähimmäisten-
sä edessä ja rupeavat tältä pohjalta
kuvittelemaan, ettei Jumala voi vaa-
tia heiltä mahdottomia. Näin myös
luonnollisen ihmisen uskonnollisuu-
den tarve tulee tyydytetyksi.

Jumalan tahdon suhteellistamisen
avulla määritellään myös evanke-
liumi. Yleisuskonnollisuuden mu-
kaan kirkko noudattaa evankeliu-
mia, kun se ei ole ehdoton ja jyrk-
kä, vaan salliva ja joustava. Juma-
lan lain typistämisellä luodaan se
tyhjä salliva pelivara, jota voidaan
nimittää vaikka evankeliumiksi. Juu-
ri lain hengellisen käytön laiminlyö-

Toimiiko kirkko yleisuskonnol-
lisuuden ehdoilla?
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minen julistuksessa on kenties nä-
kyvin oire yleisuskonnollisuuden
ohjaavasta otteesta kirkon toimin-
taan. Mutta jos hylkäämme lain,
silloin evankeliumistakin tulee ajo-
puu ihmisuskonnollisuuden kosken-
kuohuissa.

Yleisuskonnollisuus johtaa tekojen
vankilaan. Ihmiselle annetaan näen-
näisesti liikkumatilaa, mutta häntä
ei ohjata vankilasta ulos. Evanke-
liumista tulee vain tyhjä nimitys,
jossa ei ole todellista voimaa auttaa
ihmistä. Yleisuskonnollisuuden pii-
rissä ihmiset kyllä tuntevat lain,
kuten kaikki ihmiset. Mutta koska
he eivät tunne julistuksen perusteel-
la lain jumalallista virkaa ja voimaa,
he pysyvät kiinni laissa eikä evan-
keliumi kelpaa heille.

Yleisuskonnollisuuden
malli ja ohje

Yleisuskonnollisuus tavanomaisessa
muodossaan on hyvin sovinnaista,
etäällä pysyttelevää ja oppilauseil-
taan kaunista. Koska se kykenee
omaksumaan uskonnollisia käsityk-
siä eri tahoilta aina sen mukaan,
mitä tilanne ja yleiset aatevirtauk-
set näyttävät vaativan, se on jousta-
va ja mukautumiskykyinen. Juuri
tämän ominaisuuden ansiosta se on
perusluonteeltaan synkretistinen,
joskin yleensä hyvin varovaisessa
ilmiasussa. Kristilliseltä kannalta
katsottuna se on kuitenkin eräässä
suhteessa hyvin joustamaton ja jyrk-
kä. Se ei hyväksy ohjeekseen ja
arvosteluperustuksekseen ihmisen
ulkopuolelta tulevaa Jumalan ilmoi-
tuksen sanaa. Yleisuskonnollisuus
voi kyllä virittyä Raamatusta, mut-
ta uskon sääntönä se ei Raamattua
suvaitse.

Yleisuskonnollista asennetta on var-
maan länsimailla suuresti hedel-
möittänyt 200-vuotinen teologian
piirissä vaikuttanut virtaus, jonka
peruslähtökohtana on uskonnollinen
ihminen. Uskonto voidaan ymmär-
tää maailmankaikkeutta syleilevänä
jumalatunteena ( romanttinen mal-
li), ajattelevana tietoisuutena (idea-
listinen malli) tai maailman yläpuo-
lelle kohoavana itsensä toteuttami-
sena (eettinen malli). Mutta aina
totuuden mittaa lopulta vain uskon-

nollinen ihminen. Tätä nykyä yleis-
uskonnollisuus etenee käsikädessä
Raamatun ilmoitusluonteen torjuvi-
en käsitysten kanssa. Jos Raamatun
totuus ei ole lähtöisin ihmisen ul-
kopuolelta, vaan ilmoitus ymmärre-
tään ihmisen sydämen kokemuksiin
perustuvana tulkintoina Jumalasta,
on yleisuskonnollisuus perinyt voi-
ton. Samalla on kuitenkin menetet-
ty kristinuskon ainutlaatuisuus ja
sen matka synkretistiseen sulatusuu-
niin alkanut. Silloin olemme kulke-
massa päinvastaiseen suuntaan kuin
Raamatun profeetat ja apostolit,
jotka taistelivat tällaista sulatusta
vastaan ja säilyttivät puhtaana us-
kon elävään Jumalaan, Herramme
Jeesuksen Isään.

