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Kirkkovuosi on lähestymässä lop-
puaan. Meitä väkevästi muistute-
taan Kristuksen paluun ja  viimeisen 
tuomion päivästä. On alku, mutta 
myös loppu. Tarvitsemme jatkuvasti 
raamatullista opetusta lopunajoista, 
eskatologiasta. Sillä kaksi vaaraa 
uhkaa meitä. Yhtäältä voimme kyl-
mentyä niin, että lakkaamme odot-
tamasta Jeesuksen paluuta. Toisaalta 
voimme kuumeisesti tarkkailla ajan 
merkkejä juopuen erilaisten tuomio-
päivänprofeettojen opetuksesta. En-
simmäinen johtaa väärään rauhaan, 
toinen väärään pelkoon. Ja molem-
mat vievät pois itse pääasiasta: läs-
näolevasta Herrasta!

”Missä on lupaus hänen tulemuk-
sestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin 
isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, 
niinkuin se on ollut luomakunnan 
alusta” (2.Piet.3:4). Näin kysyivät 
Kristuksen paluuta odottaneet seu-
rakuntalaiset vanhalta Pietarilta. 
Miten toivo Kristuksen paluusta on 
voinut säilyä senkin jälkeen 2000 
vuotta? Eikö odotus ole venynyt jo 
liian pitkäksi? Uuden testamentin ja 
kristillisen seurakunnan vastaus on 
liturgiset sanat: Maranata!

Vanhassa testamentissa ennustet-
tu lopunajallinen ’Herran päivä’ 
(esim. Mal.4:5) ei alkuseurakunnas-
sa ymmärretty vain tulevaisuudessa 
tapahtuvaksi, vaan ristin ja ylös-
nousemuksen jälkeen läsnäolevaksi 
todellisuudeksi. Aika oli täyttynyt, 
lopunajat olivat Kristuksessa tulleet 
ja alkaneet. Tästä merkkinä seura-
kunta kokoontui sunnuntaina, vii-
kon ensimmäisenä päivänä, Herran 
päivänä (Ilm.1:10). Luther kuvaakin 
tätä todellisuutta näin: ”Kristuskin 
lepäsi haudassa sapattina, toisin sa-
noen koko seitsemännen päivän, ja 
nousi kuolleista sapattia seuraavana  
päivänä, joka on kahdeksas ja alkaa 
uuden viikon eikä sen jälkeen maini-
ta enää muuta päivää. Kristus näet 

vei kuolemallaan päätökseen aikojen 
viikot ja alkoi kahdeksantena päivä-
nä uuden elämän järjestyksen, jossa 
ei enää lasketa päiviä vaan vallitsee 
yksi ainoa iankaikkinen päivä ilman 
yön vaihtelua. Kahdeksas päivä on 
iankaikkisuuden päivä.” Viikon 
kahdeksantena päivänä messuun 
kokoontuva seurakunta läpi kirkon 
historian ei ole vain odottanut lopun 
aikojen saapumista vaan elänyt lo-
pun ajan todellisuudessa. Sillä se on 
rukoillut sanoilla: Maranata!

Apostoli Paavali päättää kirjeensä 
korinttilaisille seuraavasti: ”Terveh-
tikää toisianne pyhällä suunannolla. 
Tervehdys minulta, Paavalilta, oma-
kätisesti.  Jos joku ei pidä Herraa 
rakkaana, hän olkoon kirottu! Ma-
ranata” (1.Kor.16). Paavali tietää, 
että hänen kirjeensä luetaan seura-
kunnassa saarnan paikalla, ja että 
seuraavaksi seurakunta alkaa viettää 
ehtoollista. Hän lopettaa kirjeensä 
aivan varhaisimpaan ehtoollisruko-
ukseen, mikä näkyy sen säilymises-
sä arameankielisessä muodossaan: 
maranata. Se tarkoittaa: ”Tule, Her-
ra!” tai ”Herra tulee”. Molemmat 
merkitykset ovat yhtä aikaa totta. 
Seurakunta alkaessaan viettää eh-
toollista rukoilee, että Herra tulisi 
pian kunniassa, mutta samalla se 
tunnustaa, että Herra tulee nyt sakra-
mentissa läsnäolevaksi. Näin seura-
kunta on jaksanut toivoa Kristuksen 
tulemusta, koska hän on tullut koko 
ajan seurakunnan luokse. Kristityt 
ovat jaksaneet odottaa Kristuksen 
saapumista, koska hän on koko ajan 
ollut heidän kanssaan. Lupauksensa 
mukaan maailman loppuun asti. 

Aina kun me siis käymme Herran 
päivänä Herran pöytään kysees-
sä on eskatologinen hetki. Emme 
vain vietä muistoateriaa katsoen 
menneisyyteen tai toivossa pyydä, 
että kerran tulevaisuudessa pääsi-
simme Karitsan hääaterialle, vaan 

me olemme osallisia taivaallisesta 
Jumalan valtakunnasta Kristukses-
sa Jeesuksessa, joka on sama eilen, 
tänään ja iankaikkisesti. Ehtoollisli-
turgiassa sanomme: Me julistamme 
hänen kuolemaansa (mennyt). Me 
todistamme hänen ylösnousemus-
taan (nykyisyys). Me odotamme hä-
nen tulemistaan kunniassa (tulevai-
suus). Perfekti ja futuuri sulautuvat 
preesensiksi Herran pöydässä. Siinä 
me olemme jo perillä, vaikka syöm-
mekin vasta matkalla. Siinä me pol-
vistuneena jo otamme hänet vastaan, 
vaikka odotammekin hänen paluu-
taan. Siinä me jo riemuitsemme tai-
vaassa enkelien ja kaikkien pyhien 
kanssa, vaikka pyydämmekin päästä 
kerran taivaan juhlaväkeen.

Kun siis yhdessä rakennamme ju-
malanpalvelusyhteisöverkostoa, me 
olemme todella lopunajallinen liike. 
Me olemme osa sitä lopunajallista 
elämän liikettä, joka alkoi pääsiäis-
aamuna puutarhahaudalta. Ja mitä 
lähemmäs loppua käymme, sitä voi-
makkaammaksi käy seurakunnan 
rukouksen vuoroveto: Oman synti-
kurjuuden ja ulkoisen paineen ah-
distuksessa rukoillen huokaamme: 
Tule, Herra! Ja sitten hänen armo-
pöytänsä osallisuudessa lahjoistaan 
iloiten tunnustamme: Herra tulee! 
Näin maranata-rukous huulillam-
me jaksamme yhdessä kulkea siihen 
päivään, asti, jolloin kuluu suuren 
pasuunan ääni, ei tuomioksi meille 
vaan iankaikkiseksi elämäksi.

Maranata!

