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Oi yhteyttä
kaikkien pyhien
Pyhäinpäivä tuo kynttilät haudoille
ja poisnukkuneet rakkaat mieliimme.
Kirkoissa luettavat vuoden aikana
kuolleitten seurakuntalaisten pitkät
nimilistat muistuttavat, että korjuutyö
ajasta ikuisuuteen käy laajamittaisesti
ympäri vuoden ikää ja asemaa katso-
matta. Pyhäinpäivää vietetään uskos-
sa Kristukseen kuolleiden muistoksi.
Se ei ole vainajien muistopäivä, vaik-
ka niin yleisesti se ymmärretäänkin.
Kristillisen pyhäinpäivän rinnalle
onkin nopeasti kasvamassa tuonti-
tavarana halloween-juhlakulttuuri.
Kuolema puetaan luurankovaatteisiin
ja kummitusnaamareihin. Kuoleman
kasvot ovat lapsellisen rumat ja pelot-
tavat. Näin vieras, jota muuten emme
kestä katsella ja kohdata, saa kaupal-
lisen leikin varjolla meille käsiteltä-
vän muodon. Voimme jopa nauraa
sille.

Pyhäinpäivänä emme juhli kuolemaa,
vaan kuoleman voittoa. Kuolema on
kauhea ja ylivoimainen mahti, vaikka
yrittäisimme laittaa sen mihin asuun
tahansa tai työntää pois mielistämme.
Sen edessä ei ole muuta turvaa kuin
Hän, joka on kuoleman voittanut.
Niin kuin Raamattu sanoo: ”Ei hän
ole kuolleitten Jumala vaan elävien.”
Hän on meidän elävien kuolema. Hän
on kuolleiden elämä.  Kuoleman aita,
 joka erottaa meidät perille päässeistä
on vain meidän silmiemme ongelma.
Jumalan edessä aitaa ei ole. Siksi seu-
rakunta on pyhä ja yhteinen. Eihän
kuolema voi repäistä meitä Kristus-
ruumiista, katkaista Viinipuusta tai
tempaista meitä Hyvän Paimenen
laumasta. Ajassa taisteleva ja taivaas-
sa riemuitseva seurakunta on yhtä
Kristuksessa täällä jo nyt. Tämä to-
dellisuushan ihanasti tunnustetaan ja
eletään todeksi jumalanpalveluksessa,
jossa me ”laulamme Sinulle ylistystä
enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.”

Kun kirkossa paljon puhutaan yhtey-
destä ja sen vaalimisesta, on usein
mielikuvana vain poikittaissuuntainen
kuva: yhteys ja samanmielisyys nii-
den kanssa, jotka nyt elävät. Niitä,
jotka eivät halua taipua kirkossa val-

lalla olevan uuden kristinuskon ym-
märryksen ja tulkinnan muotteihin,
syytetään yhteyden hajottamisesta.
Kun uskomme mukaan seurakunta
Jumalan kansana on kulkenut Aa-
damin ja Aabrahamin päivistä asti lä-
pi historian, niin emme saisi sokeutua
käsittämään kristillisen yhteyden vain
koskettavan tätä aikaa ja tarkoittavan
nykyiseen enemmistömielipiteeseen
sulautumista. Lausummehan me vielä
apostolisen uskontunnustuksen,

laulammehan me yhä virsiä menneiltä
vuosisadoilta ja kuluvathan kirkon
historian suurten opettajien kirjat
nytkin meidän käsissämme. Jokaisen
uuden kristillisen sukupolven ope-
tuksen ja julistuksen mottona tulisi
olla, non novum sed nove, ei uutta
vaan uudelleen. Suuri kysymys on-
kin, vaalimmeko me ennen kaikkea
yhteyttä pitkittäissuunnassa eli onko
meillä ykseys ja yhteys uskossa ja e-
lämässä perille päässeiden pyhien
kanssa vai katkaisemmeko ylpeästi
sen? Sanovatko menneiden polvien
pyhät aamenensa aikamme linjauk-
sille?

Yhteyden vaaliminen pitkittäissuun-
nassa ei tarkoita romanttista nojautu-
mista menneisiin kirkon kulta-aikoi-
hin, ei-raamatullisten traditioiden ka-
nonisoimista tai nykyhetken vaikeista
ratkaisuista pakenemista, vaan sen
tarkkaamista, että mekin kuljemme
samaa ikivanhaa armontietä Karitsas-

ta laulaen. Kun silmiemme edessä
näemme kaikki menneiden suku-
polvien pyhät, silloin monien kristit-
tyjen usein kokema tunne vähemmis-
töön kuuluvana kummajaisena olemi-
sesta kirkossakin, näyttäytyy aivan
toisessa valossa. Tiedämme, ettei Ju-
malan sanasta voi äänestää. Mutta
emme saisi sortua kuvittelemaan, että
nykyhetken kirkolliset gallup-otokset
antaisivat oikean kuvan, kun ei haluta
kysyä ja kuunnella, mitä kristityillä
kaikilta menneiltä vuosisadoilta olisi
sanottavaa.

Meidän tulisikin tunnustuksemme
mukaisesti oikein kunnioittaa edes-
menneitä pyhiä, kiittämällä Jumalaa
heistä, vahvistumalla uskossa katsel-
len Jumalan armoa heitä kohtaan ja
seuraten heidän esimerkkiään uskon-
tiellä. Näin toteutuu se kaunis kuva
ja todellisuus seurakunnasta, joka on
kuin pitkän pitkä juna. Toinen pää ju-
naa on vielä pimeässä tunnelissa ja
toinen osa jo kirkkaassa päivän pais-
teessa. Me olemme vielä tunnelissa,
uskossa kuolleet kirkkaudessa. Mutta
koska kuljemme samassa junassa, me
kaikki kohtaamme ravintolavaunussa
Herran kattamassa pöydässä. Oi yh-
teyttä kaikkein pyhien, me vaivassa,
he maassa autuuden. On seurakunta
pyhä, yhteinen. Halleluja, halleluja,
halleluja! (VK 142)

"Ajassa
taisteleva ja
taivaassa

riemuitseva
seurakunta on

yhtä.”

TEKSTI: JUHANA POHJOLA
Suomen Luther-säätiön Dekaani
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Paulus-yhteisön paimen
Petri Hiltunen

TEKSTI: JP

JATKUU

Valkealan kirkkoherra, TT Petri Hil-
tunen tuli muutama vuosi sitten tun-
netuksi koko maassa. Umpikujatilan-
teessa elokuun lopussa Petri erosi
kirkkoherran tehtävästään ja aloitti
Paulus-yhteisön paimenena Suomen
Luther-säätiössä lokakuun alussa.

– Valkealan kirkkoherran viran jättä-
minen oli minulle kipeä asia, olihan
minut neljä vuotta sitten valittu vir-
kaan selvällä äänten enemmistöllä.
Sain tehdä hedelmällistä työtä juma-
lanpalveluksissa, toimituksissa, kin-
kereillä jne. Vuosien varrella ihmiset
ovat innolla hakeutuneet Valkealaan
jumalanpalveluksiin. On ollut upea
seurata Jumalan työtä, kun Hän on
saanut synnyttää uskon jonkun sydä-
messä tai kirkastaa armon sanoman.
Kaiken tämän taaksejättäminen on
kieltämättä tuntunut raskaalta, Petri
kertoo.

– Tuomiokapitulin ja kirkkovaltuus-
ton päätökset eivät kuitenkaan jättä-
neet minulle minkäänlaista elintilaa.
Vaihtoehtoina olivat vakaumuksesta
luopuminen tai kantelukierre. Siksi
olin pakotettu jättämään virkani.