Jumala-kuvat

Tältä pohjalta nykyinen keskuste-
lumme Jumala-kuvista kaipaisi sel-
vennystä. On ruvettu toistamaan
ajatusta, että erilaisilla ihmisillä tai
ihmisryhmillä on erilainen Jumala-
kuva, jonka perusteella he toimivat
kirkossa ja etsivät kannatusta. Joh-
donmukaisesti toteutettuna tämä
johtaisi kuitenkin kristillisen uskon
pirstomiseen. Jos maanviljelijällä on
erilainen Jumala-kuva kuin ydinfyy-
sikolla, lapsilla erilainen kuin aikui-
silla, miehillä erilainen kuin naisil-
la, suomalaisilla erilainen kuin tan-
sanialaisilla, ja kaikki ottaisivat
oman Jumala-kuvansa ohjeeksi, ei
mitään kristinuskon kokonaisuutta
voisi olla. Tosiasiassa nämä Juma-
la-kuvat ovat pikemminkin erilaisia
maailmankuvia. Kristillisessä mie-
lessä ne ovat erilaisia kuvia Juma-
lan luomistöistä ja näin avautuvia
erityisiä näkökulmia Jumalan hy-
vyyteen ja viisauteen. Kristityn us-
kolla voi olla vain yksi Jumala-kuva,
Jeesuksen Kristuksen ilmoittama
Raamatun Jumala. Yleisuskonnolli-
suudella taas ei ole muuta normia
kuin oppilause: ”Näin minä koen.”

Kysymys mystiikasta

Yleisuskonnollisuus ei esiinny vain
suhteellisen välinpitämättömänä jo-
kamiehen uskontona, vaan se on
kokenut viime vuosina aivan erityi-
sen nousun. Elämme aikakautta,
joka etsii syvää ja voimakasta us-

konnollista kokemusta. Sisäänpäin
kääntyminen, mietiskely ja mystii-
kan kirjallisuus kiinnostavat. Ihmi-
nen etsii elämän mielekkyyttä, tur-
vaa ja toivoa luotaamalla sielunsa
syvyyksiä. Hän keskittyy itsensä
löytämiseen. Arvelen, että yleisus-
konnollisuus ja kristillisen uskon
kriittinen kohta tulee olemaan juuri
mystiikka. Mystiikka puhuu ihmi-
sen yhdistymisestä tai sulautumises-
ta jumaluuteen. Sen tavoitteena on
ihmisen syvimmän olemuksen kir-
kastuminen eräänlaiseksi jumaluu-
den asunnoksi. Mutta sikäli kuin
tähän tulokseen pyritään uskonnol-
listen harjoitusten, erityisen elämän-
tavan tai muiden ponnistusten avul-
la, kysymyksessä on luonnollisen
ihmisen uskonto. Se jumala, jonka
ihminen saavuttaa, onkin hänen oma
keksintönsä, ja se vapautuminen,
jota hän tavoittelee, tosiasiassa us-
konnollisten tekojen vankila. Mys-
tiikka on niin laaja yleisuskonnolli-
suuden käsite, että sitä voidaan
huoletta käyttää mitä erilaisimmis-
ta ihmisoppien järjestelmistä.

Mutta kysymys mystiikasta ei kris-
tillisen uskon kannalta ole vielä täl-
lä selvitetty. Tiedämme, että myös
Raamattu puhuessaan uskosta ja
hengellisestä elämästä käyttää nimi-
tystä ”olemme Jumalan asunto hen-
gessä”, ”olemme yhdistetyt Kristuk-
sen kanssa”, jopa ”yhteenkasvanei-
na häneen”, meidän elämämme on
”kätketty Kristuksen kanssa Juma-
lassa”, ”olemme Kristuksen morsi-
an” jne. Nämä ovat olleet erityisen
läheisiä uskonajatuksia kristikunnan
uudistus- ja herätysliikkeille ja myös
Suomen kirkossa vaikuttaneille liik-
keille. Myös tätä voidaan nimittää
kristilliseksi mystiikaksi, mutta ni-
mitys ei vielä sano mitään itse us-
konajatusten samanlaisuudesta
yleisuskonnollisen mystiikan kans-
sa. Kristillisessä uskossa mystiikka
on uskonvanhurskauden eikä teko-
jen vanhurskauden palveluksessa.
Kyllä nytkin on kyse kokemukses-
ta. Uskovaan tulee uusi valo ja uusi
elämä. Ihmisen koko olemus muut-
tuu, kun Kristus sanan ja sakrament-
tien kautta antaa hänelle itsensä ja
uskon kautta asuu hänessä. Vasta
silloin käy mahdolliseksi uuden ih-
misen ja vanhan ihmisen taistelu,
kun Jumalan seurakunnassa olem-
me yhdistettyjä Kristukseen.