TeksTi: Juhana PohJola
suomen luther-säätiön Dekaani
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Tunnettu kuvaus Jeesuksesta Ilmes-
tyskirjan kohdassa (3:20) kolkutta-
massa ovea ymmärretään yleisesti 
väärin. Sen mukaan Jeesus kolkuttaa 
ei-uskovan ihmisen sydäntä pyytäen 
häntä pelastamaan itsensä avaa-
malla sydämensä oven ja vastaan-
ottamalla Jeesuksen. Tekstiyhteys 
kertoo kuitenkin Jeesuksen sanojen 
tarkoittavan aivan muuta. Jeesus ei 
puhu ei-uskoville vaan kristilliselle 
seurakunnalle ja yksittäisille usko-
ville kristityille! Siten tämä raama-
tunkohta on ymmärrettävä Ilmes-
tyskirjan 2. ja 3. luvun seitsemälle 
seurakunnalle osoitettujen varoitus-
ten huipentumana. Tämä Jeesuksen 
varoitus on yhä nytkin voimassa. 
Hän kehottaa seurakuntia ja kris-
tittyjä päivittäiseen katumukseen ja 
uskoon lain ja evankeliumin saar-
nan kautta.

Jeesuksen varoitus
Jeesuksen viesti seurakunnille ja 
yksittäisille kristityille on Jumalan 
laki ja evankeliumi. Ensinnäkin Ju-
mala puhuttelee meitä elävän ja vai-
kuttavan lain saarnan kautta. Hän 
varoittaa, että ilman elämää päi-
vittäisessä parannuksessa, ihmiset 
uppiniskaisuudessaan ja välinpitä-
mättömyydessään vetävät Jumalan 
vihan ylleen. Sitten Jeesus esittää 
evankeliumin kutsun sanoessaan: 
”Jos joku kuulee minun ääneni ja 
avaa oven, niin minä käyn hänen 
tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen 
kanssaan, ja hän minun.”

Armollinen Herramme ei ainoastaan 
varoita meitä kun kuljemme harhaan 
tai liu’umme loitommas hänestä, 
vaan myös kutsuu meitä uskovina 
avaamaan sydämemme oven niin, 
että hän voi aterioida kanssamme 
hänen erityisellä elämää antavalla 
ateriallaan sanansa ja sakramenttin-
sa kautta. Ne mahdollistavat meidän 
pysymisemme uskossa vahvoina.

Ateriaan valmistautuminen
Kun Pyhä Henki valmistaa sinua ate-
rialle Jeesuksen kanssa, voit käyttää 
seuraavaa listaa, joka on otettu Jee-
suksen kirjeistä seitsemälle seura-
kunnalle. Rukoillen tutki suhdettasi 
Jeesukseen ja hänen seurakuntaan-
sa. 

1) Oletko epäonnistunut laittamaan 
Jumalan ensimmäiseksi elämässäsi 
– olet hyljännyt ensimmäisen rak-
kautesi (2:4-5)? 
2) Oletko pelännyt vastustusta ja 
toisten ihmisten mielipiteitä enem-
män kuin luottanut Herraasi – älä 
pelkää sitä, mitä tulet kärsimään 
(2:10)? 
3) Oletko omaksunut pakanallisia 
vaikutteita, esim. New Agesta (2:14-
16)? 
4) Oletko kuunnellut vääriä opettajia 
– sinä suvaitset tuota… (2:20-21)? 
5) Oletko ollut hengellisesti laiska 
ja laiminlyönyt rukouksen, alttarin 
sakramentin ja Raamatun tutkimisen 
– sinulla on nimi, että elät, mutta 
sinä olet kuollut. Herää valvomaan 
…(3:1-3)? 

6) Oletko luottanut enemmän it-
seesi kuin Jumalaan – sinä sanot: 
Minä olen rikas enkä mitään tarvit-
se…(3:17)?

Aterioi Jeesuksen kanssa
Katsoessamme itseämme edellä ku-
vatun listan avulla näemme miten 
surkeasti päivittäin  jätämme täyt-
tämättä Jumalan odotukset. Tarvit-
semme todella päivittäistä parannus-
ta! Se tapahtuu kuitenkin vain Pyhän 
Hengen työnä Jumalan sanan kautta 
elämässämme. Jeesushan sanoo: 
”Ne sanat, jotka minä olen teille 
puhunut, ovat henki ja elämä” (Joh. 
6:63). 

Jumalan elävän sanan vaikutuk-
sesta me kykenemme vastaamaan 
Jeesuksen armolliseen evankeliumi-
kutsuun. Jeesus kutsuu meitä ja vai-
kuttaa itse meissä sen, että avaamme 
sydämemme oven hänelle ja käym-
me hänen kanssaan juhlapöytään 
nauttimaan ehtoollisessa hänen ruu-
miinsa ja verensä. Elämää antavan 
sanansa kautta hän luo uskon sydä-
miimme (Room. 10:17). Jumalan 
antaman uskon lahjan kautta meille 
annetaan ja vakuutetaan hänen an-
teeksiantamustaan. Ja missä on syn-
tien anteeksiantamus, siellä on elä-
mä ja autuus.

GooD news, 12.

Minä seison ovella
ja kolkutan
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odotamme toivomme 
Toivosta puhutaan paljon, mutta sil-
ti yhä suurempi osa ihmisistä tuntuu 
toivottomilta. Henkilökohtaiset mur-
heet ja maailmanlaajuiset ongelmat 
vyöryvät monen mieleen niin voi-
malla, ettei toiveikkuudelle ja tule-
vaisuudenuskolle enää löydy sijaa. 
Siksi on hyvä palauttaa mieliin, mis-
sä ovat meidän kristillisen toivomme 
perusta ja kohde.

Kristillisen toivon lähtökohdat ovat 
syvällä menneisyydessä, mutta se 
suuntautuu silti tulevaisuuteen. Me 
emme ole eilisen lapsia, vaan huo-
misen. Kristittyinä me odotamme 
upeaa tulevaisuutta, vaikka maailma 
näyttää synkkenevän päivä päivältä. 
Kuinka se on mahdollista?

Toivon ankkurit
Meidän toivomme ankkuroituu sel-
keisiin ja todennettaviin historial-
lisiin tapahtumiin, samoihin kuin 
meidän uskomme. Apostoli Pietari 
opettaa, että Jumala on “synnyttänyt 
meidät uuteen elämään ja antanut 
meille elävän toivon herättämällä 
Jeesuksen Kristuksen kuolleista” 
(1. Piet. 1:3). Meidän uskomme ja 
toivomme vankkana perustana on 
siis Jumalan Pojan ylösnousemus. 
Sen varassa me uskomme, että “niin 
kuin kaikki ihmiset Aadamista osal-
lisina kuolevat, niin myös kaikki 
Kristuksesta osallisina tehdään 

eläviksi, jokainen vuorollaan: esi-
koisena Kristus ja sen jälkeen Kris-
tuksen omat, kun hän tulee” (1. Kor. 
15:22).

Ihmisen toivottomuuden perussyyt 
liittyvät useimmiten oman kuolevai-
suuden tiedostamiseen. Sairauksien, 
syksyn tai sotien masentavuus selit-
tyy juuri sillä, että ne ovat muistutuk-
sia meidän elämämme päättymises-
tä. Siksi Kristuksen ylösnousemus 
on paras lääke toivottomuuteen; se 
kertoo Kristuksen omien elämän jat-
kumisesta kuoleman rajan jälkeen-
kin.