– Olen toisaalta hyvin helpottunut.
Olen 15 vuoden aikana nähnyt kirkon

virassa myös seurakuntaelämän var-
jopuolet. Erityisen hankalalta on tun-
tunut toimiminen luottamushenkilöi-
den kanssa, joiden tavoitteet ovat täy-
sin päinvastaiset kuin itselläni. Yh-
teisen raamatullisen perustan löy-
tyminen on usein mahdotonta.

– Uskoville ihmisille on lähtöni ollut
järkytys. Heidän on hyvin vaikea ym-
märtää sitä, että tilanne kirkossa on
oikeasti mennyt näin vaikeaksi. Yl-
lättäen myös moni entinen vastusta-
janikin on ollut vilpittömän pahoil-
laan siitä, että jouduin lähtemään.

Kirkko ei ole enää sama

Petri kertoo toimineensa hyvin eri-
laisissa seurakunnissa eri puolilla
Suomea mm. Hirvensalmella, Si-
poossa, Heinävedellä, Rengossa ja
nyt Valkealassa. Päällimmäinen
havainto hänellä kirkon muuttumi-
sesta on ollut kristillisen uskon ja tie-
t ämyksen  nopea  häv iäminen .

– Kirkko tuntui vielä 1980-luvulla
korjauskelpoiselta, mutta seuraava
vuosikymmen romutti nämä toiveet.
"Maailma" ja sen ajattelu on tun-
keutunut jo niin syvälle kirkon sisään,

ettei sitä saa millään häädetyksi pois.
Päinvastoin raamatullinen kristillisyys
alkaa painua marginaaliin ja sitä
myöten seurakuntien ulkopuolelle.
Kirkossa on paljon sanoja ja paljon
touhua, mutta se kaikkein tärkein,
Kristuksen risti, on jäänyt kaiken
puuhastelun varjoon, Petri vakavana
pohtii.

Median hampaissa

– Valkealan mediajupakka vuonna
2002 avasi silmäni sille todellisuudel-
le, jossa me Suomessa ja kirkossa e-
lämme. Huomasin, että kansa on ihan
oikeasti vaihtanut uskontoa. Kristin-
usko ja Raamattu on nakattu nurk-
kaan ja tilalle on astunut tasa-arvo-
ja suvaitsevuususkonto.

– Mediajulkisuus on kieltämättä vai-
kuttanut paljon luottamukseeni ihmi-
siä kohtaan. Moni ystävällinen toi-
mittaja puukotti minua kirjoituksis-
saan niin paljon kuin ilkesi. Minusta
tehtiin hirviö ja naistenvihaaja, joksi
ainakaan vaimoni ei minua tunnis-
tane.
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– Kielteinen julkisuus on tietenkin
ollut raskasta koko perheelle. Var-
sinkin vaimoni Mari joutui alkuai-
koina myös työnsä kautta osalliseksi
ihmisten vihasta ja syytöksistä. Ih-
meellisesti olemme kuitenkin saaneet
voimaa ystävien esirukousten ja mo-
nenlaisen tuen avulla. Ajoittain on
saanut tuntea Pyhän Hengen hellää
hoitoa varsinkin Raamatun sanan
kautta.

Mikä on Paulus-yhteisö?

– Paulus-yhteisön toiminta-ajatukse-
na on tarjota viikoittainen messu kai-
kille nälkäisille. Me haluamme jatkaa
sitä hengellistä perintöä, joka kansan-
kirkon seurakunnissa on katoamassa.
Palaamme kirkon alkuperäisiin lähtö-
kohtiin, Raamattuun ja luterilaiseen
tunnustukseen. Niiden perustalta
muotoutuvat sitten pikkuhiljaa uu-
delleen seurakuntaelämän rakenteet.
Jo sinänsä tärkeä on myös yhteisö,
joka kannustaa ja tukee monien tais-
teluiden keskellä eläviä kristittyjä,
yhteisön paimen valottaa.

– Paulus-yhteisö ei ole maantieteel-
lisesti rajattu, mutta toimintamme
painottuu Kymenlaaksoon, jossa a-
suu noin 200.000 henkeä. Väkeä
messussamme käy kauempaakin, ai-
na Lappeenrantaa ja Joutsenoa myö-
ten. Kokoontumispaikkamme on
Kouvolan adventtikirkko, joka on
ottanut meidät avosylin vastaan ja
iloitsee hyvin alkaneesta toiminnas-
tamme.

– On upea saada keskittyä sananju-
listukseen, sakramenttien hoitami-
seen, sielunhoitoon ja muihin varsi-
naisiin papin töihin! Vihdoinkin saa
keskittyä siihen, mihin Jumala on ai-
kanaan minut kutsunut. Seitsemän
vuotta kirkkoherrana merkitsivät vä-
lillä suurta määrää turhauttavia ko-
kouksia, virastopäivystyksiä, talous-
hallintoa, työsuhdekysymysten setvi-
mistä jne.

Hiltusen perhe on täysillä mukana
tässä uudessa elämänvaiheessa. Mari
hoitaa Paulus-yhteisön kanttorin teh-
täviä. Lapset ovat tietenkin mukana
messussa ja isän mukaan poikien viu-
lun- ja sellonsoittoa kuullaan vielä
jumalanpalveluksissakin.

Luther-säätiöllä
on tehtävä kirkossa

– Luther-säätiöllä on hyvin tärkeä
tehtävänsä tässä kirkollisessa tilan-
teessa. Yhä enemmän on niitä, jotka
eivät löydä itselleen hengellistä kas-
vupaikkaa. Uskon, että moni aikui-
nen haluaisi myös löytää yhteisön,
jossa voisi olla tekemässä Jumalan
valtakunnan työtä. Näihin tarpeisiin
Luther-säätiö vastaa oivallisella ta-
valla.

– Luther-säätiö muistuttaa jo pelkällä
olemassaolollaan, että Raamatulla
tulisi olla keskeinen auktoriteettiase-
ma kirkossa. Säätiö on kuin suola,
joka osaltaan estää koko Suomen Sii-
onia pilaantumasta. Se säteilee vaiku-
tustaan kauas oman toimintapiirinsä
ulkopuolelle.

Perhe etusijalla

– Perhe ja koti ovat minulle elämän
ehdoton keskus. Perheeseemme kuu-
luu tätä nykyä vaimo Mari, joka toi-
mii Valkealan lukion uskonnon, psy-
kologian ja filosofian opettajana, se-
kä lapset Luukas (8), Tiitus (7) ja
Pulmu (5). Lukiota käyvä Pihla (18)
muutti syksyn alussa Kouvolaan o-
maan asuntoon. Lasten kanssa on
mukava puuhailla kaikenlaista; pot-
kia palloa, lukea, soudella jne. Asum-
me idyllisessä maalaismaisemassa
Valkealan Karhulankylässä kauniin
Karhulanjärven rantamilla. Mielel-
lään vietän aikaa myös meidän saa-
ressamme Repoveden kansallispuis-
ton kupeessa. Sen rosoiset kalliosei-
nämät ja kivenjärkäleet ovat minun
sielunmaisemani.

Suru ja kuolema on ollut Petrin lähel-
lä niin työn kuin oman perhehistorian
kautta. Pyhäinpäivä palauttaa Hil-
tusen perheessä aina mieliin pienen
Nuppu-tyttären, josta he joutuivat
l u o p u m a a n  1 0  v u o t t a  s i t t e n .