Simo Kiviranta
  Hyvinkäällä 1984

“Yleisuskonnollisuuden mukaan kirkko
noudattaa evankeliumia, kun se ei ole

ehdoton ja jyrkkä, vaan salliva ja joustava.”
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Kolme näkemystä todellisuudesta
Tämän luonnostelun tarkoituksena on hahmottaa nykyisen länsimaisen kulttuurin piirissä vaikuttavien ajatustapojen ominaispiirteitä ja
tarjota lukijalle tilaisuus peilata omaa ajatteluaan tässä esitettyihin näkemyksiin. Näillä malleilla on sisäistä johdonmukaisuutta, mutta
yksilötasolla ne voivat sekoittua toisiinsa niin, että ajattelussa on eri tahoilta omaksuttuja aineksia.

Naturalistinen

● Aine (materia) on perimmäinen todelli-
suus.

● Olemassaolomme alkoi sattumasta ja
päättyy kuolemaan.

● Maailma on ollut aina perimmäiseltä ole-
mukseltaan samanlainen kuin nykyäänkin:
sattuman ja luonnonlakien vuorovaikutus-
ta; ja niin kauan kuin on ollut tietoista elä-
mää, on myös ollut tietoista kärsimystä, ja
tämä jatkuu, kunnes tietoinen elämä kato-
aa.

● Ongelmamme johtuvat perimmältään
siitä, että ihminen on “evoluution lipsah-
dus“: on turhaa vaatia elämässä oikeutta tai
tarkoitusta, sillä niitä ei ole olemassakaan.

● Kaikki uskonnot ovat perimmältään sa-
manarvoisia: ihmisen mielikuvituksen ja
herkkäuskoisuuden tuotteita.

● Syntiä ei ole, on vain evoluution myötä
syntyneitä käyttäytymismalleja.

***

Ilmoitusteologinen

● Jumala on perimmäinen todellisuus.

●  Olemassaolomme alkoi luomisesta ja
johtaa viimeisen tuomion kautta iankaik-
kiseen kadotukseen tai iankaikkiseen au-
tuuteen.

●  Syntiinlankeemus on aiheuttanut sen, että
alun perin hyväksi luodusta maailmasta on
tullut perustavasti erilainen — nyt se on
“kyynellaakso“, niin että meidän kristitty-
jen on kuljettava kirkkauden valtakuntaan
monen ahdistuksen kautta.

● Ongelmamme johtuvat perimmältään
syntiinlankeemuksesta, perisynnistä ja näi-
hin liittyvästä Jumalan kirouksesta.

● Tosi uskonto perustuu Jumalan itse-
ilmoitukseen; sen kanssa ristiriitainen us-
konnollisuus on kadottavaa harhaa.

● Jumalasta ja Hänen sanastaan luopumi-
nen sekä kaikki, mikä ei ole uskosta, on
syntiä.

***

Yleisuskonnollinen

● Turha filosofoida, tärkeintä on hyvä tun-
nelma.

● On lohdullista ajatella, että kuolema ei
ole kaiken loppu: sieluhan voi vaikka syn-
tyä tänne uudestaan tai jatkaa elämää jos-
sain toisessa, paremmassa todellisuudessa.

● Ikäviä asioita ei kannata ajatella — niitä
voi pitää harhana; ellei tämä onnistu, voi
olla vihainen Jumalalle ja vaatia muiltakin
samaa; elämän pitäisi olla mukavaa, ja on
epäreilua, jos muilla näyttää olevan muka-
vaa, mutta minulla on kurjaa.

● Ongelmista on ikävä puhua, pitäisi olla
positiivinen.

● Hyvä uskonto on sellainen, joka miellyt-
tää minua, eikä kenelläkään ole oikeutta
sanoa sitä vääräksi.