Paavali liittää toivon perustaan vielä 
toisen tapahtuman: “Meistä ei ollut 
itseämme auttamaan, mutta Kristus 
kuoli jumalattomien puolesta, kun 
aika koitti”. Ristin sovitustyön täh-
den “toivo ei ole turha”, vaan sen 
takeena on se, että Jeesus voitti kuo-
lemallaan kuoleman - myös meidän 
kuolemamme (Room. 5:5-6). Näin 
risti ja ylösnousemus on meidän toi-
vomme jykevä pohja.

toteutumista
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Toivon kohteet
Mitä me kristittyinä sitten toivom-
me? Joitakin kirjoja lukiessa ja 
radiota kuunnellessa saa sen vai-
kutelman, että kristityt odottavat tu-
levansa ylöstemmatuksi pois maail-
man ahdingosta. Vain jumalattomat 
jäisivät tämän mukaan ihmiskunnan 
loppukahakoihin ja katastrofeihin. 
Tällaisella uskottelulla ei ole min-
käänlaista perustaa Jumalan sanassa. 
Me tulemme kastettuina uskovina 
olemaan maan päällä joko kuole-
maamme tai Kristuksen näkyvään 
paluuseen saakka.

Mutta mitä me odotamme, ellem-
me ylöstempausta? Paavalin ker-
too meille toivon oikean kohteen: 
“(Me) odotamme autuaan toivom-
me toteutumista, suuren Jumalan 
ja Vapahtajamme Jeesuksen Kris-
tuksen kirkkauden ilmestymistä” 
(Tit. 2:13). Tällä hän tarkoittaa ni-
menomaan Jumalan Pojan näkyvää 
takaisin tulemista aikojen lopulla. 
Silloin ristiinnaulittu ja ylösnoussut 
Vapahtaja tulee meille silmin nähtä-
väksi, ja kaikki epävarmuus ja pel-
ko on tipotiessään. Silloin meidän 
toivomme kohteella on “asuinsija 
ihmisten keskellä” (Ilm. 21:3). Siksi 
me voimme panna täyden toivomme 

“siihen armoon, joka teille anne-
taan Jeesuksen Kristuksen ilmesty-
essä” (1. Piet. 1:13). Kristityt kautta 
aikojen ovat ennen muuta toivoneet 
Herransa ja Vapahtajansa mahdolli-
simman pikaista paluuta.

Toivossa toisten kanssa
Kristuksen Kirkko on toivon yhtei-
sö. Se elää Vapahtajan paluun odo-
tuksessa, mutta samalla tuo toivon 
kohde on jo nyt läsnä seurakunnan 
keskellä: “Kristus teissä, kirkkau-
den toivo” (Kol. 1:27). Eikä hän ole 
ainoastaan yksilön sydämessä, vaan 
hän on myös “Kristus teidän keskel-
länne” (uusi käännös). Kristus on 
Kirkossaan läsnä sanassaan ja sakra-
mentissaan. Juuri nämä armonväli-
neet vahvistavat meidän toivoamme 
siihen, että jumalanpalveluksessa 
kohdattu Jumalan Poika tulee kerran 
takaisin voimassaan ja kunniassaan.

Heprealaiskirjeessä meitä kehote-
taan pysymään yhdessä saman us-
kon tunnustamisessa: “Pysykääm-
me horjumatta tunnustuksessa 
ja toivossa, sillä hän, joka on 
antanut meille lupauksensa, 
on luotettava … Me emme 
saa lyödä laimin seura-
kuntamme yhteisiä ko-
kouksia …” (Hepr. 
10:23, 25). Kir-
kon ja messun 

tarkoituksena ja tehtävänä on vah-
vistaa osallistujiensa toivoa. Siksi 
jumalanpalvelus on meille elinehto, 
ettemme vaivu epätoivoon ja kuole-
manpelkoon.

Jumalan sana vakuuttaa kaikille 
Kristuksen omille pelastusta. Se on 
jotain, minkä me saamme tuntea ja 
kokea Jeesuksen tullessa takaisin: 
“Hartaasti vain odotamme, että te 
itse kukin loppuun asti yhtä innok-
kaasti haluatte kokea yhteisen toi-
vomme täyttymisen” (Hepr. 6:11). 
Kristittyjen toivon toteutuminen on 
siis varmaakin varmempi asia. Toki 
me haluamme pysyä Kristuksessa, 
hänen Kirkossaan ja sanassaan, ja 
näin päästä kokemaan tuon täytty-
myksen päivän.

TeksTi: 
PeTRi hilTunen
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Vuonna 1827 pastori J.N. Darby 
erosi Irlannin kirkosta. Darby väit-
ti löytäneensä Raamatusta salaisen 
opin, jonka hän nimesi ylöstempaa-
miseksi. Tämän harhaisen käsityksen 
mukaan Kristus kerran tempaa, ruu-
miillisesti vetää kristityt taivaaseen 
pelastaen heidät Ilmestyskirjassa 
kuvatuista vainoista ja kärsimyksis-
tä. Kun ahdistuksen ja kärsimyksen 
ajat ovat ohi, Kristus palaisi toisen 
kerran näkyvällä tavalla hakemaan 
kaikki muut ihmiset viimeistä tuo-
miota varten.

Darbyn väärä opetus, jonka mukaan 
ylöstempaaminen säästää kristityt 
lopun ajan ahdistuksista, on vaikut-
tanut moniin lahkoihin, mutta myös 
moniin protestanttisiin kirkkoihin. 
Väärän toivon saarna johtaa har-
haan, koska Ilmestyskirja ei mainit-
se kertaakaan ylöstempaamista! To-
dellisuudessa se opettaa, että Jumala 
varjelee kansaansa vainojen keskel-
lä. Kun Kristus tulee viimeiselle tuo-
miolle, hän herättää kuolleista sekä 
uskovat että epäuskoiset samaan ai-
kaan (Ilm. 11:18; 20:11-).

Ylösnousemus Ilmestyskirjas-
sa
Darbyn harhaoppi juontaa Ilmestys-
kirjan 20. luvun väärinymmärryk-
sestä. Tämä kohta viittaa ensimmäi-
seen ylösnousemukseen (20:5) ja 
sitten se kuvaa toista kertaa, jolloin 
kuolleet herätetään tuomiota varten 
(20:12-13). Darby tekee tästä vää-
rän johtopäätöksen, kun hän opettaa, 
että sen vuoksi täytyy olla kaksi ruu-
miillista ylösnousemusta. Hän tekee 
klassisen virheen, kun ei tutki ja ver-
taa, mitä Raamattu toisaalla opettaa 
ylösnousemuksesta.

