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Voisiko jouluyön tapahtumat tiivistää
sanoihin: tavallisen taivaallista? Ta-
vallinen pieni kyläpahanen Beetlehem
ja kuitenkin maailmanhistorian ve-
denjakajan näyttämö. Tavallinen
nuori nainen raskaana, kuitenkin
neitsyt. Tavallinen huutava veren ja
kinan peittämä vastasyntynyt lapsi
ja kuitenkin Vapahtaja, joka on Kris-
tus. Tavallinen seimi, joka kuitenkin
on taivaan Herran leposija. Tavallisia
miehiä urakkatyössä paimentamssa
kedolla, ja kuitenkin Herran kirkkaus
loisti heidän ympärillään. Jouluyö,
tavallinen yö, jouluyö, taivaallinen
yö.

Jouluyön pimeyden verhon kätkön
tapahtumat paljastavat kirkkaimmin
Jumalan tavan toimia. Hän ei etsi
maan päältä taivaallista, jota voisi
käyttää. Hän ei ota palveluunsa sitä
mikä kiiltää ja säteilee. Hänen työnsä
välikappaleet eivät ole suurinta, kau-
neinta ja parhainta, mitä luomakunta
voi tarjota. Taivaan Herra ei etsi tai-
vasta hipovaa maan päältä. Se mikä
on taivaasta, ei tarvitse sitä, mikä vain
hipoo taivasta. Sillä yhtä vähän tai-
vaan Herra tarvitsee avuksensa sitä,
mikä ihmissilmin on taivaallisen hy-
vää, kuin aurinko tarvitsee rinnalleen
taskulampun valotehoa.

Siksi Jumala valitseekin sitä, mikä
on tavallista, arkipäiväistä, keskin-
kertaista jopa mitäänsanomatonta.
Hän ei korvaa eikä tee tyhjäksi taval-
lisuutta taivaallisuudella. Hän ei tuo
eikä lahjoita taivaallisuutta ohi ja il-
man tavallisuutta.  Luoja ei toimi il-
man ja erillään luodusta. Herra antaa
taivaan tavallisuuteen kätkettynä. Sik-
si paimenet, tietäjät ja enkelit lan-
keavat polvilleen ihmislihan edessä
seimellä. Sillä sileän pehmeällä vau-
van iholla he tuntevat Jumalan koske-
tuksen. Suloisessa vastasyntyneen
tuoksussa he nuuhkivat taivaan para-
tiisia. Vauvan jokeltelussa he kuulevat

Jumalan äänen. Kaikki on niin ta-
vallista. Ja kaikki on niin taivaallista.

Voisiko siis Luther-säätiössä yhteisen
työnäkymme hyvällä syyllä tiivistää
motoksi: tavallisen taivaallista.  Juma-
lanpalvelusyhteisömme ja ystäväkun-
tamme koostuu tavallisista ihmisistä:
työtätekeviä ja työttömiä, yksinäisiä
ja perheellisiä, asuntovelallisia ja lai-

noistansa suoriutuneita, juuri uskoon
tulleita ja pitkään taivasmatkaa teh-
neitä. Tavallista arkista kutsumus-
työtään tekeviä ihmisiä, jotka kuiten-
kin tekevät kaiken taivaan Herralle.
Tavallisia ihmisiä monenlaisine tai-
toineen, kipuineen ja vikoineen, ky-
symyksineen ja epäilyksineen. Mutta
kuitenkin tavallisen kraanaveden ja
sanan kautta, kasteen perusteella he
ovat taivaan kansalaisia, Jumalan
valittuja ja pyhiä Kristuksessa.

Tavallisia ihmisiä, jotka kokoontuvat
tavallisiin jumalanpalveluksiin ja
seurakoteihin. Tavanomaisia tilai-
suuksia, aivan normaaleja hengellisiä
kokoontumisia.

Mutta niissä tutuissa raamatunkerto-
muksissa ja sananselityksissä kui-
tenkin on taivas läsnä syntien anteek-
siantamuksen evankeliumissa. Ta-
vallisia öylättejä ja tavallista viiniä,
mutta sanan kautta taivaallista armo-
herkkua. Tavallisia paimenia omine
lahjoineen sekä pelkoineen että puut-
teineen ja kuitenkin taivaallisia sa-
nansaattajia. Tavallista virrenveisuuta,
mutta kuitenkin jo esimakua taivaan
loppumattomasta riemusta. Tavallisia
hiljaisia pyyntöjä ja huokauksia mie-
lekkään työpaikan, sairaan läheisen,
särkyneen ihmissuhteen puolesta,
mutta kuitekin rukouksia, jotka huu-
dollaan täyttävät taivaan. Tavallisia
arkisia palvelutehtäviä, mutta joita
ilman taivaan valtakunnan työ ei me-
nisi eteenpäin. Mikään ei ole niin ih-
meellistä, mutta kaikki on mitä ih-
meellisintä!

Etkö voi siis rukoilla tänä jouluna
kanssani ihmiseksi syntynyttä Ju-
malaa: Herra Jeesus,  älä anna minun
väheksyä, kyllästyä ja pahentua kaik-
keen siihen tuiki tavalliseen, jota
seurakunnassasi näen, vaan avaa
sanastasi minun silmäni näkemään,
kuinka taivaallista se kaikki Sinussa
minua varten on.
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Monelle meistä on Adolphe Adamin
joululaulu se kaikkein kaunein ja
rakkain. Yleensä me toivomme saa-
vamme kuulla joululaulut omalla äi-
dinkielellämme, mutta Adamin jou-
lulaulun me olemme tottuneet kuule-
maan ruotsiksi. Vuosikymmenet se
on radiossa kuulunut Jussi Björlingin
laulamana. Kun sieltä alkavat kuulua
mahtipontiset sanat “O, helga natt”,
silloin tietää joulun koittaneen. Mutta
“Oi, jouluyö” ei ole vain upea ja tun-
teita herättävä kappale. Se on myös
hyvin syvällinen sanomaltaan. Ruot-
sinkielisessä tekstissä sanotaan: “Oi
pyhä yö, sinä annoit meille pelas-
tuksen”. Siihen verrattuna kuulosta-
vat suomenkieliset sanat “Sä lohtu
ihmisten” vain valjulta väännökseltä.
Äidinkielellämme tuo laulu meille
vain nenäliinaa sydänsuruun, ei pe-
lastavaa lahjaa.

Raskas puu

Kävin viime jouluaattona lasten kans-
sa hakemassa joulukuusen naapurin
metsästä - ihan luvan kanssa! Valitsin
metsästä sopusuhtaisen kuusen ja sa-
hasin sen sitten poikki. Kuusi oli viisi
metriä pitkä, koska se tuli kahden ker-
roksen korkuiseen tilaan. Matkaa
metsästä kotiin oli toista kilometriä.
Ja voi miten se painoi! Vaikka annoin
sahan ja muut välineet lapsille, teki
todella tiukkaa, että sain kuusen laa-
hatuksi kotipihaan saakka.