● Se, mistä en pidä, voisi ollakin syntiä,
mutta se, mistä pidän, ei voi.

***

● Naturalismiin sitoutunut tiedeyhteisö an-
taa parhaan tiedon todellisuudesta; se näet
hylkää kaiken yliluonnollisen mielikuvituk-
seen perustuvana ja pyrkii selittämään ha-
vainnot järjellisillä periaatteilla.

● Oikeaan käsitykseen pääsee opiskele-
malla tieteitä; vaikka tiedeselitykset voivat
olla virheellisiäkin, niin ne kehittyvät ajan
mittaan, sillä tiede on itsekorjaavaa; jo nyt
tieteen suurin saavutus on joka tapaukses-
sa ihmisen vapauttaminen yliluonnollisesta.

***

● Ilmoitusteologisella ja yleisuskonnolli-
sella näkemyksellä on se yhteinen perus-
vika, että niissä uskotaan johonkin yli-
luonnolliseen, kuten kulemanjälkeisen tie-
toisen elämän mahdollisuuteen: ne ovat siis
epätieteellistä hömppää eli huuhaata.

● Muita kuin naturalisteja sopii pitää vä-
hän yksinkertaisina ja hymyillä heille
nenänvartta pitkin; poikkeavat näkemykset
on kaikin keinoin pidettävä poissa tiede-
yhteisöstä, koululaitoksesta, politiikasta ja
muista oikeasti tärkeistä elämänpiireistä,
jättäen ne yksityisasioiksi, joita ei saa muil-
le tyrkyttää.

● Jumala, Pyhä Henki, antaa Raamatun sa-
nassa parhaan tiedon todellisuudesta; myös
Jumalan yleinen ilmoitus näkyvän luoma-
kunnan ihmeellisyydessä, historiassa ja
omassatunnossa antaa oikeaa tietoa.

● Oikeaan käsitykseen pääsee ottamalla
vastaan rakkauden totuuteen eli
suostumalla Jumalan opetettavaksi; Raa-
mattu on Jumalan sana, jolla kaikkien ope-
tusten ja opettajien luotettavuus on
koeteltava; ajan mittaan aistit näin tottu-
muksesta harjaantuvat erottamaan hyvän
pahasta ja oikean väärästä.

***

● Naturalistisella ja yleisuskonnollisella nä-
kemyksellä on se yhteinen perusvika, että
ne hylkäävät Jumalan sanan jääden
langenneen ihmisen halujen ja kykyjen va-
raan: vaikka Jeesus on kuollut kaikkien
puolesta, niin tällainen hiekalle rakentami-
nen vie häpeään ja iankaikkiseen
kauhistukseen.

● Muita kuin Jumalan sanasta eläviä ihmi-
siä sopii itkeä, kuten Jeesuskin itki katsoes-
saan katumatonta Jerusalemia; totuuden sa-
naa tulisi pitää tarjolla, mutta niin kuin lam-
paat susien keskellä: älykkäinä kuin käär-
meet ja viattomina kuin kyyhkyset.

● Kun seuraa sydämensä ääntä, ei voi jou-
tua harhaan — tärkeintä ei ole se, miten
asiat oikeasti ovat, vaan se, miltä ne mi-
nusta tuntuvat: tämähän on minun elämä-
ni, eikä se muille kuulu, miten haluan aja-
tella.

● Kannattaa opiskella sen verran, että pär-
jää käytännön elämässä, ja lisäksi, jos ha-
luaa harrastaa jotain erikoisaluetta; mutta
monet muut asiat voivat kyllä olla hauskem-
pia kuin työläs opiskelu.

***

● Naturalistisella ja ilmoitusteologisella nä-
kemyksellä on se yhteinen perusvika, että
niiden johdonmukainen seuraaminen on
vaivalloista: ne pyrkivät opettamaan ja va-
listamaan ihmisiä aiheuttaen näin päänvai-
vaa, mutta itse asiassahan elämän tarkoi-
tus on ikävän karkoitus.

● Muut kuin me yleisuskonnolliset ovat
tosikkoja, joille sopii vähän virnistellä;
mutta eihän heistä ole suurta harmia, jos
pysyvät omissa oloissaan; jos taas elämä
menee niin ikäväksi, että oma hymy hyy-
tyy, niin sitten voi katkeroitua kaikkeen ja
kaikkiin, mutta toivottavasti niin ei itselle
kuitenkaan käy.