Jos Darby olisi tutkinut esimerkiksi 
Johanneksen evankeliumin viidet-
tä lukua, hän olisi huomannut, että 
Jeesuskin puhuu kahdesta ylösnou-
semuksesta: hengellisestä ja ruu-
miillisesta. Ensiksi Jeesus sanoo: 

”Aika tulee ja jo on, jolloin kuolleet 
kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja 
jotka sen kuulevat, saavat elää” 
(Joh: 5.25). Jeesus sanoo ensimmäi-
sen ylösnousemuksen tapahtuvan 
jo nyt! Koska synti on tuonut mu-
kanaan hengellisen kuoleman, me 
tarvitsemme uutta elämää jo nyt. 
Meidän tulee nousta hengellisesti 
kuolleista! Kun kuulemme ”Juma-
lan Pojan ääneen” pyhässä kasteessa 
(Room. 6:4-5; Kol. 2:12) tai evan-
keliumin saarnassa (Kol. 3:1), me 
vastaanotamme Kristuksen meille jo 
nyt lupaaman uuden hengellisen elä-
män. Tämä on meidän ensimmäinen 
ylösnousemuksemme. Se on hengel-
linen ylösnousemus synnin aiheutta-
masta kuolemasta

Ruumiin ylösnousemus
Sitten Jeesus kuvaa toista ylösnou-
semusta: ruumiillista. Tämä ylös-
nousemus tapahtuu tulevaisuudessa, 
silloin kun Kristus palaa tuomio-
päivänä: ”Sillä hetki tulee, jolloin 
kaikki, jotka haudoissa ovat, kuule-
vat hänen äänensä ja tulevat esiin, 

ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän 
ylösnousemukseen, mutta ne, jotka 
ovat pahaa tehneet, tuomion ylös-
nousemukseen” (Joh. 5:28-29). Täl-
löin Kristus palkitsee uskollisensa ja 
tuomitsee kaikki pahat (Ilm. 11:18; 
20:11-15; Matt. 13:40-43; 49-50; 
25:31-34; 1.Tess. 4:14-5:11)

Kun luet Ilmestyskirjan kohtaa (20:5) 
yhdessä Raamatun toisten ylös-
nousemusta käsittelevien kohtien 
kanssa, asiaa tulee selväksi. Darbyn 
opettaman kahden ruumiillisen ylös-
nousemuksen sijasta Ilmestyskirja 
(20:5) opettaa, että Kristus herättää 
meidät nyt hengellisesti ja kerran on 
herättävä meidän ruumiimmekin, 
kun hän saapuu tuomitsemaan meitä 
viimeisenä päivänä.

Jumalan varma lupaus
Darbyn tarjoaman väärän toivon si-
jasta luota Jumalan varmaan lupa-
ukseen. Kyllä me joudumme kärsi-
mään ennen Kristuksen paluuta. Itse 
asiassa 1900-luvulla uskonsa tähden 
kuolleita kristittyjä oli enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin historias-
sa (Ilm. 6:9-11; 20:4). Kuitenkin Ju-
mala varjelee nytkin seurakuntaansa 
kärsimystenkin keskellä (Ilm. 2:10-
11). Vaikka joudut kokemaan mo-
nenlaisia kärsimyksiä, niin saat iloita 
siitä, mitä Jeesus tekee sinulle juuri 
nyt! Kasteen kautta hän herättää nyt 
sinut hengellisesti kuolleista (Room. 
6:4-5). Sanansa kautta hän nyt sinua 
ravitsee (Joh. 15:7). Ehtoollisella 
hän nyt antaa sinulle ruumiinsa ja 
verensä. Kristus ottaa syntisi pois, 
varjelee sinua kärsimyksissä ja val-
mistaa sinua hänen paluuseen kun-
niassa!

GooD news, 12.

Ylösnousemus
vai ylöstempaaminen?
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Lopun aikoja kuvatessaan Vapahta-
jamme kiinnittää erityistä huomiota 
hengellisen ilmaston muutokseen, 
joka edeltää maailmanlaajuisen 
myrskyn puhkeamista ja hänen pa-
luutansa sekasorron keskelle suures-
sa voimassa ja kunniassa “niinkuin 
pitkäisen tuli” (Matt. 24:27). 

Tyypillisenä matalapaineen ilmiönä 
hän ennustaa väärien profeettojen 
nousun lyömään alas kaikkea kristil-
listä kasvustoa (j 4-5 ja 23-26). Vää-
rän opin myötä myös elämä vääjää-
mättä vääristyy. Vääryyden saadessa 
vallan “rakkaus monessa kylmenee” 
(j 12). Tämä aikaamme sopiva ennus-
tus ei varsinaisesti koske niitä, jotka 
jo harjoittavat vääryyttä sen minkä 
kerkiävät. Eihän heillä ole enää mi-
tään rakkautta jäljellä hukkuessaan 
kyltymättömien himojensa hyytä-
viin pyörteisiin. Varoitus on annettu 
päinvastoin niille, joiden sielussa 
rakkauden lämpö vielä hehkuu. Hei-
tä uhkaa elävältä paleltuminen. Kun 
seurakunnan väkevät perustukset 
järkkyvät, seinämiin syntyy ensin 
vähäisiä hiusmurtumia, sitten alitui-
sesti pahenevia halkeamia ja viimein 
maailman kylmyys tunkeutuu ulkoa 
sisälle. Ennen niin kodikas paikka 
muuttuu nopeasti ikuisen roudan 
tyyssijaksi, jossa jäätävät katseet ja 
ilmeettömät kasvonpiirteet kertovat 
satunnaiselle kulkijalle öisten hallo-
jen alhaiset pakkaslukemat. Silloin 
voi aavistaa, miltä tuntuisi asua jää-
kaapin pakastinlokerossa ypöyksin. 

Sydämemme kylmyys
Rakkauden kylmeneminen näkyy 
kaikkialla. Erityisesti sen tuntee 
kukin oman sydämensä huurteisis-
ta kuurankukista. Kauempaa ei ke-
nenkään kannata lähteä poimimaan 
niitä. Ulkonaisesta kauneudestaan 
huolimatta ne eivät miellytä taivaal-
lisen puutarhan hoitajaa. Kuinka 
runsaana tai komeana tahansa jää-
kukkakimppu sulaa kerta toisensa 
jälkeen hänen käsiinsä. Ehkä siihen 

oli käytetty monenlaisia eri lajik-
keita. Mahdollisesti eri vivahteet ja 
muodot oli onnistuttu yhdistämään 
silmiä hiveleväksi asetelmaksi. Silti 
jäljelle ei jäänyt muuta kuin vesino-
ro, johon sekoittuvat Vapahtajamme 
kyyneleet. Joutuuko hän yhä itke-
mään sydämemme kylmyyttä?

Selkokielellä sanottuna sydämem-
me kylmyys ilmenee mitä erilaisim-
missa synneissä: Rakkaus Jumalaan 
muuttuu muodollisemmaksi. Sydän 
kiintyy maallisiin. Sanankuuloon 
lähdettäessä suu aukoo ja laukoo, 
mitä sattuu. Kiireessä korvat unoh-
tuvat hattuhyllylle. Matkalla kuski 
sitten kiihtyy jopa nopeammin kuin 
tuliterä turbo. Jos päästään perille, 
kolehtikukkaron vetoketju juuttuu 
kiinni. Saarnan pääajatus jotenkin 
hämärästi mielessä palataan kotiin. 
Siellä koetellaan, mitä muille oi-
kein jäi mieleen saarnasta, ja kädet 
puutumiseen asti kannetaan omat 
kuormat toisten niskaan. Lepopäivä 
kun on, kelpaa syömisen päätteeksi 
heittäytyä sohvalle hiukan pitkäksi 
ja jättää puoliso tiskien kanssa niele-
misharjoituksiin kiukkuansa tukah-
duttamaan. 