Yhtäkkiä tuli minulle siinä Karhulan-
kylän raitilla mieleen pitkäperjantai
ja Via Dolorosa, vaikka oli jouluaatto.
Päivä oli toinen ja ympäristö hanki-
neen tyystin erilainen, mutta henges-
säni siirryin 2000 vuoden taakse. Eh-
din siinä kilometrin matkalla monen
kertaan eläytyä Vapahtajan osaan,
kun hän kantoi raskasta puutaan kohti
Golgataa. Hiertymät olkapäillä, selkä
kipeänä, kädet puutuneina. Onneksi
silloin tuli Simon Kyreneläinen hä-
tiin. Siinä kuusen alla tajusin joulun
ja pitkänperjantain läheisen yhteyden.
Eihän näitä kahta voi erottaa toi-
sistaan. Jos joulu on vain suloisen
vauvan hempeä syntymäjuhla, silloin
unohtuu se kaikkein tärkein. Jäljelle
jää vain tunnelma, joka haihtuu vii-

meistään silloin, kun joulukoristeet
pakataan taas odottamaan ensi vuotta.
Joulu koskettaa vain tunteita, ei sydä-
men syvyyksiä.

Joulurauha

Oikea näkökulma jouluun löytyy pää-
siäisestä. Ristiltä katsottuna saa joulu
oikean merkityksen ja arvon. Seimen
lapsi ei ole silloin enää vain viatto-
muuden symboli vaan ymmärrämme
hänet kuoleman voittajaksi. Siksi on
tärkeä oppia, että pääsiäisen ilosta
syntyy joulurauha! Joulurauha ei tule
siitä, että meillä ihmisillä on hyvä tah-
to toisiamme kohtaan. Se kyllä loh-
duttaa hetkeksi, muttei tuo sitä rau-
haa, jonka vain Kristus voi antaa.
Rauha ei tule pelkästä hiljaisuudesta,
hyvästä ruuasta, kauniista musiikista,
perheenjäsenten läsnäolosta, kuunva-
losta lumisten hankien yllä. Ei, vaan
joulurauha seuraa pääsiäisen ilosta.
Juuri tämän asian on Adam joululau-
lussaan täydellisesti oivaltanut: Oi
jouluyö, oi autuas sä hetki, kun ihmi-
seksi sai Herra taivahan. Synteimme
tähden henkensä hän antoi ja kärsi
ristinkuoleman.

Oletko tullut ajatelleeksi näitä sanoja?
Eikö ole kummallista, että joululau-
lussa puhutaan tällaisista asioista?
Siinähän joulu ja pitkäperjantai on
asetettu aivan peräkkäin ja rinnak-
kain. Ne limittyvät erottamattomasti
toisiinsa ja vaativat toisiaan. Jeesus
syntyy, jotta hän kuolisi. Jumalan Poi-
ka lasketaan puukaukaloon, jotta hä-
net nostettaisiin puuristiin. Vapahtaja
tulee taivaasta, jotta hänet pantaisiin
maahan. Sananmukaisesti tässä lau-
lussa sanotaan ruotsiksi, että ”Hän
astui alas hiljaiseen hautaansa”. Jou-
lu on siis vain ohikiitävä välivaihe
Ihmisen Pojan alennustiellä. ”Hän
otti orjan muodon ja tuli ihmisten kal-
taiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten
joukossa, hän alensi itsensä ja kuuli-
ainen kuolemaan asti, ristinkuole-
maan asti” (Fil. 2:6-8).

Taas sama hämmästyttävä joulun ja
pitkänperjantain yhteenkuuluvuus.
Molemmat olivat samaa nöyrtymistä,
alentumista aina vain halvemmaksi

ja köyhemmäksi. Seimestä vei suora
polku haudan syvyyteen. Mutta miksi
näin piti olla? Siihenkin Adamin jou-
lulaulu vastaa: “Toi rauhan meille
Herra taivahasta ja puolestamme as-
tui kuolemaan. Synteimme tähden
henkensä hän antoi,ja kärsi ristinkuo-
leman”

Siinä syy! Meidän syntiemme vuoksi
piti Jeesuksen syntyä tänne maail-
maan. Jumalan Pojan piti jättää tai-
vaan säteilevä puhtaus ja astua haise-
vaan, likaiseen eläinten suojaan.
Kaikkein kunnioitetuimman piti las-
keutua halveksituksi ja häväistyksi.
Tämä siksi, että minun syntini tulisi-
vat sovitetuiksi. Minun ei tarvitsisi
kärsiä sitä hirveää rangaistusta, joka
seuraa Jumalan tahdon rikkomisesta.
Minulla olisi mahdollisuus vapautua
syyllisyyden järkyttävästä taakasta
ja helvetistä.

Jussi Björling laulaakin ruotsiksi, että
“Pelastaja on murskannut meidän
raskaat kahleemme”. Ne synnin ja
kuoleman kahleet, jotka ennen pitivät
orjanaan koko maailmaa. Nyt on
Kristus syntynyt vapauttamaan mei-
dät siltä tieltä, joka kulkee kohti kado-
tuksen kuilua. Taivas on Jeesuksen
ylösnousemuksessa avattu maan
lapsille - myös sinulle! Tämän pääsi-
äisilon löytäminen tuo sydämeen kes-
tävän ja syvän joulurauhan. Silloin
saat ymmärtää, että seimen suloiseen
lapseen kätkeytyy kaikki se, mitä tar-
vitset anteeksiantamusta, pelastusta
ja ikuista elämää varten. Jouluna se
on nupullaan, mutta pääsiäisenä täy-
dessä kukassaan.

Pääsiäisen ilosta
seuraa joulurauha

TEKSTI: PETRI HILTUNEN
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Jeesus on joulunpyhien päähenkilö.
Hän on aina päähenkilömme vuo-
denajasta riippumatta, mutta joulu
o n  J e e s u k s e n  s y n t y m ä j u h l a .

Jeesuksen rukoileminen on oikea tapa
viettää joulua. Monet rukoukset on
suunnattu hänelle. Useat virsikirjan
virsistä ovat oikeastaan rukouksia
Jeesukselle, samoin monet virsikirjan
liiteosan rukoukset. Haluan nyt
k i inn i t t ää  huomio ta  ka ikke in
lyhyimpään Jeesus-rukoukseen. Se
sisältää yhden ainoan sanan, nimen
JEESUS.