Petri Kivenheimo
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Olen seurannut viimeaikaista kirkol-
lista keskustelua varsin hämmenty-
neenä. Kirkkomme sisällä on alettu
toimia varsin kyseenalaisella taval-
la suhteessa siihen, mitä ja mikä
kirkko sanoo itse olevansa. Suomen
evankelisluterilainen kirkko määrit-
telee olemuksensa ja olemassaolon-
sa täysin yksiselitteisesti kirkkolais-
sa. Sen ensimmäisessä osassa ja en-
simmäisessä pykälässä on selvästi
sanottu, että kirkko ”tunnustaa sitä
Raamattuun perustuvaa kristillistä
uskoa, joka on lausuttu kolmessa
vanhan kirkon uskontunnustuksessa
sekä luterilaisissa tunnustuskirjois-
sa.” Tästä on johtopäätöksenä kak-
si luovuttamatonta tosiasiaa, josta
kirkko ei voi luopua. Tai voihan
kirkko luopuakin, mutta siitä seu-
raa liian tuhoisia ongelmia. Nämä
kaksi tosiasiaa ovat kirkon sitoutu-
minen apostoliseen uskoon ja sitou-
tuminen luterilaiseen tunnustukseen.

Apostolinen tarkoittaa nojautumis-
ta apostolien arvovaltaan. Vanhan
kirkon uskontunnustukset ovat joko
apostolisia tai apostolisessa henges-
sä laadittuja. Raamatun kaanon eli
kirjakokoelma on koottu apostolisen
periaatteen mukaan. Juuri tämän
periaatteen mukaisestihan Raamat-
tumme on nykyisenlainen. Yksin-
kertaisesti voidaan sanoa, ettei kirk-
ko ole enää kristillinen kirkko, jos
se ei halua säilyä apostoliseen us-
koon sitoutuvana. Kirkko menettää
tällöin sekä Raamatun, että uskon-
tunnustukset. Kirkon on siis aivan
mahdotonta yrittää olla apostoliseen
uskoon ja Raamattuun sitoutunut
kirkko, jos kirkko itse opettaa, ettei
apostolien sanoja Raamatusta tarvit-
se ottaa tosissaan.

Vielä ilmeisempää on, ettei luteri-
lainen kirkko ole enää luterilainen,
jos se ei enää tunnusta omia tun-
nustuskirjojaan. Jokaisella kirkolla,
joka ei ole lahko, on ollut ja on
oltava tunnustus. Tämä on tärkeää,
jotta kirkko pysyisi omana itsenään.
Tunnustuskirjojen merkittävin sano-
ma on suhteen selvittäminen Raa-
mattuun. Yksimielisyyden ohje, Iso
katekismus ja Augsburgin tunnus-

tuksen puolustus sanovat Raamatus-
ta seuraavat neljä asiaa. 1. Se on
syntynyt Jumalan Hengen vaikutuk-
sesta. 2. Siinä ei ole Pyhän Hengen
lipsahduksia. 3. Sen sana ei valeh-
tele. 4. Se on ainoa tuomari, sääntö
ja ohje, jonka mukaan opit ja opet-
tajat on koeteltava.

Vasta tämän jälkeen voi seurata
varsinainen ydin, joka on luterilai-
nen kallisarvoinen vanhurskautta-
misoppi.  Näin se kuuluu Augsbur-
gin tunnustuksen mukaan: Syntien
anteeksiantamus ja armo saavute-
taan ”yksin uskon kautta, kun us-
komme, että meidät otetaan armoon
Kristuksen tähden.” Jos emme ota
tunnustuskirjoja tosissamme mene-
tämme sekä oikean tavan tulkita
Raamattua että uskonvanhurskauden
periaatteen.