Rakkauden kylmentymiseltä eivät 
voi täysin suojautua nekään, jot-
ka pyrkivät eristämään sydämensä 
huolellisesti vääriltä profeetoilta ja 
väärältä opilta. Lisäeristeen asenta-
misessa ei sinänsä tarvitse tapahtua 
edes mitään virhettä. Eikä se tietys-
ti itsessään ole mikään virheellinen 
ratkaisu. Sopisi vain toivoa, että yhä 
useampi suojautuisi Raamatun sää-
ennustuksesta tarkan vaarin otettu-
ansa entistä paremmin ankaraa tal-
vea vastaan, jottei lunta sitten pääsisi 
tupaan. Tässä mielessä etenkin sun-
nuntain vapaata kannattaisi käyttää 
omaksi hyödykseen. Mutta kaikesta 
ennakoinnista ja varustautumisesta 
huolimatta tilanne voi riistäytyä kä-
sistä. Järjestelmä pettää juuri ratkai-
sevalla hetkellä. Näin kävi Efesossa 
(Ilm. 2). Siellä vastustettiin valhea-

postoleita ja paljastettiin heidät va-
lehtelijoiksi (j 2). Siellä ahkeroitiin 
ja kärsittiin vaivaa evankeliumin 
levittämiseksi (j 3). Silti kylmä 
pohjoinen puhalsi läpi. Lämpö oli 
poissa. Pakkasukko hyväili jäätävin 
suudelmin sydänalaa. Ensimmäinen 
rakkaus oli “ylönannettu” (j 4). Joka 
toisia oli auttanut sisälle taivaaseen, 
päätyi viimein ulos taivasalle. Voi 
surkeuksien surkeus!

Kristuksen veren lämpö
Oma sieluni on tavattoman herkkä 
kylmettymään. Ehkä te, lukijani, tun-
nette omalta puoleltanne samaa. Tai-
damme olla jatkuvasti hiukan vilusta 
kankeita. Kenties joku on jo paleltu-
maisillaan purevaan pakkaseen tai 
peräti hankeen kuollut. Täällä Poh-
jolan perukoilla, tuhansien jäätyneit-
ten järvien maassa värjötellessämme 
me löydämme ainoastaan yhden 
avoimen ja lämpimän lähteen (Sak. 
13:1). Se on Jeesuksen haavat, jotka 
vuotavat puhdasta autuutta koskaan 
ehtymättä. “Ei ole veri kylmennyt 
Kuin vuosi Karitsasta” (Akr. 199:3). 
Siinä verivirrassa me saamme pestä 
kohmeiset jäsenemme. Kastelles-
saan myös kuolleen sydämen se on 
voimallinen herättämään uutta elä-
mää. Silloin silmien eteen avautuu 
ennennäkemättömän kaunis armon-
meri, joka sulkee sielun hellään hel-
maansa. Kuinka ihanaa ja suloista 
onkaan upottautua Vapahtajamme 
rakkauteen. Häntä me rukoilkaam-
me lakkaamatta luoksemme. “Saavu 
Herra Jeesus! Puhalla sydämeemme 
Pyhän Hengen pasaatituulet. Lah-
joita luonasi iankaikkisen suven ilo 
ja riemu. Amen.”

TeksTi: TiMo laaTo
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monessa kylmenee”



Usein ajatellaan, että uskonpuhdis-
tus koski vain uskon asioita. Näin 
ei kuitenkaan ollut. Se oli kokonai-
suus, joka kosketti kirkkoa monella 
tavoin. Reformaatio oli myös kirk-
ko-oikeudellinen tapahtuma. Uskon-
puhdistuksen puhkeaminen voidaan 
ajatella, niin kuin prof. Kaarlo Arff-
man on tutkimuksissaan osoittanut, 
reaktiona teologian juridisoitumista 
vastaan. 

Myöhäiskeskiajalla kirkko ja kris-
tinusko alettiin käsittää vanhan 
roomalaisen oikeuden antamien aja-
tusmallien mukaisesti. Kirkkoon oli 
syntynyt normatiivista raamatuntul-
kintaa ja oppeja, jotka perustuivat 
yksin esittäjiensä virka-asemaan. 
Lutherin reformiohjelma oli teologi-
an puolustustaistelu Rooman kirkon 
kirkko-oikeutta eli kanonista lakia 
vastaan. Uskonpuhdistus asetti ky-
seenalaiseksi silloisen kirkko-oike-
uden perusteet. Uskonpuhdistajan 
vakaumus ei jäänyt vain ajatukseksi, 
vaan se johti toimintaan. Corpus Iu-
ris Canonici -kokoelman polttami-
nen 10.12.1520 oli Lutherin näkyvä 
protesti kanonisen lain sisältämää 
väärää juridista ajattelutapaa vas-
taan. Toinen käytännön esimerkki 
oli uskonpuhdistusrintaman pappien 
avioituminen, vaikka se oli selkeästi 
kanonista oikeutta vastaan. Raamat-
tu ei nimittäin antanut tukea pappien 
pakollisen selibaatin, eli naimatto-
muuden vaatimukselle. Oikea teolo-
gia oli nostettava kirkko-oikeusajat-
telua korjaavaksi tekijäksi. Oikeaa 
teologiaa ei taas voi olla ilman Raa-
mattua.

Kirkko-oikeus tarvitsi Lutherin mie-
lestään perusteellisen puhdistuk-
sen. Kirkkoa tuli johtaa Raamatusta 
nousevien teologisten periaatteiden 
mukaan. Raamatusta tuli kirkko-oi-
keuden oikeuslähde. Reformaation 

kirkko-oikeudellinen perusratkaisu 
kiteytyi tunnustusparolliksi ”Raa-
mattu on jumalallinen oikeutemme”. 
Sen taustalla on Lutherin v. 1518 
aneteesien selityksissä ilmaistu sel-
vä ohjelma, jonka mukaan kristitty 
ei voi mennä Raamattua pitemmälle 
sillä pyhät kirjoitukset ovat varsinai-
sesti, nimenomaan ja yksinomaan 
jumalallinen oikeus (WA 1, 533, 
15). Vuotta myöhemmin kirjoitetus-
sa väittelyssä Johann Eckin kanssa 
Luther toistaa sanatarkasti lauseen 
ja lisää siihen vielä sanat ”ellei tule 
uutta ja varmaa ilmoitusta” (WA 2, 
279,23.). Ilmaisun sanatarkka toisto 
kertoo asian kiteytymisestä keskei-
seksi periaatteeksi. Tästä kannastaan 
Luther piti kiinni koko elämänsä 
ajan. Kristus itse on jumalallinen 
lainsäätäjä ja hänen oppinsa on ju-
malallinen oikeus, mitä kukaan ei 
voi muuttaa tai lakkauttaa. (WA 1, 
533) 