Raamatun toiseksi viimeinen jae Il-
mestyskirjan 22. luvussa sisältää hy-
vin vanhan Jeesukselle suunnatun
rukouksen: ”Tule, Herra Jeesus!”.
Tämä on todella käyttämisen arvoi-
nen rukous. Se on helppo muistaa sil-
loinkin, kun ei varsinaisesti ole hil-
jentynyt rukoukseen. Sen rukoilemi-
seen ei tarvita rukouskirjaa. Se on kir-
kon vanhaa perintöä, se on suunnattu
Kristuksen paluuseen viimeisenä
päivänä, se on keskeinen ja harras ru-
kous. Siinä puhuvat syvä kaipaus ja
rakkaus Kristukseen. Sitä voidaan
käyttää sekä koko seurakunnan että
yksittäisen rukoilijan rukouksena. Se
sopii myös väsymyksen aikoihin, kun
paljot sanat uuvuttavat. Äärimmilleen
yksinkertaistettuna tämä rukous on
Jeesus-nimen rukoilemista. Häneltä
ei siinä pyydetä mitään erityistä, ol-
laan vain hiljentyneenä hänen edes-
sään, tarkastellaan ja palvotaan häntä.

Nimi siltana

Nimi avaa monia kytköksiä ja ajatuk-
sia sille, joka tuntee nimen kantajan.
On kuin katselisi matkoilla otettua
valokuvaa. Matkalla mukana ollut ko-
kee näin uudelleen kaiken ihanan.
Pakkasen paukkuessa voi ottaa esiin
kuvat ja nauttia aiemmin koetusta.
Samalla tavoin nimi toimii siltana mi-
nun ja kantajansa välillä. Voi lausua
itsekseen merkityksellisen ihmisen
nimen, ja nimi maalaa eteeni tuon ih-
misen toiminnan ja elämän. Tämä
koskee vielä suuremmassa määrin
Jeesusta. Joka tuntee Raamattunsa,
näkee heti silmiensä edessä ehkä jo-
takin siitä, mitä kirjoitukset kertovat
Jeesuksesta, hänen syntymästään, hä-
nen vaelluksestaan apostoleiden kans-
sa, hänen ihmetekonsa – esimerkiksi
Lasaruksen herättämisen – hänen
ristiinnaulitsemisensa ja ylösnouse-
muksensa.

Tätä voisi verrata myös siihen, kun
soitat sävelen pianolla. Kyseessä ei
ole vain yksi sävel, vaan lähes lopu-
ton sarja ala- ja yläsäveliä soi muka-
na, vaikka niitä ei pysty erottamaan.
Ne antavat sointia, syvyyttä, korkeut-
ta ja väriä yhdelle ainoalle sävelelle.
Tämä koskee myös nimeä Jeesus.
Kaikki, mitä Jeesus sanoi ja teki, kun
hän vaelsi täällä maan päällä, kaikki,
mitä hän on nyt kun istuu Jumalan
oikealla puolella, kaikki mitä hän on
tehnyt ja päivittäin tekee minulle hen-
kilökohtaisesti ja koko maailmalle.
Se soi mukana ja antaa väriä ja sy-
vyyttä kuvalle. Siitä tulee tausta yh-
delle ainoalle rukoussanalle: Jeesus.

Joka tilanteessa

Mutta tämä lyhyt rukous ei ole vain
tapa ajatella Vapahtajaani keskitty-
neesti. Se on todellakin hänelle suun-
nattu rukous. Kuten kutsun toista lau-
sumalla hänen nimensä, samoin tämä
lyhyt Jeesus-rukous on huuto, pyyntö,
johon hän vastaa kun tahtoo ja millä
lailla tahtoo. Kun siis pelkästään lau-
sut sanan Jeesus Hengessä, ts. yhtey-
dessä Jumalan pyhään kirkkoon, ase-
tut näin yhteyteen Jeesuksen itsensä
kanssa. Tästä rukouksesta voi tulla
hätähuuto, siitä voi tulla palvova, siitä
voi tulla avunpyyntö raskaan taakan
alla, apu kiusausta vastaan, rohkaisu
vaikeassa tilanteessa. Minun ei tar-
vitse istuutua rukoillakseni sen – voin
lausua tämän lyhyen rukouksen missä
ja milloin vain.

Eräs tuttu myöhästyi raitiovaunusta
ja sai seisoa viisi minuuttia seuraavan
tuloon asti. Sen sijaan että olisi är-
syyntynyt tästä hän seisoi pysäkillä
katuvilinässä syventyneenä tähän Jee-
sus-rukoukseen elävässä yhteydessä
taivaan ja maan Kuninkaaseen.

Joulua voi viettää monin tavoin. Sen
monia vapaapäiviä voi käyttää myös
tämän rukouksista lyhyimmän ru-
koilemiseen.

TEKSTI: PER-OLOF SJÖGREN
K y r k a  o c h  F o l k  J u l e n  0 3
käännös: Satu Savolainen

Tule Herra Jeesus!



Oletko koskaan ajatellut millaista on
taivaassa? Totta kai monet ihmiset
ovat tätä pohdiskelleet. Jotkut kuvit-
televat sen täydelliseksi rauhan tyys-
sijaksi. Toiset taas toivovat sen olevan
raskaan elämänmittaisen työn jälkeen
palkinnoksi saatu leposija. Joidenkin
mielestä taivas on täydellinen golf-
kierros!

Apostoli Johannekselle Patmoksen
saarella näytettiin vilahdus taivaasta.
Hän näki neljä elävää olentoa, joilla
jokaisella oli kuusi siipeä. Nämä oli-
vat kerääntyneet Jumalan valtaistui-
men luokse ”ja sanoivat lakkaamatta
yötä päivää: Pyhä, Pyhä, Pyhä on
Herra Jumala, joka oli ja joka on ja
joka tuleva on” (Ilm.4:8). Yli 700
vuotta ennen Jeesuksen syntymää
profeetta Jesaja sai hyvin samankal-
taisen näyn. Jumalan valtaistuimen
ympärillä oli enkeleitä, joilla oli kuusi
siipeä. ”He huusivat toinen toisillen-
sa: Pyhä, Pyhä, Pyhä, Herra Sebaot;
kaikki maa on täynnä hänen kunni-
aansa. Ja kynnysten perustukset vapi-
sivat heidän huutonsa äänestä”
(Jes.6:3).

Kaksituhatta vuotta Herran ehtoolli-
sen asettamisen jälkeen Jumalan
kansa yhä laulaa tätä enkelten laulua
ennen kuin he vastaanottavat Herran
ruumiin ja veren.: ”Pyhä, pyhä, pyhä
Herra Sebaot! Taivas ja maa on täyn-
nä sinun kirkkauttasi. ” Miksi kristi-
tyt ovat laulaneet näin aina 300-luvul-
ta lähtien? Mitä meillä on yhteistä en-
kelien kanssa?