– Kauan kaivattu tyttäremme alkoi
syntyä ennenaikaisesti, ja kuoli jo
ennen kuin näki päivänvalon. Äitien-
päivän aattona laskimme pikkuruisen
arkun Heinäveden kirkkomaahan.
Seuraavana aamuna lumi peitt i
kukkakummun, Petri muistelee.

– Nupun kuolema on vetänyt meitä
kohti taivasta, ja vahvistanut meidän
haluamme päästä sinne perille. Us-
komme, että Nuppu odottaa meitä
siellä valkeassa mekossaan, palmun-
oksa kädessään (Ilm. 7:9).



TEKSTI: MATTI VÄISÄNEN
Kouvolassa Su 02.10.2005

”Herralla on istui-
mensa taivaissa, ja
hänen valtansa alla
on kaikki maa. Ylis-
täkää Herraa, te hä-
nen enkelinsä, te voi-
malliset sankarit, jot-
ka hänen sanansa
kuulette ja hänen
käskynsä täytätte.(Ps
103:19–20.)

Sinulla Petri on per-
heinesi takana vuosi,
jonka aikana olet ky-
sellyt suurelta työn-
antajaltasi, mikä on
sinun paikkasi Juma-
lan elopellolla. Kulu-
neen kesän aikana o-
let ympäröivän Ju-
malan kansan kanssa
kokenut, että Jumala
on antanut siihen vastauksen. Sen
seurauksena olemme tänään tässä alt-
tarilla.

1. Herralla on istuimensa taivaissa,
ja hänen valtansa alla on kaikki
maa:

Meidän Herramme Jahvee on niin
suuri, että me maan matoset emme
a i n a  h ä n e n  t e i t ä ä n  y m m ä r r ä .

Tilanne on kirkossamme käsittämä-
tön. Jos pappi pitää kiinni Raamatusta
ja kirkkomme tunnustuksesta, hän ei
saa enää pappisvihkimystä eikä vihit-
tynäkään virkaa kirkossamme. Tai
jos hän on onnistunut saamaan viran,
hän ei voi sitä Raamatun ja tunnus-
tuksemme mukaisesti hoitaa. Hän saa
tietysti uskoa niin kuin tahtoo, sillä
sydämen salaisuudet tutkii vain Juma-
la, mutta hän ei saa julistaa eikä toi-
mia niin kuin Raamattu opettaa. Raa-
matusta ja pappisvirasta on tullut toi-
sensa poissulkevat vaihtoehdot kir-
kossamme.

Tällaisina aikoina Jumalan sanalle
uskolliset saavat uutta rohkeutta Ju-
malan suuruudesta. Ei kuitenkaan
siksi, että Kaikkivaltias pystyisi lyö-
mään vastustajansa, sillä mitä suurta
ja yliluonnollista siinä olisi. Juuri
niinhän tämän maailman mahtavat
ja maallistunut kirkkokin tekee, vaan
niin että Jumala pystyy voittamaan
häviämällä.

Jumalan lapset ja Jumalan kansa on
saanut todistaa Messiaastaan Kristuk-
sesta vihan ja sorron alla aina Abelin
ja Abrahamin ajoista, aina Golgatalta
ja apostoleista lähtien. Meidänkin kir-
kossamme 1800-luvulla Henrik Ren-
qvist ja Fredrik Gabriel Hedberg oli-
vat evankeliumin vuoksi vankilassa.
Myös körttiliikkeen johtajat joutuivat
l ähe tys työn  t ähden  kä rä j i l l e .

Tätä ristin teologiaa julistaa myös vir-
sikirjan virsi 428: ”Kiitos suuren Ku-
ninkaan, joka siunaa kirkkoaan lah-
join lukemattomin, erilasin antimin.
– Tässä valtakunnassa ovat heikot
vahvoja, sairas terveen parantaa,
saaja auttaa antajaa. – Elämän saa
lahjaksi, jos sen annan alttiiksi. Sie-
men maahan haudataan tähkäpäiksi
kasvamaan.”

Skandinaviassa, myös Suomessa, ai-
na silloin kun kirkko ja sen johto on
ajautunut riittävän pitkälle pois Raa-
matusta, Jumalan sanalle uskolliset
työntekijät ja Jumalan kansa ovat
kokoontuneet kirkkomme seinien
ulkopuolella rukoushuoneissa ja ko-
deissa. Elämme jälleen kerran kirkos-
samme sellaista aikaa.

Tämä aika kutsuu meitä, ei katke-
ruuteen ja vihaan, vaan parannukseen
omista synneistämme ja esirukouk-
seen kirkkomme puolesta. Pyytä-
käämme, että Jumala antaisi jälleen
k i rko l l emme joh ta j i a ,  j o iden

omatunto olisi Ju-
malan sanaan sidot-
tu ja jotka pelkäisi-
vät Jumalaa enem-
män kuin ihmisiä.
Pyytäkäämme, että
Jumala pukisi hei-
dät viisaudellaan ja
voimallaan ja uu-
distaisi vielä  kirk-
komme.

2 .  Y l i s t ä k ä ä
Herraa, te hänen
enkelinsä, … jot-
ka hänen sanansa
kuulette ja hänen
käskynsä täytätte.

Enkeli, kreikaksi
angelos, tarkoittaa
”sanansaattajaa”.
Enkelien tehtävänä

on toimia Ju-malan sanansaattajina
ihmisille ja toimittaa hänen tahtoaan.
Länsi-Suo-men rukoilevaiset ovat
kutsuneet aina näihin päiviin asti
myös pappeja Herran Sebaotin
e n k e l e i k s i  e l i  h ä n e n
sanansaattajikseen. Tässä merkityk-
sessä sinä rakas veli, teol. tri Petri Hil-
tunen, olet myös Herran Sebaotin
enkeli.

Jumala on uskonut sinulle sanansa.
Olet saavuttanut teologiassa korkeim-
man yliopistollisen oppiarvon. Mie-
lestäni olet Jumalan sanan tohtori
myös Martti Lutherin asteikolla mi-
tattuna. Hänen mukaansahan oikea
Jumalan sanan tohtori on vain se, joka
osaa erottaa lain ja evankeliumin toi-
sistaan eli Jumalan työt omista töis-
tään. Jumala on myös koetellut sinun
uskollisuuttasi hänen sanansaatta-
janaan.

Efesolaiskirjeen 4. luvussa sanotaan,
että Jumala on antanut muutamat
apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset
evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja
opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin
valmiiksi palveluksen työhön, Kris-
tuksen ruumiin rakentamiseen, kun-
nes me kaikki pääsemme yhteyteen
uskossa ja Jumalan Pojan tuntemi-
sessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen
täyteyden täyden iän määrään, ettem-
me enää olisi alaikäisiä, jotka ajeleh-
tivat ja joita viskellään kaikissa opin-
tuulissa. (Ef 4:11-14.) – Näistä Paava-
lin sanoista löytyy varmaan Petri-pas-
torinkin työn tavoitteet ja ohjelma.

PETRI HILTUSEN
VIRKAAN ASETTAMINEN



Kristittyinä meillä on kuolemaan ai-
nutlaatuinen, täysin ympäröivästä
maailmasta poikkeava näkökulma.
Tämän kirjoituksen tavoitteena on
auttaa sinua tai jotakuta tuntemaasi
ihmistä ymmärtämään, mitä kuolema
on ja miten kristityt kohtaavat kuole-
man ja käsittelevät siitä aiheutuvaa
surua.

Mitä kuolema on?