Kirkko-oikeus on Suomessa lähes 
kokonaan laiminlyöty tutkimusalue. 
Siitä on kyllä kirjoitettu historian 
näkökulmasta. Kirkko-oikeuden 
systematisointia oikeustieteen nä-
kökulmasta ei ole tehty. Kirkko-oi-
keuden oikeusperiaatteet ovat edel-
leen tutkimatta. Vertailun vuoksi 
todettakoon, että hallinto-oikeudes-
sa käytettyjä oikeusperiaatteita on 
tutkimuksessa kirjattu yli kolmesa-
taa. Kirkkolakia luetaan kirkossakin 
muiden oikeudenalojen, esimerkiksi 
hallinto-oikeuden, virkamiesoike-
uden tai työoikeuden näkökulmas-
ta. Jos kirkkolainsäädäntöä luetaan 
jonkin muun oikeudenalan kuin sen 
itsensä ilmaisemassa horisontissa, 
kirkkolaki ja -järjestys lakkaavat 
olemasta kirkko-oikeutta muuttuen 
esimerkiksi hallinto-oikeuden kir-
kolliseksi jatkeeksi. Kirkon oman 
Jumalan sanaan sidotun arvopohjan 
unohtaminen johtaa – kirkko-oike-
uden dosentin Pekka Leinon termiä 

käyttääkseni – kyklooppimaiseen 
tarkasteluun, jossa lopulta ainoa nä-
kevä silmäkin sokeutuu.

Luterilaisen uskonpuhdistuksen 
keskeinen periaatteita on Ecclesia 
semper reformanda est. Se on jat-
kuvan uskonpuhdistuksen vaatimus. 
Kyseessä ei ole jokin uskon nyky-
aikainen päivitys ja sen saattami-
nen ajanmukaiseksi kulloistenkin 
mielipidevirtausten mukaisesti. Ky-
seessä on niin kuin sana reformatio 
uskonpuhdistuksen aikaan merkitsi, 
paluuta alkuperäiseen. Reformaatio 
tapahtuu aina silloin, kun alkuperäi-
nen saa uudelleen muodon, muodos-
tuu uudelleen alkuperäisen muodon 
mukaan (lat. re-, uudelleen, formare 
< forma, muoto). Professori Lauri 
Haikola tulkitsee teonsanaa siten, 
ettei se tarkoita kaiken uudelleen 
muokkaamista, uuden olemuksen, 
sisällön (forma) luomista, vaan pa-
laamista vanhaan alkuperäiseen si-
sältöön eli muotoon. Lutherin isku-
lause merkitsee siis yksinkertaisesti 
seurakunnan alituista palaamista al-
kuolemukseensa. Ilman sitä ei seu-
rakunta voi olla olemassa. Mikkelin 
piispa (emeritus), Kalevi Toiviainen 
lausuu paimenkirjeessään hiippa-
kuntansa seurakunnille tunnustuk-
sen merkityksestä: ”Tunnustuksen 
tarkoituksena on lausua julki se, 
mihin alun perin on uskottu, liittyä 
siihen ja palata sen pohjalle.”

Uusimman kirkkolain  valmiste-
lutöissä Raamattua ei mainita oi-
keuslähteenä. Kuitenkin nk. tun-
nustuspykälä nostaa Raamatun ja 
tunnustuksen koko kirkkolainsää-
dännön avaimeksi. ”Suomen evan-
kelis-luterilainen kirkko tunnustaa 
sitä kristillistä uskoa, joka perustuu 
Jumalan pyhään sanaan, Vanhan ja 
Uuden Testamentin profeetallisiin 
ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on 

Raamattu on 
jumalallinen oikeutemme
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ilmaistu kolmessa vanhan kirkon us-
kontunnustuksessa ja muuttamatto-
massa Augsburgin tunnustuksessa ja 
muissa luterilaisen kirkon Yksimieli-
syyden kirjaan otetuissa tunnustus-
kirjoissa. Kirkko pitää korkeimpana 
ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen pe-
riaatetta, että kaikkea oppia kirkossa 
on tutkittava ja arvioitava Jumalan 
pyhän sanan mukaan.” (KJ 1:1§)

Tunnustuksesta kirjoitetaan lain val-
mistelun esitöissä muutama sivu. 
Niissä tunnustukset kyllä luetellaan 
nimeltä, käydään valtiosääntöoi-
keudellista pohdintaa tunnustuspy-
kälän paikasta ja sivutaan lyhyesti 
tunnustuspykälän synnyn historiaa. 
Tunnustuksen käsitettä ei pohdita. 

Kirkko-oikeuden keskeisin käsite 
jää määrittelemättä. Kuinka tulkita 
lainsäädäntöä, jos sen keskeisin kä-
site on avaamatta? 

Kirkkolainsäädännön sisäisessä sys-
tematiikassa tunnustus on kuiten-
kin sitä keskeisesti jäsentävä tekijä. 
Kirkkolainsäädäntö avautuu mielek-
kääksi ja loogiseksi vain tunnustuk-
sen näkökulmasta. Kirkko-oikeuteen 
pääsee vain tunnustuksen avaamasta 
paraatiovesta. Tunnustuspykälä kuu-
luu kirkko-oikeuden vanhimpaan 
aineistoon. Tunnustuspykälä nykyi-
sessä laimennetussa muodossaankin 
sisältää otsikossa mainitun luterilai-
sen kirkko-oikeudellisen lähtökoh-
dan. Jos uskonpuhdistuksen kirkon 

on alituisesti palattava lähtökoh-
taansa, samaa on sanottava sen kirk-
ko-oikeudesta. Senkin on palattava 
juurilleen, muuten se lakkaa ole-
masta. Ecclesia semper reformanda 
on myös kirkko-oikeudellinen tun-
nuslause.

TeksTi: 
aRTo sePPÄnen

khra, TT, utsjoki
Valmistelee oikeusteoreet-
tista väitöskirjaa kirkko-oi-
keudesta lapin Yliopistossa

Lopun aikoja ajatellessa on lähes 
väistämätöntä miettiä sitä, millä 
perusteella iankaikkiset asiat tapah-
tuvat meille ihmisille. Toisethan läh-
tevät ikuiseen elämään Kristuksen 
kasvoja katselemaan ja toiset ikui-
seen eroon Jumalasta.

Raamattu opettaa kirkkaasti ja sel-
västi Jumalan ennaltatuntemusta. 
Jumala siis tietää kaiken menneen 
ja tulevan – myös jokaisen yksittäi-
sen ihmisen iankaikkisen kohtalon. 
Meille kristityille riittää Jumalan en-
naltatuntemuksesta vain tieto hänen 
iankaikkisesta valitsemuksestaan.