Missä Jeesus
ratsastaa luoksemme?

Martti Luther Vähä katekismukses-
saan opettaa Herran ehtoollisesta
näin: ”Alttarin sakramentti on mei-
dän Herramme Jeesuksen Kristuksen
totinen ruumis ja veri leivässä ja vii-
nissä.” Luterilainen kirkko on taistel-
lut pitkään ja lujasti vuosisatojen ai-
kana säilyttääkseen tämän opetuksen.
Kun Kristuksen sanat luetaan leivän
ja viinin yllä Kristuksen oman asetuk-
sen mukaisesti, Jeesus on läsnä. Mut-
ta Jeesus ei ole läsnä vain hengellises-
sä mielessä. Kätkettynä luotuun ai-

neeseen, leipään ja viiniin, hän antaa
todellisen ruumiinsa ja verensä.

Mitä seuraamuksia tästä on? Jos Jee-
sus on fyysisesti läsnä tällä aterialla,
silloin me olemme hänen läsnäolos-
saan. Toisin sanoen, aivan kuten en-
kelit ovat Jumalan valtaistuimen luo-
na ylistämässä häntä, samoin mekin
seisomme saman valtaistuimen ää-
rellä. Tämä on siis yhteistä meille ja
enkeleille. Sen tähden, että Herra tu-
lee luoksemme pyhässä ehtoollisessa,
me olemme Jumalan valtaistuimen
luona  a ivan  ku ten  enke l i tk in .

Mutta ei tässä ole kaikki. Pyhä-hym-
nissä (Sanctus) me laulamme myös
psalmin 118 sanoin: ”Siunattu olkoon
hän, joka tulee Herran nimessä” (Ps.
118:26). Juuri näillä samoilla sanoilla
riemuitsevat väkijoukot ottivat Jee-
suksen vastaan, kun hän ratsasti Jeru-
salemiin muutamaa päivää ennen hä-
nen ristiinnaulitsemistaan. Jeesus tuli
totisesti Herran nimessä. Hän puhui
Herran sanoja. Hän teki Herran tekoja
hankkien  mei l l e  pe las tuksen .

Yhtään vähemmästä ei ole kyse kun
hän nyt tulee meidän luoksemme ruu-
miillisesti tekemään armotekojaan
puhdistamalla meidät synneistämme.
Tämä on myös kirjoitettu Vähä kate-
kismuksessa: ”Meille annetaan tässä
sakramentissa synnit anteeksi, elämä
ja autuus.” Pyhällä aterialla Jeesus
tulee pelastamaan meidät lahjoittaen
meille oman elämänsä, kun hän yh-
distää itsensä meihin.

Missä taivas kohtaa maan?

Mitkä sanat voisivatkaan olla sopi-
vammat valmistautuessamme vas-
taanottamaan sakramentin kuin  Py-
hä-hymni. Vaikka sillä alttarilla, jonka
äärelle olemme kokoontuneet, ei it-
sessään ole mitään erityistä merkitys-
tä, niin Jeesuksen lupauksen perus-
teella se on paikka, jossa taivas koh-
taa maan. Laulamalla Pyhä-hymniä
tämä todellisuus iskostuu mieliimme,
kun huulillamme lausumme niitä sa-
noja, jotka lakkaamatta ympäröivät
Jumalan valtaistuinta.

Mitä johtopäätöksiä voimme tästä
tehdä viettäessämme Herran ehtool-

lista? Ensinnäkin, sen tulisi muistuttaa
meitä, ettei kyse ole jostain pelistä
tai näytelmästä. Tämä on jotain todel-
lista! Seisomme Jumalan edessä. Toi-
seksi, se antaa meille suuntaa, miten
meidän tulisi olla ja käyttäytyä. Muis-
tathan, miten Jesajan näyssä enkelit
peittivät kasvonsa. He eivät voineet
edes katsoa Jumalan pyhyyttä.  Mei-
dän ei varmastikaan tarvitse lähestyä
Herran pöytää pelolla ja vavistuk-
sella. Mutta kuitenkin olisi tärkeää
muistaa, että enkelitkin osoittivat sy-
vää kunnioitusta Jumalalle. Ehtoolli-
nen ei ole leikin eikä ilkamoinnin
paikka, sillä Jeesus sitoo itsensä mei-
hin syödessämme ja juodessamme
h ä n e n  r u u m i i n s a  j a  v e r e n s ä .

Pelasta meidät!

Laulamme kaksi kertaa Pyhä-hym-
nissä: Hoosianna korkeuksissa! Niin
kuin entisaikaan anottiin armoa ku-
ninkaalta, Kyrie eleison, samoin Hoo-
sianna-huuto on meidän pyyntömme
Kristus-kuninkaalle: tule ja pelasta
meidät! Herran ehtoollisessa juuri
näin kuningas tekeekin. Hän ratsastaa
luoksemme meidän rikkonaiseen
maailmaamme ja antaa meille elämän
lahjan ruumiinsa ja verensä kautta.

Kun laulamme Hoosianna, tiivistää
se sen, mistä uskossamme Jumalan
lupauksiin on kyse. Kun lähestymme
alttaria, tulemme sinne täydellä var-
muudella, että Jeesus antaa meille
sen, mitä hän on luvannut: Ruumiinsa
ja verensä kautta syntien anteeksi-
antamuksen, elämän ja autuuden!

TEKSTI: LCMS Worshipnotes 2001
Käännös: JP

Enkelien laulu on
meidän laulumme
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Joulu

Pyhäkön lamppu 6/2004

Kaikki tiedämme, että kristillisessä
joulussa on kysymys inkarnaatiosta,
Jumalan tulemisesta lihaan, ihmisek-
si. Inkarnaatio ei luterilaisen uskon
mukaan ole kuitenkaan pelkkä punk-
tuaalinen eli pisteenomainen ja kerta-
luontoinen tapahtuma, jota muiste-
taan kerran vuodessa joulukirkossa.
Jumalan lihaksituleminen on koko
kirkon uskon sen jokaisena päivänä
läpäisevä todellisuus, jota ilman kris-
tillinen usko ei voi pysyä samana.
Kristillisen jumalanpalveluselämän
jokaviikkoinen keskus on “Ja Sana
tuli lihaksi ja asui meidän keskelläm-
me, ja me katselimme hänen kirkkaut-
tansa, senkaltaista kirkkautta, kuin
ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän
oli täynnä armoa ja totuutta.” (Joh
1:14)

Miksi inkarnaatio?