Raamattu opettaa, että kuolema ei
merkitse olemassaolomme lakkaa-
mista. Jumalan sanan mukaan kuole-
massa on kyse siitä, että iankaikkinen
sielumme eroaa kuolevaisesta ruu-
miistamme. Sen jälkeen ruumiimme
lepää haudassa ja odottaa viimeistä
päivää, jolloin sielumme ja ruumiim-
me yhdistetään jälleen toisiinsa. Kuo-
leman hetkellä jokaisen uskossa kuo-
levan sielu on heti Kristuksen luona
ja nauttii hänen läsnäolostaan, rau-
hastaan ja ilostaan. Tämä jatkuu sii-
hen asti, kun suuri ylösnousemuksen
päivä koittaa koko ihmiskunnalle.

Onko kuolema luonnollista?

On muodikasta ajatella, että kuolema
on jollain tavalla "luonnollista". Jot-
kut sanovat jopa, että "kuolema on
ystävä". Mikään ei voisi olla kauem-
pana totuudesta! Kuolema on kauhis-
tuttavaa todellisuutta. Se on viholli-
nen, jonka kohtaamme elämämme
päätteeksi.

Kuolema on kirous, joka tuli koko ih-
miskunnan ylle Aadamin ja Eevan
langettua syntiin paratiisissa. Tuon
synnin kautta kuolema tuli maailmaan
ja – koska kaikki ihmiset tekevät syn-
tiä – levisi se koko ihmiskuntaan.

Jumala ei luonut ihmisiä kuolevaisik-
si, vaan elämään iankaikkisesti hä-
nestä iloiten. Kuolema ei ollut osa
luotua luontoamme, vaan se seurasi
esivanhempiemme synnillistä tottele-
mattomuutta. Tuosta lähtien kuolevai-
suus on siirtynyt jokaiseen ihmiseen.

Miksi kristittyjen pitää kuolla?

Raamattu osoittaa selvästi, että myös
kristittyjen pitää kulkea kuoleman
kautta elämään. Opimme, että tällai-
senaan ruumiimme itse asiassa on
synnin tähden kuollut (Room.8:10).
Ja siksi myös kristittyjen on kuoltava.

Kuolema ja sitä seuraava Jumalan
tuomio ovat hirvittävä rangaistus niitä
varten, jotka eivät usko Jeesukseen
Vapahtajanaan. Elämänsä lopussa hei-
dän eteensä piirtyy vain kuva tunte-
mattomasta tulevaisuudesta tai kau-
histuttava näkymä ikuisesta kadotuk-
sesta. Sen sijaan kristitylle kuolema
ei ole kuolema samassa mielessä kuin
se on ei-kristitylle. Kristitylle kuole-
maa seuraa ikuinen elämä ja ilo, sillä
Herramme Jeesus Kristus kulkee hä-
nen kanssaan läpi kuolemanvarjon
laakson (Ps.23).

Miten kristitty suhtautuu
kuolemaan?

"Vaikka minä vaeltaisin pimeässä
laaksossa, en minä pelkäisi mitään
pahaa." Nämä tutut psalmin sanat an-
tavat suuntaa yksittäiselle kristitylle
tai kristitylle perheelle, joka kohtaa
kuoleman todellisuuden. Jumala il-
maisee niissä suurimman vihollisem-
me kuoleman hetkellä – eli pelon.
Koska kukaan meistä elossa olevista
ei koskaan ole maistanut kuolemaa,
suhtaudumme pelokkaasti ajatukseen
omasta tai jonkun rakastamamme
henkilön kuolemasta. On luonnollista
pelätä.

Kun kuolema siis on vihollisemme,
niin kuka on liittolaisemme? Psalmi
23 jatkuu: ”Sillä sinä olet minun
kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi
minua lohduttavat.”  Itse Hyvä Pai-
menemme Jeesus – hän, joka on an-
tanut henkensä lampaittensa edestä
– on seuranamme pimeällä ja mutkit-
televalla tiellä, joka kulkee kuoleman-
varjon laakson kautta. Tälle matkalle
lähteminen ei riipu omasta tahdostam-
me. Ennemmin tai myöhemmin meis-
tä jokainen, olipa sitten vanha tai nuo-
ri, joutuu tuon tien kulkemaan. Näin
jatkuu siihen asti, kunnes Jeesus palaa
takaisin. Tuolloin viimeisen pasuunan
soidessa uskovat muuttuvat yhtäkkiä,
silmänräpäyksessä (1.Kor.15:51,52).

Teksti: A.L. Barry
Käännös: Maria Laulumaa
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Tästä tilasta ei ole mahdollista päästä
pois. Tuomiopäivänä ei-uskovan
ruumis liittyy sieluun helvetissä.

Mitä tapahtuu kuoleman
jälkeen?

Ei-uskovalle kuolemaa seuraa toinen
kuolema (Ilm.20:14), jossa sielu on
helvetissä Saatanan luona ja alkaa
heti kärsiä ikuisen rangaistuksen tu-
skaa. Sen tähden kristityt eivät näe
kuolemaa pelkästään murheellisena
ja väistämättömänä todellisuutena,
vaan myös kukistettuna vihollisena.
Ruumiin ylösnousemus ja iankaikki-
nen elämä ovat täysin tosia ja varmoja
asioita kaikille niille, jotka pysyvät
uskovina kuolemaansa saakka.
Mutta tämä on tärkeä osuus: Meidän
tiemme kulkee tuon laakson kautta.
Hän, joka on kanssamme tuolla mat-
kalla ja ohjaa meitä, kantaa ylösnous-
seessa ruumiissaan kuoleman arpia.
Hän oli kuollut, mutta nyt hän elää
ikuisesti. Kaikki, jotka uskovat ja
jotka on kastettu, pelastuvat; he jaka-
vat hänen kanssaan hänen voittonsa
kuolemasta.

Ne, jotka uskovat Herran Kristuksen
lunastaneen heidät Saatanan vallasta,
siirtyvät kuolemasta elämään. Juuri
tämän takia Raamatussa käytetään
niin monia lohduttavia kielikuvia Ju-
malan lapsen kuolemasta. Pyhä Henki
käyttää muun muassa seuraavanlaisia
ilmaisuja kuvatessaan kristityn kuo-
lemaa: heimonsa tykö pääseminen,
lähteminen rauhassa, lähteminen ja
oleminen Kristuksen kanssa, poisnuk-
kuminen, lepo, siirtyminen kuolemas-
ta elämään, pääseminen kaikesta pa-
hasta sekä voittaminen.

Voittaminen? Kuinka kuolema
voi olla voitto?

— Kun kastettu Jumalan lapsi, jonka
Jumalan Karitsan veri on ostanut va-
paaksi, kulkee kuoleman kautta, sil-
loin kuolema on voitto. Kuoleman
kautta Jumalan lapsi siirtyy ikuiseen
iloon ja rauhaan taivaallisen Isänsä
luona.

Sen tähden jokainen kristitty voi rie-
muita elämässään siitä, mitä Kristus
hänelle on hankkinut ja siitä, mitä hän
antaa sanansa ja sakramenttiensa
kautta. Kun kristitty kuolee, hänen
sielunsa jää odottamaan kaikkien asi-
oiden täydellistä uudistumista sinä
päivänä, kun Kristus palaa takaisin.

Tuona päivänä saamme ottaa vastaan
täydellisesti uudistetun ja kirkastetun
ylösnousemusruumiin, joka on vapaa
kyyneleistä, kivusta, sairaudesta ja
vanhenemisesta.