Kun Jumala on sinut Jeesuksen sovi-
tustyön kautta kutsunut, käännyttä-
nyt, vanhurskauttanut ja pyhittänyt, 
niin saat olla varma siitä että olet va-

littu pelastukseen. Paavali kirjoittaa 
asiasta varsin selkeästi ja kirkkaasti: 
”Hän on meidät pelastanut ja kut-
sunut pyhällä kutsullaan, ei meidän 
tekojemme perusteella vaan oman 
päätöksensä ja armonsa mukaisesti, 
jonka hän jo ennen aikojen alkua soi 
meille antamalla meille Kristuksen 
Jeesuksen…”(2.Tim.1:9)

Meille syntisille ihmisille Iankaikki-
nen valinta on siis aivan sama asia, 
kuin Evankeliumi Jeesuksesta Kris-
tuksesta! Kun siis uskot Jeesukseen 
syntiesi sovittajana, niin silloin us-
kot myös siihen, että juuri sinut on 
valittu pelastukseen. Kun sinä uskot 
tämän kokonaisen todellisen ilosa-
noman niin saat olla myös varma 
siitä, että Jumala itse varjelee sinut 
siinä ja vie työnsä päätökseen. Roo-

malaiskirjeessä asia sanotaan hyvin 
selkeästi.  “Mikään kadotustuomio 
ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kris-
tuksessa Jeesuksessa”(Room 8:1).

Jokaisen Kristityn ilona on viedä 
tätä ilosanomaa Jumalan ihmeel-
lisestä valitsemuksesta eteenpäin. 
Jumala on valinnut syntiset ihmiset 
pelastustyönsä kohteeksi. Kaikkien 
on saatava kuulla, että juuri he ovat 
valittuja elämään yhteydessä Jee-
sukseen!

TeksTi:
kalle VÄÄTÄinen

siilinjärvi

sinä olet valittu
taivaaseen!
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“Autuas ja pyhä on se, jolla on osa 
ensimmäisessä ylösnousemuksessa”

Tämä ihana sana on Ilmestyskirjas-
ta (20:6). Mutta mitä sillä tarkoite-
taan?

Rippikouluni jälkeen olin kovasti 
kiinnostunut ´maailmanlopun asi-
oista´. Taisin minäkin joskus piirrel-
lä maailmankartalle Neuvostoliiton 
tankkeja Harmagedonin areenalle.  
Kuulin näistä asioista opetettavan 
hyvin eri tavoin. Siksi halusin teo-
logisessa tiedekunnassa tehdä us-
konopillisen eli dogmaattisen tutki-
muksen  ns. eskatologiasta. Mikä on 
pyhän Raamatun oikea opetus? Ehkä 
Sinäkin olet suorastaan hämmenty-
neenä kuunnellut esimerkiksi Radio 
Deistä lopunaikojen skenaarioita.

Herramme Jeesuksen Kristuksen 
toinen tulemus eli paruusia, siihen 
liittyvät  merkit ja viimeinen tuomio 
ovat pyhässä Raamatussa yllättävän 
paljon esillä. Apostolit saarnasivat 
Kristuksen evankeliumia kuin tuo-
mion varjossa. Mutta usein näitä 
asioita luetaan ja selvitetään  ensiksi  
Ilmestyskirjan avulla ja sitten vasta 
evankeliumikirjoista ja apostolien 
kirjeistä. Meidän on kuitenkin tehtä-
vä toisin päin.

 1. Jeesus Kristus on viimei-
senä päivänä tuleva tuomitse-
maan
Näin me tunnustamme uskontun-
nustuksissamme. Ja näin opettaa 
myös selkeästi luterilaisen kirkkom-
me päätunnustus ( CA 17). Helposti 
löydämme raamatulliset perusteet 
eli ’valtaistuinkohdat´. Apostoli 
Paavali kirjoittaa nuorelle pastorille: 
”Minä vannotan sinua Jumalan ja 
Kristuksen Jeesuksen edessä, joka 
on tuomitseva eläviä ja kuolleita…” 
(2 Tim. 4:1).

Tämä Jeesus oli opettanut tulemuk-

sestaan usein. ”Kun Ihmisen Poika 
tulee kirkkaudessaan ja kaikki en-
kelit hänen kanssaan, silloin hän 
istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja 
hänen eteensä kootaan kaikki kan-
sat, ja hän erottaa toiset toisista…” 
(Matt. 25:31-). Kreikankielessä on 
tässä sana, joka on meille tuttu eli 
’kriisis’.  Tuo sana kriisi on saanut 
hiukan toisenlaisen sisällön arkipu-
heessamme. Mutta kun siis tapahtuu 
kerran ’suuri kriisi’, silloin toiset 
erotetaan taivaaseen ja toiset ian-
kaikkiseen kadotukseen eli helvetin 
vaivaan.

On myös tuotava esiin se raamatulli-
nen tosiasia, ettei ole kahta tuomio-
ta, kuten myös kuulemme opetet-
tavan (Hebr. 9:27-28) On vain yksi 
tuomio. Samoin on kerran tapahtuva 
vain yksi kaikkia koskettava ylös-
nousemus: ”Ja hän on antanut hä-
nelle vallan tuomita, koska hän on 
Ihmisen Poika. Älkää ihmetelkö tätä, 
sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka 
haudoissa ovat, kuulevat hänen ää-
nensä ja tulevat esiin…” (Joh. 5:27). 
Apostoli Paavali tunnusti uskonsa 
rohkeasti  ja sanoi: ”Pidän sen toi-
von Jumalaan, että on oleva ylös-
nousemus” (Apt. 24:15).

 2. Mistä ylösnousemuksesta 
sitten Ilm. 20: 5-6 puhuu?
Ilm. 20:5-6 kertoma ’ensimmäinen 
ylösnousemus’ on  ihmisten  ylös-
nousemista kasteen kautta hengel-
lisestä kuolemasta uskonelämään, 
eikä ’toisella kuolemalla’ ole enää 
mahdollisuutta uhata heitä (Room. 
8:1).

Ilmestyskirjassa käytetään saman-
laista  symbolikieltä muuallakin 
ja puhutaan myös ’ensimmäisestä 
rakkaudesta’(Ilm. 2:4). Tällä Kirkko 
on ymmärtänyt alusta alkaen  juuri 
pyhää kastetta. Kasteenarmon hyl-
käämisestä efesolaiset saivat tuossa 
todellisessa piispantarkastuksessa 
varoituksen sanan! 

”Toisessa ylösnousemuksessa pää-
see ruumiskin osalliseksi kirkkau-
desta” (Fil. 3:21). 

“Mut hylkääjälle armon Jeesuksen, 
on palkkana vain vaiva iäinen.”

3. Herran takaisin tulon edel-
lä vaino ja ahdistus kiihtyy
Kristittyjen toivo ei suuntaudukaan 
maallisiin tavoitteisiin. Se olisi jo-
tain toivoskelua. Kristuksen kunin-
kuus ei ole tästä maailmasta eikä 
hän perustanut maallista valtakun-
taa (Joh. 18:36). Mutta kristittyjen 
on muistettava, että luopumus saa 
ennen Kristuksen paluuta yhä suu-
remman voiman. Siksi oikea kirkol-
lisuus ja oikea kristillisyys joutuu 
pilkan ja vainon kohteeksi: ”Mutta 
tiedä se, että viimeisinä päivinä on 
tuleva vaikeita aikoja” (2 Tim 3:1-). 