Miksi Isä, jolla on kaikki mahdolli-
suudet käytettävissään, päätti lähettää
Poikansa syntymään ihmiseksi luo-
makuntaansa? Kyse ei ollut satunnai-
sesta päähänpistosta, siihen voimme
luottaa. Miksi siis inkarnaatio? Yksi
perustava syy on luodun ihmisen ja
hänen Luojansa ääretön ero. Ihminen
on otettu maasta ja sidottu maahan.
Jumala taas asuu korkeudessa ja py-
hyydessä. Miten nämä kaksi voivat
kohdata? Miten hyvin konkreettinen
ja konkreettisesti ajatteleva ihminen
voi saada otteen hyvin abstraktista
Jumalasta? Ja toisaalta, miten abs-
trakti Jumala voi ilmoittaa itsensä
konkreettiselle ihmiselle niin, että tä-
mä ymmärtää ilmoituksen ja saattaa
ottaa sen vastaan? Raamatun alkuleh-
diltä asti Jumalan vastaus tähän on-
gelmaan on ollut Sanan tuleminen li-
haksi. Jo ennen kuin Ainosyntyinen
Poika syntyy Betlehemin syöttökau-
kaloon, Jumala on tuonut taivaalliset
näköalansa keskelle tavallista, kol-
huista elämää konkretiaan sidottujen
ihmisten ulottuville. Tässä kirjoituk-
sessa lähestymme inkarnaatiota läpi
koko Raamatun sen suuria linjoja seu-
raten kahden termin, LUNASTUK-
SEN ja SOVITUKSEN näkökulmas-
ta.

Lupauksen sana
tulevasta lunastuksesta

Missä on Raamatun ensimmäinen
messiasennustus? Heti siellä, missä
messiasta aletaan tarvitsemaan, nimit-
täin syntiinlankeemuksen yhteydessä:
”Ja minä panen vainon sinun ja vai-
mon välille ja sinun siemenesi ja hä-
nen siemenensä välille; se on polkeva
rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä
sitä kantapäähän.” (1. Moos 3:15)
Jumala lausuu tuomionsa käärmeelle,
joka viekoitteli ihmiset syntiin. Käär-
meen, eli Saatanan, ja vaimon välillä
on oleva vaino. Vaimon Siemen on
kerran polkeva rikki Saatanan voiman
ja Saatana on haavoittava Vaimon
Siementä myrkyllään. Heti lankee-
muksen jälkeen ensimmäiset ihmiset
saavat siis tulevaisuuteen suuntautu-
van toivon: Kerran on naisesta synty-
vä Jumalan lupaama ”Rikkipolkija”,
joka lopettaa Saatanan, kuoleman ja
synnin tyrannian ja tuo vapauden.

Lutherin mukaan käärme joutui tä-
män lupauksen jälkeen jännittämään
jokaisen syntyvän lapsen kohdalla,
joko tämä on se luvattu Vaimon Sie-
men. Vastaavasti ihmiskunta toivoi
jokaisen syntyvän lapsen kohdalla
vapautuksen ajan alkua. Oikeastaan
Jumalan lupaus Vaimon Siemenestä
on kristillisen kirkon alku. Tästä lu-
pauksesta alkaa usko tulevaan messi-
aaseen joka syntyy naisesta - ei siis
naisesta ja miehestä - ja tuo pelastuk-
sen. Ennen Jeesuksen aikaa Vanhan
Liiton pyhät vain uskoivat tulevaan
messiaaseen, Jeesuksen ajasta eteen-
päin kristittyjen usko suuntautuu tul-
leeseen messiaaseen: Jeesus on Kris-
tus!

Jumalan uudistaa lankeemuksen jäl-
keen Adamille ja Eevalle antamansa
lupauksen Abrahamille: ”Ja sinun
siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki
kansakunnat maan päällä, sen tähden
että olit minun äänelleni kuuliainen."
(1.Moos 22:16-18), Isakille: "Minä
olen sinun isäsi Abrahamin Jumala;
älä pelkää, sillä minä olen sinun
kanssasi ja siunaan sinua ja teen si-
nun jälkeläistesi luvun suureksi pal-
velijani Abrahamin tähden". (1.Moos
26:24),

Jaakobille: ”…sinussa ja sinun sieme-
nessäsi tulevat siunatuiksi kaikki su-
kukunnat maan päällä.” (1.Moos
28:13-14). Kantaisä Jaakobin pojista
tätä Vaimon Siemenen lupausta ei yl-
lättäen saakaan Joosef, joka muuten
on Raamatun kertomuksessa keskei-
sessä roolissa, vaan Juuda: ”Ei siirry
valtikka pois Juudalta eikä hallitsijan-
sauva hänen polviensa välistä, kunnes
tulee hän, jonka se on ja jota kansat
tottelevat.” (1.Moos 49:10). Lupaus
tulee myös Daavidille: ”Poikasi ra-
kentaa nimelleni temppelin, ja minä
pidän hänen kuninkaallisen valtais-
tuimensa vahvana ikiaikoihin asti.”
(2. Sam 7:13)

Lupaus Vaimon Siemenestä, Rikki-
polkijasta on Jumalan sana. Miten tä-
mä siis liittyy inkarnaatioon? Missä
Jumalan lupaus tulee lihaksi? Eikö
juuri sukuluetteloissa! Tietyn kansan
tietystä suvusta on nouseva Messias.
Jumalan lupaus ei jää abstraktiksi:
jossain joskus syntyy messias, vaan
se sitoutuu konkreettiseen todellisuu-
teen ja etenee toivona ”lihaa pitkin”
Israelin kansan Juudan heimossa.
Kun aika oli tullut, lupauksen Sana
tuli lopulta lihaksi ja syntyi Neitsyt
Mariasta. Nasaretin Jeesuksessa in-
karnaation konkretia on huipussaan:
Joka näkee Jeesuksen, näkee lihaan
tulleen, ihmiseksi syntyneen Jumalan.
Joka kuulee hänen puhettaan, kuulee
Jumalan puhetta. Joka koskettaa hän-
tä, koskettaa ihmiseksi syntynyttä Ju-
malaa. Jeesus on Vaimon Siemen ja
Rikkipolkija, joka lopettaa saatanan
tyrannian ja murskaa hänen päänsä.

Sovitus eli miten voin
tietää, että saan syntini
anteeksi

Syntien anteeksiantamusta ei keksitty
vasta Jeesuksen ristinkuoleman myö-
tä. Koko Vanhan testamentin temppe-
likultti on rakennettu syntien anteek-
siantamusta varten. Mutta missä on
Raamatun ensimmäinen sovitusuhri?
Tietysti siellä, missä sovitusta ensim-
mäisen kerran tarvittiin eli heti syn-
tiinlankeemuksen jälkeen.