On varsin kummallista, että useat
kirkkoomme hengelliset työntekijät
ovat viime vuosina ja viime aikoina
kunnostautuneet kyseenalaisella ta-
valla molemmissa edellä mainituis-
sa asioissa. On tutkimustuloksia sii-
tä mihin seurakunnan työntekijät
uskovat ja eivät usko, ja välinpitä-
mättömyyttä tuloksiin. On kirkon
työntekijän roolissa julkaistuja kir-
joja, jotka opettavat sekä apostolis-
ta uskoa, että tunnustuskirjoja vas-
taan. On lipsahduksia puheissa, joi-
den mukaan juuri Raamattuun ja
tunnustuskirjoihin pitäytyvät kristi-
tyt ovat kirkkomme ongelma. Joku
puhuu toimimisesta ”kirkon rahoil-
la kirkkoa vastaan”. On äänestyksiä
siitä, mitä mieltä kirkko on tietyistä
asioista, joista Raamattu sanoo hy-
vin selkeästi totuuden. Sen sijaan,
että argumentoidaan Raamatulla,
nostetaankin kirkkolaki ylimmäksi
ohjeeksi. Missä kuuluu se ääni, jon-
ka kirkkolain mukaan pitäisi olla
keskeistä?

Jos tämä on kirkkomme, Suomen
evankelisluterilainen kirkko, niin
jotain täytyisi tehdä räikeälle risti-
riidalle. Koko kirkko saattaa itsen-
sä naurunalaiseksi, käytännöllään ja
uusilla periaatteillaan jotka ovat ris-
tiriidassa kirkkolain kanssa. Ne ovat

jokaisen ajattelevan ihmisen järjen
ja logiikan mukaan mahdottomassa
ristiriitatilanteessa muun muassa
edellä kuvatuissa asioissa. Mitä
voimme sitten tehdä? Pitäisikö nöyr-
tyä ja palata siihen mitä Luther oi-
valsi ja Raamattu on aina opettanut?
Vai pitäisiköhän kirkkolakia muut-
taa niin, että siitä poistettaisiin kiu-
sallinen tunnustuskirjoihin ja uskon-
tunnustuksiin liittyvä kohta ja tar-
vittaessa Raamattuun viittaus? Vai
pitäisikö niiden, jotka haluavat
muuta kuin kirkkolaissa mainittua
kirkkoa, perustaa uusi lahko uusine
tunnustuksineen?

Jokainen lukutaitoinen kristitty on
suorastaan velvollinen ottamaan
selville sen, mihin oma kirkko us-
koo ja mitä se tunnustaa. Helpoin
tapa aloittaa tämä tutustuminen, on
lukea ensin Augsburgin tunnustus ja
sitten vaikkapa Yksimielisyyden
ohjeen tiivistelmä. On suorastaan
huvittavaa, miten nämä antavat
moniin kysymyksiin suoran vasta-
uksen. Ne puhuvat suoraan muun
muassa kelvottomista ja kelvollisis-
ta ehtoollisvieraista, pappisvihki-
myksestä ja muista viimeaikaisista
kirkollisista aiheista. Lue tunnustus-
kirjat, niin todella tiedät, mitä kirk-
komme opettaa eri asioista!

Kirkon periaatteilla kirkkoa
vastaan?

KALLE VÄÄTÄINEN
          Siilinjärvi
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Palvominen on kääntymistä Juma-
lan puoleen, kun käännät kasvosi
Jumalaa kohti ja huudat häntä avuk-
si ahdistuksessa, kiität häntä vapah-
duksesta, kun muistelet ja kuulutat
hänen hyviä tekojaan, sitä että hän
on luojasi, hyväntekijä, lupauksen
antaja ja ylläpitäjäsi.

Mutta milloin Jumala tunnetaan tä-
hän tapaan, että hän on laupias, lep-
pyinen ja tekee hyvää, silloin läh-
den liikkeelle, käännän kasvoni pois
Jumalasta ihmisiin päin, toisin sa-
noen huolehdin kutsumuksestani.
Jos olen kuningas, huolehdin val-
tiosta. Jos minulla on talous, hallit-
sen perhettäni. Jos olen opettaja,
opetan oppilaita ja kehitän heidän
elämäntapojaan ja käsityksiään
hurskauteen päin. Näitä tekoja sa-
notaan aivan oikein jumalanpalve-
lukseksi. Näissä kaikissa me palve-
lemme Jumalaa, joka on tahtonut
meidän tällaista tekevän ja sijoitta-
nut meidät ikään kuin tällaiselle var-
tiopaikalle.