Näissä uusissa ja kirkastetuissa ruu-
miissa saamme viettää ikuisuuden Ju-
malan ja hänen pyhiensä kanssa ian-
kaikkisesta iankaikkiseen. On lähes
mahdotonta edes hieman ymmärtää
tämän totuuden suunnatonta iloa –
mutta silti se on totta!

Kuinka kristityt
kohtaavat kuoleman?

Kristityt kohtaavat kuoleman samalla
tavalla kuin elämänkin: katse kiinni-
tettynä Jeesukseen. Tartumme hänen
sanansa lupauksiin, jotka kuoleman
kohtaamisessa tuntuvat jopa vielä ih-
meellisemmiltä ja mahtavammilta.
Yksi ihanimmista lupauksista, joita
Herramme meille antoi, löytyy hänen
jäähyväispuheestaan: ”Minun Isäni
kodissa on monta asuinsijaa. Jos niin
ei olisi, sanoisinko minä teille, että
minä menen valmistamaan teille si-
jaa? Ja vaikka minä menen valmista-
maan teille sijaa, tulen minä takaisin
ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte
siellä, missä minä olen.” (Joh.14:2,
3.)

Huomaamme, että riippumatta siitä,
miten elämämme päättyy, voimme
olla ehdottoman varmoja yhdestä asi-
asta. Me siirrymme kuolemasta elä-
mään, tästä elämästä tuonpuoleiseen
elämään, Herramme kanssa. Ja siellä
pääsemme taas yhteen rakkaittemme
kanssa ja kaikkien muiden kanssa,
jotka ovat menneet ennen meitä luot-
taen Kristukseen Pelastajanaan.

Miten kristitty kohtaa surun?

Kristittyjen ei pitäisi arastella itkeä.
Niin kuin Herramme itki ystävänsä
Lasaruksen haudalla, samoin kyy-
neleet kuuluvat meidänkin tuskaam-
me omissa menetyksissämme. Mutta
me emme sure niin kuin ne, joilla ei
ole toivoa. Koska uskomme, että Jee-
sus on kuollut ja noussut ylös kuol-
leista, niin samoin Jumala on Jeesuk-
sen kautta tuova poisnukkuneet elä-
mään yhdessä hänen kanssaan (1.Tess
.4:14). Odotamme ilolla suurta jäl-
leenyhdistymistä rakkaittemme kans-
sa, jotka ovat kuolleet uskossa. Ku-
itenkin me myös kaipaamme heitä.

Ero heistä voi ajoittain tuntua sie-
tämättömältä. Tämä kipu kuuluu
olennaisena osana suremiseen, ja se
t u l i s i  y m m ä r t ä ä  e i k ä  t o r j u a .

Useimmille ihmisille suru on matka.
Matka alkaa eron tuskasta ja jatkuu
kohti paranemista ja sopeutumista
menetykseemme. Vähitellen kipu hel-
littää, vaikka menetys jääkin. Surulla
on monia ulottuvuuksia ja se voi
näyttää ennakoimattomalta nousuis-
saan ja laskuissaan. Silti Kristuksessa
me saamme voimaa matkan kuluessa.
Sillä tällä matkalla me emme ole
yksin.

Jumala on antanut kristitylle lahjana
perheen ja ystäviä. Heidän avullaan
sureva voi kestää ajoittain ylivoimai-
selta tuntuvan menetyksen kivun. Su-
run rakentavassa käsittelemisessä
tällainen seura on tärkeää. Surevan
tulisikin tietoisesti etsiä sitä. Useim-
pien surevien oloa helpottaa, kun he
puhuvat läheisensä kuolemasta per-
heenjäsenille ja luotettaville ystäville.
Kuolemasta kertominen yhä uudes-
taan ja uudestaan huojentaa mieltä ja
selkeyttää erilaisia tunteita. Ystävien
ja perheenjäsenten tuleekin suostua
kuuntelemaan surevan kertomus
myötätunnolla yhä uudelleen. On har-
vinainen etuoikeus päästä osalliseksi
tällaisista aarteista: ”Kantakaa tois-
tenne kuormia, ja niin te täytätte Kris-
tuksen lain” (Gal.6:2).

Ennen kaikkea sureva kristitty saa tul-
la paranemaan seurakuntaan Ju-malan
pyhän sanan ja sakramenttien äärelle.
Jeesus Kristus nimittäin on läsnä kir-
kossaan pyhien armonvälineidensä
kautta. Näiden kanavien kautta hän
lahjoittaa anteeksiantamuksensa, elä-
mänsä ja pelastuksensa rikkaudet nyt
ja aina iankaikkisuuteen asti. Eräänä
päivänä mekin saamme seistä taivaas-
sa valtavassa kansanpaljoudessa, joka
kuulee nämä siunatut sanat:”Katso,
Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja
hän on asuva heidän keskellänsä, ja
he ovat hänen kansansa, ja Jumala
itse on oleva heidän kanssaan, heidän
Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois
kaikki kyyneleet heidän silmistänsä,
eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä
murhetta eikä parkua eikä kipua ole
enää oleva, sillä kaikki entinen on
mennyt.” (Ilm.21:3,4.)



TEKSTI: JUHANA POHJOLA

Sen jälkeen hän vaelsi Nain nimiseen
kaupunkiin, ja hänen kanssaan vael-
sivat hänen opetuslapsensa ynnä suu-
ri kansanjoukko.Kun hän nyt lähestyi
kaupungin porttia, katso, silloin
kannettiin ulos kuollutta, äitinsä ai-
nokaista poikaa. Ja äiti oli leski, ja
h ä n e n  k a n s s a a n  k u l k i  p a l j o n
kaupungin kansaa. Ja hänet nähdes-
sään Herra armahti häntä ja sanoi
hänelle: "Älä itke".Ja hän meni ja
kosketti paareja; niin kantajat seisah-
tuivat. Ja hän sanoi: "Nuorukainen,
minä sanon sinulle: nouse." Niin
kuollut nousi istualleen ja rupesi pu-
humaan. Ja hän antoi hänet hänen
äidillensä ja heidät kaikki valtasi
pelko ja he ylistivät Jumalaa! Suuri
p ro f e e t t a  o n  n o u s s u t  m e i d ä n
keskellemme!  (Luuk.11:11-16).

Nainin kaupungin portin luona kohtaa
kaksi väkijoukkoa. Toinen on elämää
ja iloa, toinen kuolemaa ja epätoivoa
täynnä oleva kulkue. Nämä väki-
joukot ovat törmäyskurssilla. Väis-
tääkö elämä kuolemaa vai kuolema
elämää? Eikö vanhastaan hautajais-
saaton edessä väistytä, pysähdytä ja
oteta lakit pois päästä? Onko mitään
niin raakalaismaista kulttuuria, jossa
elämä ei väistäisi kuolemaa. Kyllä
varmasti Naininkin kaupungin por-
teilla väkijoukko hajaantui tien vie-
rille. Mutta Jeesus ei väistä eikä anna
tilaa. Hän pitää itsellään etuajo-oikeu-
den. Kuoleman on pysähdyttävä ja
lopulta paettava itse Elämän edessä!

Leskiäiti kohtaa surun

”Silloin kannettiin ulos kuollutta,
äitinsä ainokaista poikaa. Ja äiti oli
leski.” Ainokainen poika oli kuollut.
Yleensä lapsiluvut olivat suuria juu-
talaisissa perheissä. Mutta tässä per-
heessä oli vain yksi lapsi. Ehkä per-
heessä oli pitkään odotettu ja rukoiltu
lasta. Ehkä vuodet olivat vierineet,
mutta toivottua raskautta ei ollut vain
tullut. Ehkä tämä äiti yhä uudelleen
kuunteli haikeina kertomuksia Saa-
rasta, Hannasta ja kaikista niistä, jotka
ihmeellisesti olivat saanet lapsen. Sit-
ten eräänä päivänä Jumala käsittämät-
tömällä hyvyydellään siunasi heitä
lapsella. Voimme vain aavistaa, miten
toivottu ja rakas tämä heidän silmä-
teränsä oli.