Joulu joka päivä
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Adam ja Eeva tiesivät, että ”sinä päi-
vänä, jona sinä siitä (hyvän- ja pa-
hantiedon puusta) syöt, pitää sinun
kuolemalla kuoleman"(1.Moos 2:17),
ja pakenivat syötyään siksi Jumalaa
paratiisin puiden taakse. Jumala ei
kuitenkaan tuomitse ensimmäisiä ih-
misiä kuolemaan, vaikka tuomion
langettaakin. Joku Toinen kuolee A-
damin ja Eevan synnin tähden: ”Ja
Herra Jumala teki Aadamille ja hä-
nen vaimollensa puvut nahasta ja pu-
ki ne heidän yllensä” (1. Moos 3:21).
Jonkun uuden luomakunnan eläimen
oli kuoltava Adamin ja Eevan puoles-
ta. Tuon eläimen nahasta tehdyt vaat-
teet muistuttivat ihmisiä siitä, että
synnin palkka on kuolema, mutta sa-
malla ne muistuttivat Jumalan armol-
lisuudesta: eläinuhrin takia ihminen
sai elää ja luottaa Jumalan laupeuteen.

Myöhemmin tavallinen juutalainen
saattoi luottaa syntiensä anteeksian-
toon nähdessään uhrieläimen veren
vuotavan: "Jos joku tuo karitsan syn-
tiuhriksi, hän tuokoon virheettömän
naaraan, pankoon kätensä sen pään
päälle ja teurastakoon sen syntiuh-
riksi polttouhrieläinten teurastuspai-
kalla. Pappi ottakoon sormellaan
syntiuhrieläimen verta, sivelköön sitä
polttouhrialttarin sarviin ja kaata-
koon lopun veren alttarin juurelle.
Hän irrottakoon karitsasta kaiken
rasvan, samalla tavoin kuin se irro-
tetaan yhteysuhrilampaasta, ja polt-
takoon rasvan alttarilla yhdessä Her-
ralle kuuluvien tuliuhrien kanssa.
Kun pappi on toimittanut sovitusme-
not, rikkomuksen tekijä saa tekonsa
anteeksi.” (3. Moos 4:32-35). Uhri-
kultin konkretia on suorastaan hui-
keaa: synnin tehnyt tuo virheettömän
eläimen, panee kätensä sen pään pääl-
le ja tunnustaa syntinsä, ikään kuin
siirtäen omat vikansa eläimeen, ja
teurastaa sen. Teurastaessaan hän ta-
juaa kirkkaasti, että eläin on SIJAIS-
KÄRSIJÄ. Oikeasti hänen itsensä
pitäisi olla tuon uhrieläimen paikalla

kuolemassa. Tähän sijaiskärsimyk-
seen liittyy Jumalan lupaus syntien
anteeksiantamuksesta. Sana tulee li-
haksi tässä siis siten, että Jumala on
ihmiselle armollinen konkreettisen
syntiuhrin tähden. Uskovan juutalai-
sen luottamus ei kohdistu Jumalan
hyvyyteen yleensä, vaan Jumalan hy-
vyyteen syntiuhrin tähden.

Syntiuhrien tehtävä oli tuoda sovitus
ja anteeksiantamus konkreettisesti
ihmisten ulottuville. Jokainen uhrattu
eläin oli kuitenkin vain esikuva ja
viittasi itsensä ulkopuolelle, tulevaan.
Jeesuksen aloittaessa julkisen toimin-
tansa Johannes huutaa: "Katsokaa:
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois
maailman synnin!” (Joh.1:29). Li-
haksi tullut Jumala on todellinen ja
lopullinen syntien sovitusuhri. Hä-
nessä ja vain hänessä meillä on to-
dellinen syntien anteeksianto, armol-
linen ja laupias Jumala. Itse, omassa
ruumiissaan, hän "kantoi meidän syn-
timme" ristinpuulle, jotta me kuoli-
simme pois synneistä ja eläisimme
vanhurskaudelle. "Hänen haavansa
ovat teidät parantaneet."(1. Piet
2:24).

Inkarnaatio kirkossa

Jumalan lupausten ja syntien anteek-
siantamuksen sitoutuminen konkre-
tiaan alkaa Raamatun ensimmäisessä
kirjassa, kulkee kantavana teemana
läpi Vanhan Testamentin ja saa täytty-
myksensä Jeesuksen Kristuksen elä-
mässä, kuolemassa ja ylösnousemuk-
sessa. Jumala sitoutuu konkretiaan
ja tulee lihaksi tehdäkseen lihalliset
ihmiset osalliseksi omasta kuolemat-
tomuudestaan ja pyhyydestään. Kuten
alussa todettiin, inkarnaatio ei ole
vain yksi kirkkovuoden teema, vaan
kaiken läpäisevä todellisuus. Jeesuk-
sen konkreettinen läsnäolo ei päät-

tynyt hänen taivaaseen astumiseensa,
sillä Jumala on sitonut lupauksensa
tulevasta lunastuksesta ja syntien an-
teeksiantamuksen edelleen konkreet-
tisiin asioihin: Pyhään kasteeseen,
jossa meidät on liitetty Kristuksen
kuolemaan ja ylösnousemukseen sekä
Hänen ruumiinsa jäseneksi; Rippiin
eli synninpäästön sanaan, jonka kaut-
ta saamme aina uudestaan palata
meille kasteessa lahjoitettuun pyhyy-
teen ja puhtauteen, ja jossa saamme
kuulla, että Jumala antaa synnit an-
teeksi Kristuksen sijaiskärsimyksen
tähden; Pyhään ehtoolliseen, jossa
saamme syödä Jeesuksen meidän
syntiemme tähden runnellun ruumiin
ja juoda hänen verensä, joka on vuo-
datettu meidän veremme sijasta syn-
tien anteeksiantamukseksi. Kristus
on lupauksensa mukaisesti seurakun-
taruumiissaan läsnä armovälineidensä
kautta meidän ulottuvillamme maail-
man loppuun asti. ”Ja katso, minä
olen teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti." (Matt
28:20) Siksi pastori päättää messun
sakastissa rukoilemalla: “Ja Sana tuli
lihaksi ja asui meidän keskellämme,
ja me katselimme hänen kirkkaut-
tansa, senkaltaista kirkkautta, kuin
ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän
oli täynnä armoa ja totuutta.” (Joh
1:14)

"Jumala sitoutuu konkretiaan ja tulee lihaksi
tehdäkseen lihalliset ihmiset osalliseksi omasta

kuolemattomuudestaan ja
pyhyydestään."

TEKSTI: JANNE KOSKELA
Oulu



TEKSTI: MIRKO BRUMMER
Markus-yhteisön jäsen

   Hels ink i

Tänäkin jouluna saamme tulla seimen
ääreen iloitsemaan Kristuksen synty-
mästä. Itse Elämän Leipä on ruokin-
takaukalossa edessämme. Vahvaa
symboliikkaa. Mutta mitä jos Jeesus
ei olisikaan syntynyt? Seimi olisi ollut
tyhjä. Samoin ehtoollispöytämme olisi
tyhjä ja koko iankaikkisuutemme toi-
voa vailla.