Kaksi tapaa palvella Jumalaa

Nämä ovat oikean hurskauden ja us-
konelämän pääkohdat: usko Juma-
laan, jolla otamme omaksemme
syntien anteeksiantamuksen, avuk-
sihuutaminen, kiittäminen ja tunnus-
tus. Sitten kutsumukseen liittyvät
työt lähimmäistä kohtaan, se että oh-

jaat, opetat, saarnaat, lohdutat, ke-
hotat, hankit työlläsi elantoa jne.

Martti Luther
Ensimmäisen Mooseksen

kirjan selitys

Jyväsiä
”Jeesus sanoo olevansa maailman ja
elämän valo, jolla on todistusvoima.
Valo todistaa, ei selittelemällä eikä
todistelemalla, vaan loistamalla.”

”Älä kuluta kallista armonaikaasi
etsimällä itsestäsi olematonta ’oman
onnesi seppää’. Sillä sinä itse olet
sen sepän taos.”

”Älä höylää valmiiksi höylättyä,
sillä silloin sinä kavennat tai ohen-

nat sen. Jumala sana on valmiiksi
höylätty.”

” Jumalan testamenttia, hänen vii-
meistä tahtoaan Pojassaan ei voi
kukaan eikä mikään hävittää.”

”Armo on armottomia ja ansiotto-
mia ihmisiä varten. Armo on Karit-
san verellä sinetöity sana.”

”Totuus ei ole monta, vaan yksi.
Totuus on yhtäpitävä todellisuuden

kanssa eikä ole erotettavissa histo-
riasta.”

”Uskova ilman toimivaa uskoa on
kuin pieni tyttö, joka keräsi kaunii-
ta karamellipapereita, mutta kysyt-
täessä häneltä miltä karkit maistui-
vat, tyttö vastasi: ’En tiedä, en ole
maistanut.’”

Oswald Hohti
Anjalankoski
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Suomen Luther-säätiön
messuja kevätkausi 2005

HELSINKI
Annankatu 7  joka sunnuntai klo 11.

IMATRA
sunnuntaina klo 15.00 Teppanalan rukoushuoneella
8.5.; 12.6.

KUOPIO
sunnuntaisin klo 14.00 Metodistikirkossa Puusepänkatu 7
17.4.; 1.5.; 15.5.

LAHTI
sunnuntaisin klo 10.00 Lahden Diakonialaitoksen Betel-salissa
Sibeliuksenkatu 6B
17.4.; 1.5.; 15.5.; 29.5.; 12.6.

PORI
sunnuntaina klo 17.00 Väinölän kirkossa
8.5.

SEINÄJOKI
sunnuntaina klo 12 Adventtikirkossa Kauppaneliö 13 as 3
24.4;  8.5;  22.5.

TAMPERE
sunnuntaisin klo 17.00 Metodistikirkossa Lapintie 4
17.4.; 1.5.; 15.5.; 29.5.; 12.6.

Kysy toiminnasta
Anjalankoskella, Rengossa...!

Tilaa ilmaiseksi Pyhäkön Lamppu
puh. 041 507 7283

Kuunte le  saarno ja  In te rne t is tä   www. lu thersaa t io .com

P y h ä k ö n  l a m p p u  -  t o i m i t u s

Luther-säätiö
Missions-
provinssin
tukijäseneksi

Suomen Luther-säätiön hallitus
päätti kokouksessaan 10.3.2005
hakea Ruotsi lähetyshiippakun-
nan, Missionsprovinsin tukijäse-
nyyttä. Missionprovinssin sään-
töjen mukaan sen varsinaiskesi
jäseniksi voiva tulla koinoniat, ju-
malanpalvelusyhteisöt, joilla
sama usko ja tunnustus kuin lä-
hetyshiippakunnalla. Tämä lisäk-
si järjestöt ja säätiöt voivat liit-
tyä tukijäseniksi. Tukijäsenyys ei
merkitse sitä, että Luther-säätiö
toimisi lähetyshiippakunnan alai-
suudessa tai valvonnassa, vaan
sitä että se voi osallistua lähetys-
hiippakunnan rakentamiseen ja
saa nimetä kaksi edustajaa Mis-
sionsprovinssin ylimpään päättä-
vään elimeen, hiippakuntakoko-
ukseen.