Nyt rakas poika oli kuollut. Meille
ei kerrota onko kuolema tullut äkilli-
sesti onnettomuuden kautta tai pitkän
sairauden jälkeen. Mutta siitä on ai-
kaa vain päivä. Kuinka surullinen on
näky. Nuorukainen makaa paareilla
valkoisissa kääreissä. Olisiko tämä
kuva vähän lohdullisempi, jos äidillä
olisi ollut yksi poikaa kaksi tytärtä
vielä jäljellä, saattojoukossa mukana
kulkemassa?  Emmekö sano, että kyl-
lä. Onhan tuo sana ainokainen todella
raskas. Se tuo mustemman sävyn ku-
vaan. Mutta soveltuuko suruun ja me-
netykseen mitat ja prosentit? Sillä jos
hän olisi yhden neljästä lapsesta me-
nettänyt, niin olisiko hänelle jäänyt
75 %? Ei varmasti. Kuolema ei jätä
mitään. Se vie kaiken, 100 %! Jaa-
kobilla oli kaksitoista poikaa ja tyttä-
riä. Se oli paljon. Mutta kun hän luuli
menettäneensä Joosefin hänestä sa-
nottiin: ”Jaakob repäisi vaatteensa,
pani säkin lanteilleen ja suri poi-
kaansa pitkät ajat, Ja kaikki hänen
poikansa ja tyttärensä kävivät loh-
duttamaan, muta hän ei huolinut
lohdutuksesta vaan sanoi: Murehtien
minä menen tuonelaan poikani tykö.”
(1.Moos.37:).

Ei suru ole mitattavissa. Vaikka lapsia
olisi kymmenen eikö jokainen ole
kuin ainokainen.  Mutta kyllä tuo sa-
na ainokainen järkyttää silti. Kuinka
tyhjä olikaan nyt leskiäidin koti. Ei
nuorukaisen iloista ääntä. Ei  ketään
silitettävää. Ei ketään, kenelle laulaa
iltaisin. Ei ketään, ketä herkuilla
ilahduttaa. Ei ketään, ketä vaatteilla
komistaa. Ei ollut muuta kuin kodin
painostava tyhjyys ja huutava hil-
jaisuus. Ei edes aviomiestä kenen
kanssa suru jakaa.

Luukas kertoo, että äiti oli leski. Tä-
mä matka oli naiselle jo ennestään
liiankin tuttu. Hän oli jo menettänyt
läheisimmän ihmisen. Kuinka vai-
keata olikaan ollut luopua elämäto-
verista. Kenen kanssa kasvatuksen
ilot ja murheet nyt jakaa?

Kenen viereen iltaisin käpertyä?
Miten kantaa yksin elatuksen vastuu?

Jos olisit mennyt tämän naisen kotiin
miehensä kuoleman jälkeen, niin mitä
luulet hänen huoneentaulussaan luke-
neen? Ehkä tämä: Hän on orpojen isä
ja leskien puolustaja, Jumala pyhässä
asunnossansa (Ps. 68:6). Raamattu
on täynnä Jumalan lupauksia leskille.
Suuren menetyksen jälkeen ihmisen
perusturvallisuus järkkyy ja ihminen
alkaa helposti pelätä uusia vastoin-
käymisiä. Uskovallakin voi olla tun-
ne, että jos Jumala salli tämä mur-
heen, niin mistä teidän, ettei hän sal-
lisi jatkossakin surua. Varmasti leski
takertui kaksi käsin Jumalan huolen-
pidon lupauksiin. Ovathan lesket Ju-
malan silmäterä. Ehkä hän kuitenkin
ajatteli, että jokaisella ihmisellä on
määräosan verran murhetta. Minä
olen saanut aviopuolisoni kuolemassa
suuren ja raskaan osani. Ei salama
iske kahta kertaa samaan paikkaan.
Mutta se iski.

Kuinka irvokkaalta onkaan tuo huo-
neentaulu tuntunut hänestä, kun hän
piti kuollutta poikaansa sylissään. Tä-
täkö on Jumala sinun huolenpitosi
leskistä? Voi kunpa olisit tehnyt po-
jastani vaikka orvon, mutta miksi jätit
minut yksin suruni vankeuteen!
Enempää et voi viedä, sillä henkeni
annan sinulle jo mieluusti!

Jeesus kohtaa äidin

Tapasin yksinhuoltajaäidin, joka oli
menettänyt ainoan lapsen, teini-ikäi-
sen poikansa. En voi unohtaa hänen
sanojaan. ”Minulla ei ole elämässä
enää mitään. En halua elää, mutta
kun en voi  hengittämästä lakata-
kaan.”

”Kuinka tärkeätä
onkaan surussa, ettei

Jeesus ota kuolleen rakkaamme
paikkaa, mutta ei myöskään kuollut

rakkaamme Jeesuksen paikkaa
sydämessämme!”

Kuolema ja suru
Jeesuksen käsissä



Kun minä kohtaisin tämän naisen,
kun sinä kohtaat samassa tilanteessa
olevia, niin mitä me voimme sanoa
tällaiselle? Mistä löytäisimme sanat
rakkaansa menettäneelle? Eikö jokai-
nen sana siinä tilanteessa tunnu joten-
kin laihalta, riittämättömältä jopa
teennäiseltä!

Miten Jeesus
toimii tässä tilanteessa?

 Ensin hän ei sano mitään. ”Hänet
nähdessään.”  Jeesus siis katselee.
Tämä näky vangitsee hänet. Ja mitä
tämä näky sai hänessä aikaan? Sa-
noiko hän mielessään: Nyt taitaa olla
sopiva aika taas täyttää Kirjoituksia?
Taitaa olla otollinen hetki tehdä mes-
siaaninen tunnusteko? Näinhän me
helposti Jeesuksesta ajattelemme. Hän
oli riivaajia ajanut jo ulos, useita sai-
raita jo parantunut, mutta kuolleita
hän ei ollut vielä herättänyt. Ikään
kuin Nainin lesken poika oli yksi en-
nalta suunniteltu suorite täytettäväksi
messiastiellä!

Ei Jeesus näin tuntenut. Ei Jeesus toi-
mintaa sanellut vain ennustusten täyt-
täminen. Ei hän itsensä tähden tun-
nustekoja tehnyt. Herraa kävi häntä
sääliksi. Jeesus liikuttui sydänjuuria
myöten. Kaikki mitä hän teki oli vain
pojan ja äidin itsensä takia. Koska hän
rakastaa heitä ja hän halusi hyvää
heille. Kaikki mitä Jeesus tekee sinul-
le, hän tekee sen sinun itsesi tähden.
Ei siksi, että hänen nimensä kirkas-
tuisi. Ei siksi, että sinä maksaisit hä-
nelle takaisin kristillisellä elämälläsi!

Mitä Jeesus sitten sanoo
kärsivälle leskiäidille?