Juutalaisille abortti oli kauhistus. He
ymmärsivät Jumalan käskyn ”älä ta-
pa” koskevan kaikenikäisiä ihmisiä,
myös syntymättömiä lapsia. He tie-
sivät Jumalan vihaavan lasten sur-
maamista. Niinpä Sifra ja Puua, kä-
tilövaimot jotka pelkäsivät Jumalaa,
eivätkä faaraon käskystäkään tappa-
neet heprealaisten lapsia, mainitaan
nimeltä Raamatussa. Faaraon nimellä
ei ollut niin väliä. Juutalaiset olivat
myös saaneet kokea Jumalan vihaa,
kun Hän autioitti heidän maansa vuo-
sikymmeniksi epäjumalanpalveluksen
ja lapsiuhrien takia. Ja juutalaiset tun-
sivat psalmin 127 sanat ”Katso, lap-
set ovat Herran lahja, ja kohdun he-
delmä on anti.” Herramme Jeesus on
näiden sanojen täyttymysten täytty-
mys.

Marialle ei siis kukaan tarjonnut syn-
tymättömän Jeesus-lapsen aborttia
eikä hän siihen olisi koskaan suostu-
nutkaan. Mutta meidän omalta kan-
saltamme on pyhyyden tunto kadon-
nut. Me olemme kuin Jesajan kirjan
meedialaiset jotka ”eivät armahda
kohdun hedelmää eivätkä lapsia sää-
li.” Olemme todellista pakanakansaa.
Me passiivisina sallimme syntymättö-
mien lasten massoittaisen surmaa-
misen keskuudessamme. Rahoitam-
me sen veroillamme ja annamme
kaikelle hyväksyntämme äänestä-
mällä valtaan aborttikäytäntöä yllä-
pitävät poliitikot.

Onko toivoa?

On! Kiitos Jumalan, joka antoi meille
Jeesuksen. Saamme olla armahdettuja
ja matkalla taivaaseen. On kasteen
armo ja Jumalan jokapäiväinen jou-
lulahja, jota jaetaan synninpäästössä
ja ehtoollisessa. Kuitenkin - ja ehkä
juuri siksi - meidän on hyvä muistaa
näitäkin heikkoja ihmistaimia keskuu-
dessamme. Suomessa abortoidaan yli
10.000 lasta vuosittain. Koko maail-
man luku on 50 miljoonaa. Yhtäkään
näistä lapsista ei ole kastettu. Näiden

lasten pelastuminen on Jumalan kä-
sissä. Sanotaanko kuten piispa Wille
Riekkinen toisessa yhteydessä:
”Otetaan riski!”? Lasten lisäksi myös
äidit tarvitsevat tukeamme. Koko yh-
teiskuntaa pitää herättää Jumalan
todellisuuteen.

Olemme samassa tilanteessa kuin
kristityt orjuuden vastustajat 1700-
ja 1800-luvuilla. Keskellämme on
ihmisryhmä joka on rajattu ihmissu-
vun ja ihmisarvon ulkopuolelle.
Olemmeko liian hienoja tarttumaan
yhteiskunnallisiin epäkohtiin?
William Wilberforce (1759-1833)
omisti suuren osan uskovaa elämään-
sä taistelulle orjuutta vastaan Britan-
niassa. Kolme päivää ennen kuole-
maansa hän sai nähdä orjuuden lak-
kauttamisen koko brittiläisen imperiu-
min alueella. 1995 sain itse tavata
ghanalaisen pastorin, jonka etunimet
olivat (eikä suinkaan sattumalta)
William Wilberforce. ”Vanhurskaan
muistoa siunataan, mutta jumalat-
tomien nimi lahoaa.” (Sananl. 10:7)

Mitä jos seimi olisi ollut tyhjä?

Toimintaa syntymättömien
lasten puolesta

Ihmisoikeusjärjestö
Pro Life Suomi ry
PL 52
00421 Helsinki

http://www.lopettakaatappaminen.tk

puheenjohtaja Mika Ebeling
mika.ebeling@lopettakaatappaminen.tk

”Enkö ole ih-
minen ja veli?”

Orjuudenvastai-
sesta kirjoituk-
sesta (Yhdys-
vallat ,1837)Abortoidun lapsen jalka sormien välissä, 8 vkoa hedelmöityksestä.
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Kuopiossa on jo muutaman vuoden
ajan kokoonnuttu säännöllisesti Lut-
her-säätiön jumalanpalveluksiin.
Vastuunkantajia on aina riittänyt,
mutta tarve toiminnan organisoimi-
selle on jatkuvasti kasvanut. Loka-
kuun 30. päivä pidettiin Kuopion
jumalanpalvelusyhteisön perustamis-
kokous. Tämä Luther-säätiö yhtey-
dessä toimiva rekisteröimätön yhdis-
tys sai nimekseen Pietari-yhteisö.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Erkki Sinkko.

– Toisilla jumalanpalvelusyhteisöillä
nimet ovat apostolien nimiä ja halu-
simme näin kuulua yhteen toisten
kanssa. Apostolien elämänvaelluk-
sesta tuli mieleen Pietari, joka kolme
kertaa kielsi ystävänsä ja itkien katui
sitä. Pietarin lailla myös me olemme
saaneet sen armon, että tunnemme
Jumalan hänen Poikansa kautta, Erkki
kertoo nimen valinnasta.

– Yhteisön työnäky on olla paikka,
jossa evankeliumi puhtaasti julis-
tetaan ja sakramentit oikein toimi-

tetaan. Evankeliumin oppi on sama
kuin apostolien ja profeettojen Raa-
matussa ilmoittama oppi. Mitä muuta
tähän sitten liittyy on tavallista kris-
tillistä elämää, jossa Herra asettaa,
niin kuin hyväksi näkee, kunkin o-
malle paikalleen palvelemaan. Ele-
tään usko todeksi sen uskon määrän
mukaan kuin on saatu, Erkki linjaa.

Oma paimen rukouksena

– Järjestäytyminen tarvittiin käytän-
nön toimien hoitamiseksi. Jumalan-
palvelusten järjestämisessä vastuu
oli harvojen harteilla ja haluttiin orga-
nisoitua sillä tavalla, että saadaan toi-
minta vakaammalle pohjalle. Järjes-
täytymisen kautta on myös tarkoitus
vakiinnuttaa toimintaa sillä tavalla,
että voimme kutsua tai vihkiä kyke-
nevän miehen hoitamaan raamatul-
lista pastorin virkaa.