JP

Päätoimittaja
Juhana Pohjola juhana.pohjola@luthersaatio.com

Toimitusavustaja
Sakari Korpinen sakari.korpinen@luthersaatio.com

Lehden Taitto
pp Graphics

w w w . l u t h e r s a a t i o . c o m
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Nordea 101230-209260
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Lahdessa asuvalle Raija Kärkkäiselle
hengelliset asiat ovat sydäntä lähellä.
Hän käykin ahkerasti monissa tilaisuuk-
sissa, raamattu-, katekismus- ja rukous-
piireissä.

-Olen tullut jo nuorena huomaamaan,
etten tule saamaan tyydytystä janooni
ja ikävääni katoavasta. Etsiydyin ja
pyrin sydämestäni ja ymmärryksestäni
”tunnustavien uskovien” seuraan. Ajan
myötä koin, etten kelvannut Jumalalle,
itselleni tai toisille, kertoo Raija.

Raija on kokenut elämänsä Jumalan kou-
luksi. Elämään on kuulunut sellainenkin
vaihe, jossa hän etsiytyi raamattukurssil-
le erääseen sisäoppilaitokseen. Tässä elä-
mäntilanteessa hän arvioi kasteasiaa.
-Se tuntui siinä tilanteessa että uudel-
leenkaste varmentaisi asiaa, olisi itsellä
sitten vertailukohdat lapsikasteesta ja
”uskovien kasteesta”, minulla oli puh-
tauden kaipuu ja lähemmän Jumala-suh-
teen ikävä sekä uteliaisuutta. Lisäksi
ihmiset ympärillä tukivat tällaisia aja-
tuksia, kertoo Raija
-Tunteen tasolla halusin kokea, etsiä
turvaa ja hyväksyntää Jumalan, ihmis-
ten ja omissa silmissä. Järjen tasolla pe-

rustelin sitä itselleni konkreettisella
toiminnalla jolla voin osoittaa haluni
kelvata Jumalalle ja olla kuuliainen
Hänen käskyilleen sekä saada itselle
muistettava kokemus kasteesta, eritte-
lee nyt Raija silloisia tuntemuksiaan.

Uudelleenkaste ei antanut Raijalle kui-
tenkaan sitä mitä hän kaipasi. Hänen
elämässään oli yhä vielä entinen epä-
varmuus, pelot, heikkous, epäilykset ja
epäusko.
- Uudelleenkaste oli todellakin minul-
le itse tehty teko, joka ei tarjonnut
mitään uskon elämääni. Nyt näen että
perimmäisenä syynä minulla oli sanan
luvun ja tutkimisen puute ja oikean
tuen puute. Olisin tullut autetuksi sa-
nan avulla, oikealla sielunhoidolla ja
ripillä eli kasteeni armoliittoon palaa-
malla ajattelee Raija nyt.

Raija on saanut armon nöyrtyä paran-
nukseen kasteensa uusimisesta ja tur-
vaa nyt iloisesti uskossa ensimmäiseen
varsinaiseen kristilliseen kasteeseensa.
-Koen tämän niin sydämenasiaksi, että
en väsy puhumasta kasteen merkityk-
sestä kiinnostuneille ihmisille. Katekis-
muspiirissäkin asia tuli minulle eteen

niin, että en voinut kiertää tai ohittaa:
halusin aivan todistaa Jumalan yksipuo-
lisesta liitosta ja Jumalan lupauksista.
Kuten Aabraham kyseli Jumalalta mikä
on se merkki, miten voi tietää että saa
lupaukset omakseen ja Jumala antoi
ympärileikkauksen liittonsa merkiksi.

-Olen nyt kiitollinen saamastani ope-
tuksesta, kokemusten jakamisesta, sie-
lunhoidosta ja yhteisistä rukouksista.
Nyt olen alkanut toivoa kelpaavani Ju-
malalle niin, että hän itse tekisi minus-
sa mitä parhaaksi näkee. Ajattelen, että
Jumala on kuitenkin ollut elämässäni
johtamassa sallimiensa virheidenkin
kautta. Kunpa kuulisin häntä tarkem-
min, sanoo Raija ja pukee tuntemisen-
sa lopuksi kauniisiin hengellisen lau-
lun sanoihin: ”Kristuksen risti ja kas-
teeni kallis, niissä mä raukka oon tai-
vaaseen valmis”

Arto Forsström

”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi
varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi
Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet
mielessäsi, hän viitoittaa sinulle tien.”
Sananl. 3:5-6

Jumala on uskollinen