Sanooko hän niin kuin Elkana hedel-
mättömälle Hanna-vaimolleen: ”Mitä
itket, enkö minä ole sinulle enemmän
kuin kymmenen poikaa?” (1.Sam.
1:8). Olisiko Jeesus sanonut jotenkin
väärin, jos hän olisi kysynyt leskeltä:
”Eikö Herra sinun Jumalasi ole si-
nulle enemmän kuin kymmenen poi-
kaa? Enkö minä ole enemmän kuin
kymmenen miestä?” Ei varmasti olisi.
Sanoisiko joku sinulle väärin, kun si-
nä olet menettänyt rakkaasi: ”Onhan
sinulla vielä Jeesus!” Ei varmasti sa-
noisi. Se on ihana totuus. Mutta kui-

tenkaan Jeesus ei sano niin. Sillä
vaikka meillä on lupa jopa käsky ra-
kastaa Jumala yli kaiken, niin meillä
on myös lupa tuntea rakkautta eli
myös surua lähimmäisemme kuo-
lemaa. Kuinka tärkeätä onkaan su-
russa, ettei Jeesus ota kuolleen rak-
kaamme paikkaa, mutta ei myöskään
kuollut rakkaamme Jeesuksen paik-
kaa sydämessämme! Sillä jos väkisin
tungemme Jeesuksen kuolleen pai-
kalle, niin me kiellämme tunteemme,
luotuisuutemme eli samalla myös
Luojamme. Mutta jos kuollut valtaa
Jeesuksen paikan, silloin me kiel-
lämme Jumalamme ja teemme rak-
kaastamme epäjumalan!

Mitä Jeesus sitten
oikein sanoo leskiäidille?

Surussa herkistyy sille, miten läheiset
käyttäytyvät ja sanovat. Tiedämme
miten tökeröltä ja kömpelöltä itsem-
me tunnemme toisen surun keskellä.
Helposti tulee päästettyä silloin sam-
makoita suusta. Jeesus sanoo jotain
käsittämättömän loukkaavaa ja kovaa:
”Älä itke!” Miltä sinusta tuntusi rak-
kaasi arkun äärellä kuulla sanat: älä
itke! Mitä muuta leskiäiti voi tehdä
kuin täyttää tyhjyytensä kyynelillä
niin kauan kunnes kyynelkanavat eh-
tyvät! Mitä muuta me voimme surus-
samme tehdä kuin itkeä epätoivomme
ilmi?

Eikö Jeesus toimi vastoin kaikkea si-
tä, mitä kokemus opettaa ja te-rapeutit
suosittelevat: Älä kiellä tunteistasi,
vaan anna niille tilaa! An-na surun
elää oma elämänsä. Eikö Jeesus it-
sekin opeta: itkekää itkevien kanssa.
Eräs lapsensa menettänyt pariskunta
yritti välttää itkut. He poistivat kaikki
kuolleen lapsensa valokuvat näkyvis-
tä, kaikki vaatteet ja kaiken mikä vain
voisi liittyä häneen. Poissa silmistä,
poissa mielestä, poissa mielestä, pois-
sa suru. Kyllä meillä kaikilla omat
puolustusmekanismimme kriisien
kohdatessa, mutta onko tunteiden tor-
juminen tai niiden kieltäminen se oi-
kea tapa. En usko. Eikö tässä maassa
ole ihan liikaa niitä, jotka ovat surun
ja menetyksen tunteita painaneet pin-
nan alle huonoin seurauksin. Ne pom-
pahtavat vain kovalla paineella ylös
jossain toisessa elämäntilanteessa.
Siinä on kuitenkin ero, että joku ih-
minen sanoo sinulle. ”Älä itke enää”

tai että Jeesus sanoo sinulle: ”Älä it-
ke!” Jos läheinenkin ihminen sanoo
näin, niin eikö se tarkoita suunnilleen
tätä: ’ryhdistäydy’, ’kyllä se siitä’,
’ei kaikki lopu tähän’ tai jopa ’en jak-
sa nähdä sinua tuollaisena’. Mutta
kun Jeesus sanoo tämän, niin se ei ole
vaatimusta eli lakia meille, vaan se
on lupaus, evankeliumia. Jeesus sa-
noo: ”Syy sinun murheeseesi pian
poistuu. Kyyneleittesi aihe katoaa.
Sinun ei tarvitse enää murehtia.”
Kuinka ihanat ovatkaan siis nämä sa-
nat meidän kuulla Jeesuksen suusta:
Älä itke! Kirjoittaahan Paavalikin:
”Älkää murehtiko, niin kuin pakanat,
joilla ei toivoa ole.”

Jeesus kohtaa pojan

Sen jälkeen Jeesus meni ja kosketti
kantopaareja, vaikka hän siitä ritu-
aalisesti saastuikin. Mutta jälleen, e-
päpuhtauden on väistyttävä pyhyyttä.
Sillä kuolemankin on väistyttävä elä-
mää.  ”Nuorukainen, Minä sanon si-
nulle nouse.” Elämä on kohdannut
kuoleman ja kuoleman on paettava.
Kuinka majesteetilliset ovatkaan nuo
sanat: ”Minä sanon.” Se ’Minä’, joka
sanoo ’älä itke’, on sama ’Minä’, joka
sanoo, ’nouse!’. Niin kuollut nousi
istualleen ja rupesi puhumaan! Raa-
matun lupauksen mukaan Jumala an-
taa meille elämän, iankaikkisen elä-
män  ja pyyhkii pois kyyneleemme!

Huomaatko mikä tuttu sana puuttuu
kokonaan tästä kertomuksesta? Ei
mitään mainintaan uskosta! Jeesus ei
sano saattojoukolle, jos te uskotte,
niin saatte nähdä ihmeen. Hän ei sano
leskelle, jos sinä uskot, niin lapsesi
herää. Hän ei sano nuorukaiselle, jos
sinä uskot, niin herätän sinut. Jeesus
suvereenisti omasta halustaan ja rak-
kaudestaan kukistaa kuoleman vallan.
Jumalan armoteot aina ylittävät mei-
dän käsityskykymme, vastaanottoky-
kymmekin, uskommekin. Hän ei anna
meille meidän sydämen uskomme
mukaan, vaan oman sydämensä rak-
kauden mukaan. Sillä muuten jäisivät
kuolleet hautoihinsa ja syylliset syn-
teihinsä. Mutta Jumalan tekoja, hänen
eläväksi tekevää sanaansa seuraa us-
ko: Ja heidät kaikki valtasi pelko ja
he ylistivät Jumalaa! Suuri profeetta
on noussut meidän keskellemme!
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Ensiksi, koska kuolema on lähtö tästä
maailmasta ja sen olosta, niin on tar-
peellista, että ihminen toimellisesti
pitää huolen ajallisesta omaisuudes-
tansa, ettei hänen kuolemansa jälkeen
löytyisi mitään syytä riitoihin ja eri-
puraan perillisten kesken. Tämä on
ruumiillinen hyvästijättö maailmalle
ja sitä kutsutaankin viimeiseksi ta-
varoiden hyvästijätöksi.

Toiseksi, tulee meidän myös hengel-
lisellä tavalla soveliaasti jättää hyväs-
ti. Se tarkoittaa sitä, että me totisesti
ja kaikesta sydämestämme annamme
kaikille ihmisille anteeksi, mitä ikinä

he ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja
samoin me myös samalla tavalla pyy-
dämme Jumalan tähden anteeksi
kaikilta ihmisiltä, joita jollain tavalla
olemme loukanneet tai joita kohtaan
emme ole toimineet, niin kuin kristil-
linen ja veljellinen rakkaus olisi meitä
vaatinut.. Näin meidän sielumme
tulee erotetuksi kaikesta maallisesta.