– Tilannetta voisi, ainakin omasta
puolestani, verrata siihen, että olem-
me menneet pimeällä myrskyisällä
merellä eteenpäin kohti autuuden ran-

taa kuka minkäkinlaisella hylyn kap-
paleella ja nähneet toisia samaan
suuntaan polskuttelevia. Nyt olemme
sitoneet hylyn palat naruilla yhteen,
olemme porukalla lautan päällä ja jo
virittelemme jonkinlaista purjetta sekä
lyhtyjä niille, jotka uivat väärään
suuntaan tai ovat hukkumassa. Kris-
titty tarvitsee ympärilleen kristillisen
seurakunnan ja uskovien yhteyttä,
Erkki pohtii.

– Rukoilen, että  Jumalan tahto to-
teutuisi. Jumala on hyvä ja hänen tah-
tonsa toteutuessa asiat ovat parhaalla
mahdollisella tolalla, vaikka se ei in-
himillisesti arvioiden siltä näyttäisi-
kään, mutta mitäpä me inhimillisistä
arvioista piittaamme. Onhan meillä
Raamatun selvä opetus: Juoskaamme
sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka
on edessämme, katse suunnattuna
Jeesukseen, uskomme perustajaan ja
täydelliseksi tekijään.

Samalla kalliolla Pietarin kanssa

Erkki ja Eleonoora Sinkko ovat mukana
Kuopion Pietari-yhteisön toiminnassa.

JP
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ILMOITUSASIAT

Vesa Savolainen on Oulussa muu-
taman vuoden kokoontuneen ja viime
keväänä järjestäytyneen Timoteuksen
jumalanpalvelusyhteisön hallituksen
puheenjohtaja. Ensi vuoden alusta
Timoteus-yhteisö on liittymässä osak-
si Luther-säätiön jumalanpalvelus-
yhteisöverkostoa ja siksi on hyvä aika

avata ikkuna kohti pohjoista
ulottuvuutta.

Kaikki alkoi synnintunnosta

Vesa muistaa kokeneensa vahvaa
synnintuntoa 15-vuotiaana. Lähiym-
päristön kristittyjen puheista hän oli
saanut käsityksen, että hänen tulisi
tehdä parannus kelvatakseen Juma-
lalle. Itsensä parantaminen ei kui-
tenkaan onnistunut, ja muutama vuosi
kuluikin omantunnon syytöksistä kär-
sien. Omatunto todisti nuorukaisen
hänen kaikista yrityksistään huoli-
matta syylliseksi Jumalan edessä. Lo-
pulta evankelisen liikkeen julistukses-
ta löytyi “koko maailman autuus”.

– Tuntui mahtavalta kuulla, että kai-
ken saa anteeksi, kaiken saa ottaa lah-
jana vastaan, ja että Jeesuksen sovi-
tustyö r i i t tää,  Vesa muistelee.
Edellytyksetön evankeliumi on Vesan
mukaan sitä, että Jeesuksen sovitus-
työn lisäksi Jumala ei vaadi ihmiseltä
enää omaa itsensä parantelua eikä
omaa uskoa. Kaikki on Kristuksessa
valmiina ja vastaanotettavana. Tästä
löydöstä Vesa on halunnut myös ja-
kaa muille ja rohkaista luottamaan
yksin Kristuksen valmistamaan so-
vitukseen.

Kun kristillinen usko kirkastui,
Vesa eli kovaa sanan nälän ai-
kaa. Työpäivän päätteeksi
saattoi mennä neljäkin tuntia
illasta Raamattua lukiessa.
Vesa tahtoi ottaa juuria myö-
ten selville, mikä on Raama-
tun mukaista opetusta ja ke-
nen tulkinnat kestävät Juma-
lan edessä. Myös luterilaiset
tunnustuskirjat ovat tulleet
tutuiksi ja kuluneet käytössä.
Vesa iloitsee näistä kristil-
lisen uskon ja teologian pe-
ruslähteiden parissa viete-
tyistä tunneista
– Nyt, kun perhe on kas-
vanut  nel jäl lä  lapsel la ,
lukemiseen ja tutkimiseen
ei ole samalla tavalla aikaa.

MihinTimoteus-
yhteisöä tarvitaan?

olikin jo pidempään ollut saada lähteä
rakentamaan Jumalan sanan perus-
talle rakentuvaa yhteisöä. Vesa ajatte-
lee, että jumalanpalvelusyhteisön
elämässä terve ja Kristuksen evanke-
liumin mukainen sananjulistus ja sak-
ramenttien hoitaminen on kaikkein
tärkeintä. Siitä syntyy yhteisössä
myös sosiaalista elämää ja yhteyttä.

– On hienoa, ettei jumalanpalveluk-
seen tarvitse mennä ventovieraana
eikä “uskonsa tähden niska kyyrys-
sä”. Yhteinen usko yhdistää ja roh-
kaisee.

Puheenjohtajan mielestä selkeästi lu-
terilaisen tunnustuksen varaan raken-
tuvaa yhteisöllistä jumalanpalvelus-
elämää ei Oulun seudulla ole ollut
tarjota.

– Itse olen pärjäillyt tähän asti, mutta
omien lasten vuoksi tarvitaan paikka,
jotta he saisivat kasvaa kristillisen
seurakunnan yhteyteen.

– Kun tulimme messusta, lapset kai-
voivat pyhäkoulun innoittamina kate-
kismukset esiin ja ryhtyivät kertaa-
maan kymmentä käskyä - mitä käs-
kyjä oli tullut sinä päivänä rikottua,
Vesa muistelee hymyillen erään sun-
nuntain tapahtumia.

Nouskaamme ja
rakentakaamme

Vesa tiedostaa, että Timoteuksen ju-
malanpalvelusyhteisö ei ole kaikkien
suosiossa. Jo nyt on korkeilta tahoilta
syytetty kirkon hajottamisesta ja yh-
teyden särkemisestä. Hän suhtautuu
kuitenkin tulevaan turvallisin mielin:

– Kaiken tekemämme voi perustella
kirkon opilla ja tunnustuksella. Se
tuo tukevuuden, vaikka jääkin vä-
hemmistöön kirkossa. Me emme tah-
do olla repimässä tai särkemässä.
Tahdomme päinvastoin olla rakenta-
massa kirkollemme tulevaisuutta ja
juurtumassa rohkeasti sille pyhän
Raamatun perustalle, jolle Kristuksen
Kirkko on aina rakentanut. "Te näette,
millaisessa vaarassa olemme, kun Je-
rusalem on raunioina ja sen portit
on poltettu. Meidän on ryhdyttävä ra-
kentamaan Jerusalemin muureja.
Emme saa enää alistua tähän hä-
peään" (Neh.2:17)

TEKSTI: JANNE KOSKELA

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisön toimin-
taan Vesa päätyi, kun
pastoriystävä kutsui mu-
kaansa yhteisön perusta-
miskokoukseen.Pu-
heenjohtajan unelmana