Olen ymmärtänyt, että nämä pyhän 
Raamatun ennustamat vaikeat ajat 
yhä enemmän käsillä. Neuvosto-
liiton tankit eivät ole hyökkäämäs-
sä Harmagedonilla, vaan klassista 
kristinuskoa suvaitaan koko ajan 
huonommin. Jotain välähdystä täs-
tä on myös se, kun Skandinaviassa 
kirkkojen omat tuomioistuimet lan-
gettavat tuomioitaan tavallisille raa-
matullisille pastoreille. Piispantar-
kastuksissa huolehditaan siitä, ettei 
vain sellainen kristillisyys, joka oli 
Suomessakin tavallista katkismus-
uskoa parikymmentä vuotta sitten, 
nousisi henkiin.

4. Mutta mitä tarkoittaa “tu-
hat vuotta” Ilm. 20:ssa?
Ilmestyskirja on Jumalan antama 
“näky”. Siksi emme aina pysty siitä 
kaikkea tulkitsemaan. 

autuas ja pyhä
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Kuuntele saarnoja!
www.luthersaatio.com

Tässä on luterilaisen kirkkomme pe-
rinteinen tulkintayritys:

a) vertauskuvallinen pitkä ajanjak-
so.
b) sen aikana marttyyrien luku kas-
vaa.
c) tänä aikana Saatana on tietyl-
lä tavalla sidottu. Nimittäin tällöin 
Pimeyden ruhtinas  ei voi koota 
kansoja hyökkäykseen Kristuksen 
seurakuntaa vastaan (pyhien leiri), 
vaan se ahdistaa kiusaajana uskovia 
ja lähettää omat opetuslapsensa tais-
telemaan uskovia vastaan.
d) lopun edellä sille sallitaan hyök-
käys, jotta paha kypsyisi tuomiolle.

Siis “tuhat vuotta” on kristikunnan 
aika, armon aika.  Raamatun mukaan 
maailmanaikojen viimeinen kausi on 
jo meneillään ( 1 Joh. 2:18 ja 1 Kor. 
10:11). Enää ei voi tulla toisenlaista 
aikakautta.

Nyt on armon aika, nyt on pelastuk-
sen päivä!

TeksTi:
sakaRi koRPinen
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Toni ja Reetta Eskola ovat 
monien oululaisten nuorten ai-

kuisten tavoin löytäneet itselleen 
paikan Timoteuksen jumalanpalve-
lusyhteisöstä.

 –Käymme “Timppalassa” täysin it-
sekkäistä lähtökohdista, Reetta tun-
nustaa. 

–Timoteus-yhteisön messu on paik-
ka, jossa saa käydä rakentumassa ja 
latautumassa arjen töihin ja toimiin. 
On vapauttavaa, kun jumalanpal-
velukseen ei tarvitse tulla jännittä-
mään, millaista julistusta tällä kertaa 
saa kuulla. Minun ei tarvitse olla 
“tekemässä seurakuntaa eläväksi“, 
saan olla Jumalan palveltavana.

Lääketieteen opintojaan 
viimeistelevä Reetta on 
sanojensa mukaan saa-
nut peruskristillisen kas-
vatuksen lapsuudenko-
distaan ja saanut kasvaa 
uskoon. Lääketieteen 
tekniikan alalla työsken-
televän Tonin piti uskon-
asioista kiinnostuttuaan 
käydä Kanadassa asti 
tutustumassa oululaiseen 
opiskelijaan, jonka kans-
sa uskalsi vaihto-opiske-
luvuoden jälkeen lähteä 
mukaan myös kristilli-
seen opiskelijatoimintaan. Kristitty-
jen yhteydessä luottamus Jumalaan 
ja usko Jeesukseen on saanut kasvaa 
ja vahvistua. Opiskelijatoiminnan 
kautta pariskunta myös tapasi aika-
naan. Yhdessä Toni ja Reetta pal-
velevat niin paikallisseurakunnan 
pyhäkoulutyössä, kristillisten järjes-
töjen lasten- ja nuorten leireillä kuin 
opiskelijatyössäkin. Perhe odottaa 
esikoistaan syntyväksi lokakuun lo-
pulla. 

Jumalan palveluksessa
Jumalanpalveluksesta on tullut Es-
koloille viikon rakentumispaikka 

- “ravinto, jonka turvin jaksaa taas 
viikon temmeltää”. Työn ja opis-
keluiden keskellä on tärkeää, että 
sunnuntai on erilainen päivä. Silloin 
saa levätä omista töistä Jumalan val-
miissa töissä.

 –Jumalanpalveluksen liturgia avau-
tuu koko ajan enemmän, kertoo 
Toni. 

–Vasta oivalsin, miten hienosti Her-
ra armahda -rukous sopii jumalan-
palveluksen alkupuolelle. Siinähän 
pyydetään Jumalan apua kaikkeen 
vaivaan, puutteeseen ja kilvoituk-
seen. Jumala sitten vastaa tähän 
pyyntöömme tulemalla alas evanke-
liumissaan ja ehtoollisessa.

 –Messun päätös Herran siunauk-
seen pääsee usein yllättämään minut: 
Vieläkö tämäkin, Herra? Kaiken jo 
antamasi hyvän lisäksi tahdot vielä 
lähettää minut matkaankin siunauk-
sessasi!

Reetta kertoo arvostavansa luteri-
laisessa jumalanpalveluksessa eri-
tyisesti sitä, että Jumalan sana saa 
tehdä tehtävänsä - herättää uskon ja 
kiitollisuuden kuulijoissa.

 –Jumalan sanan tehtäväksi jää myös 
synnyttää tunteita kuulijoissa. Näin 
tunnelmia ei tarvitse “keinotekoi-

sesti” luoda vaikkapa tunteisiin ve-
toavan puheen tai musiikkityylin 
avulla.

 –Timoteus-yhteisön messuissa ar-
vostan myös sitä, että saarnan val-
mistuksessa on yleensä nähty vaivaa 
kyseisen sunnuntain evankeliumi-
tekstin selittämiseksi, eivätkä esi-
merkiksi päivänpoliittiset asiat ole 
keskipisteessä.

Yhteisössä
Eskoloiden mukaan on mukavaa, 
että kirkkoon ei tarvitse tulla kuin 
“kärppämatsin katsomoon takki 
päällä”. Tutut kasvot ovat muuttu-
neet tutuiksi ihmisiksi kirkkokah-

veilla, kimppalounailla ja 
yhteisöilloissa. Yhteisössä 
saa olla oma itsensä vikoi-
neen ja puutteineen. Toi-
saalta Toni ajattelee, että 
yhteisöllisyyden suhteen 
“vasta aarrearkun kansi 
on näkyvissä”. Yhteisök-
si kasvaminen on prosessi 
joka vie aikaa. Haasteena 
on se, että yhteisön on ol-
tava samanaikaisesti sekä 
riittävän tiivis että riittävän 
avoin. Tarvitaan turvallista 
yhteenkuuluvuutta ja me-
henkeä mutta samalla uu-
sienkin ihmisten on päästä-
vä mukaan.

Miltä näyttää tulevan lapsiperheen 
tulevaisuus? 

–Turvalliselta, vastaavat Toni ja 
Reetta. 

–Tuntuu hyvältä tietää, että suurten 
muutosten keskellä ainakin yksi ele-
mentti pysyy - paikka Jumalan las-
ten ruokapöydässä.

TeksTi Ja kuVa: 
Janne koskela