Kolmanneksi, meidän näin edellä
mainitulla tavalla hyvästi jätettyämme
kaikki maalliset pitää vain tekemi-
semme keskittyä vain hartaisiin ru-
kouksiin ja huokauksiin Jumalan puo-
leen. Sydämestämme tulee meidän

katua ja tunnustaa syntimme, erityi-
sesti ne, jotka silloin ovat mielessäm-
me. Hartaalla ikävöimisellä ja halulla
uskon luottamuksessa saamme pyytää
ja nauttia Herran pyhän ehtoollisen
us-komme vahvistukseksi ja vakuu-
tukseksi syntiemme armollisesta
anteeksisaamisesta Vapahtajamme
Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman
tähden.

Martti Luther

Kristityn
valmistautuminen
kuolemaan

He uskoivat, mutta heidän ymmärryk-
sensä Jeesuksesta on vielä vajaa ja
riittämätön. He eivät näe, ettei tullut
herättämään kuolleita, vaan tuhoa-
maan synnin ja kuoleman vallan ko-
konaan! Jotta kuoleman mahti kukis-
tettaisiin  leskiäiti Marian täytyy itkeä
Golgatalla, siksi Jumalan ainoan Po-
jan täytyy kuolla! Siksi elämä suostui
meidän tähtemme kuolemaan, jotta
me saisimme tulla kiittämään Juma-
laa: kuolema on väistynyt ja paennut
Elämänruhtinasta!

Tämä kertomus on ihana - onnellinen
loppu. Mutta kuinka monen rakas on
kulkenut surusaatossa aivan perille
asti. Ikään kuin on tuntunut siltä, että
Jeesus on tullut Nainin kaupunkiin
puolta tuntia liian myöhää. Mitä Jee-
sus meille rakkaitamme sureville ja
kaipaaville sanoo? Tekstissämme on
paljon puhuvat sanat: Ja hän antoi
hänet takaisin äidille!

Kuoleman mahti on kauhea. Emme
pysty sitä karkottamaan. Me emme
edes tunne sitä. Näemme vain sen
vierailun kammottavat jäljet. Mutta
kenen käsissä tämä kuollut nuorukai-
nen olikaan? Antoiko kuolema hänet
takaisin? Antoiko Perkele hänet ta-
kaisin? Kuka hänet kuolleenakin o-
misti? Ja hän, Jeesus, antoi hänet ta-
kaisin. Mitään ei voida takaisin antaa,
jollei sitä jo ole hallussa. Riippumatta
siitä tuliko Jeesus puolta tuntia liian
aikaisin tai myöhään paikalle, niin
tämä nuorukainen olisi joka tapauk-
sessa ollut Jumalan käsissä koko ajan.

Tässä kertomuksessa me todistamme,
miten jo tässä ajassa päivä pojan kuo-
leman jälkeen, leskiäiti sai takaisin
poikansa täksi ajaksi, kunnes kuolema
taas heidät erotti. Mutta koska kuol-
leetkin elävät Jumalalle, niin hän an-
taa Kristuksen kuolemaan kastetut ja
häntä uskossa seuranneet, takaisin
rakkailleen. Perille päässeet pyhät
ovat odottamassa, että Jeesus antaa

heidät kirkastetuissa ruumiissaan ta-
kaisin sinulle. Ja pian hän antaa sinut
takaisin rakkaillesi. Me joudumme
odottamaan pidempää kuin yhden
päivän. Mutta kerran meidät annetaan
takaisin rakkaillemme.

Mutta vieläkin ihmeellisenä on, ettei
Jumala ole koskaan luovuttanut omis-
tusoikeuttaan meihin. Vaikka olisit
millaisessa syntikuilussa, hän antaa
sinut takaisin Isällemme. Vaikka olisit
millaisissa epätoivon vankeudessa,
hän antaa sinut takaisin Isälle. Vaikka
sinä olisit maaksi maatunut metrien
syvyyteen, niin hän antaa sinut takai-
sin Isälle. Koska sinä olet ja kuulut
Kristukselle! Siksi voimme ilossa ja
surussa tunnustaa: Elämä on minulle
Kristus ja kuolema voitto!
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ILMOITUSASIAT TEKSTI: PETRI HILTUNEN

Kouvolassa aloitettiin lokakuun alus-
sa Paulus-yhteisön jumalanpalve-
lukset. Sähköinsinööri Harri Num-
menpää on ollut keskeisesti mukana
toimintaa käynnistämässä. Viiden lap-
sen isä asuu vaimonsa Sirpan kanssa
Valkealassa. Kolme nuorinta poikaa
asuu vielä kotona. Koko perhe on inn-
olla mukana ja kantamassa vastuuta
yhteisön toiminnasta.

– Uskonasiat tulivat meille läheisiksi
1980-luvun loppupuolella, jolloin a-
suimme Siilinjärvellä. Alusta alkaen
Jumalan sana on ollut meille tärkeä.
Kun aikanaan etsimme paikkaamme
seurakunnassa, etsiydyimme eri he-
rätysliikkeiden pariin ja joskus myös
vapaisiin suuntiin. Vuosien mittaan
tunnustuksellinen luterilaisuus on tul-
lut yhä läheisemmäksi. Kun kuulim-
me Luther-säätiön alkaneesta toimin-
nasta eri puolilla, ajattelimme heti että
tällaista vaihtoehtoa on kansankir-
kossamme kaivattu, Harri kertoo.

Paulus-yhteisöön mukaan

– Paulus-yhteisön perustamiskokous
pidettiin 8.9.2005. Syynä yhteisön
syntyyn oli se, että osallistuminen
Valkealan ja lähiympäristön seura-
kuntien toimintaan oli tehty liian vai-
keaksi. Olimme jo muutaman vuoden
ajan käyneet keskustelua siitä, mitkä
olisivat mahdolliset toimintamuodot
”seurakuntakauden” jälkeen. Ym-
märrämme, että jumalanpalvelus on
seurakunnan toiminnan ydin. Ju-
malanpalvelusyhteisön toiminta puo-

lestaan vaatii organisaation pyörittä-
mään sen toimintaa. Paulus-yhteisö
on olemassa myös siksi, että ihmiset
voisivat tietää kuuluvansa johonkin.

– Paulus-yhteisön toiminta on alku-
metreillä. Kunkin tehtävät tulevat
selkenemään ehkä seuraavan puolen
vuoden aikana. Yhteisön perustavassa
kokouksessa minut valittiin väliai-
kaisen hallituksen puheenjohtajaksi.
Jumalanpalveluksissa toimin suntion
tehtävissä.

–  Kirkkomme hengellisen alamäen
jatkuessa Paulus-yhteisöllä on tärkeä
tehtävä. Yhteisössä tarjotaan oikean
kirkon tuntomerkkien mukaisia
luterilaisia jumalanpalveluksia ja
Raamattuun pitäytyvää opetusta.
Tulevaisuuden tietää itse Jumala, Hän
antaa toiminnalle haluamansa kasvun,
Harri painottaa.

– Elämäni tärkeimmät asiat koostuvat
akselilta Jumala-suhde – perhe – työ,
tässä järjestyksessä. Vaikka elämä on
hyvin kiireistä, yritän löytää kaikille
osa-alueille aikaa. Kaikkein tärkeim-
män asian voisi kiteyttää siten, että
elämä uskossa on kaikessa jättäyty-
mistä Kristuksen käsiin.

– Usein mielessäni on psalmi 119. Se
on vanhastaan otsikoitu:  “Jumalan
sanassa on turva ja lohdutus.” Sana
on se, joka kestää,  vaikka kaikki muu
sortuisi. Raamatun lupauksiin on
turvallista luottaa.

Kristuksen käsissä


