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Jouluyön ihmeellisistä tapahtumista 
muistamme enkelikuoron mahtavan 
laulun Jumalan kunniaksi. Mutta 
kyllä kiitoslaulu kaikui Beetlehemin 
kujilla ja lähiniityillä sen jälkeenkin. 
Luukkaan evankeliumin tutun joulu-
kuvaelman viimeisessä jakeessa ker-
rotaan: Ja paimenet palasivat kiit-
täen ja ylistäen Jumalaa, kaikesta 
mitä olivat kuulleet ja nähneet.

Kuinka omaksi tunnenkaan nuo 
sanat: Paimenet palasivat kiittäen. 
Kuinka monesti kuluneena vuonna 
erityisesti sunnuntai-iltaisin on ollut 
tuo sama tunne ja kokemus. Kuinka 
monta kertaa puhelimessa pyhän ti-
laisuuksia läpikäydessä on Luther-
säätiön paimenien kanssa eletty tuo-
ta jaetta yhdessä todeksi. 

Mistä sydän on ollut kiitollinen? Se 
on ollut kiitollinen siitä, että on ollut 
vapaus ja tila ’talleissa’ kokoontu-
ville seurakunnille tulla yhteen. Se 
on ollut kiitollinen kaikesta kuule-
mastaan: Sana varmaksi lupaa, että 
Jumalalla on tänäänkin Vapahtajassa 
hyvä tahto meitä kaikkia kohtaan. 
Se on ollut kiitollinen kaikesta näke-
mästään: Kristus, Herra on alas las-
keutunut luoksemme pimeyteemme, 
kapaloituna leipään ja viiniin. Häntä 
olemme saanet katsella, kädessä pi-
tää, suulla syleillä ja omaksemme 
omistaa. Se on ollut kiitollinen sei-
men eli alttarin ympärille kokoon-
tuvasta seurakunnasta on se ollut 
suuri tai pieni joukko. Olihan aluksi 
seurakunta pieni, vain Maria ja Joo-
sef  Herransa edessä kumartuneena. 
Mutta pian se kasvoi. Sinne Jumalan 
sanansaattajat ja jopa vihamies He-
rodeskin lähetti Pelastajaa kaipaavia. 
Sydän on kiittänyt jokaisesta vierelle 
polvistuneesta Jeesusta janoavasta. 

Luukas evankeliumissaan kertoo, 
että paimenet olivat ensimmäiset, 

jotka kiittivät Jumalaa Jeesukses-
ta. Mutta kun evankeliumia lukee 
eteenpäin, niin pian näkee, että kiit-
täjiä tulee jatkuvasti lisää. Halvattu 
mies vuoteellaan nostetaan kiittä-
mään (Lk.5.). Nainin lesken pojan 
kuolleista herättämistä todistaneet 
kiittivät Jumalaa (Lk.7.). Heikkou-
desta kärsinyt nainen parannuttuaan 
kiitti Jumalaa (Lk.13.). Yksi kym-
menestä avun saaneista spitaalisista 
palasi kiittämään Jumalaa (Lk.17.). 
Jerikon tien poskesta näkönsä saa-
neen sokean sydämessä heräsi kiitos 
(Lk.18.). 
Paimenet olivat siis ensimmäinen 
lenkki siinä pitkässä kiittäjien ket-
jussa, joka alkoi jouluyönä. Hyvin 
erilaisia ihmisiä, erilaisissa elämän-
tilanteissa, erilaisten kysymysten 
kanssa, mutta kaikille yhteistä on 
se, että he ovat tulleet kosketuksiin 
Vapahtajaan Jeesukseen. He kaikki 
ovat kuulleet hänen elämää antavan 
sanansa. He kaikki ovat saaneet tul-
la osallisiksi hänen uudeksi luovasta 
kosketuksestaan.

Me Luther-säätiön jumalanpalve-
lusyhteisöissä haluamme olla yksi 
lenkki tässä kiittäjien ketjussa. Len-
kin muodostavat eivät vain paimenet 
vaan kaikki, jotka ovat itse saaneet 
kuulla ja nähdä, kuinka suloinen 
Vapahtaja Jeesus on synnin ja kuole-
man maassa kulkevalle. Sillä ei Her-
ramme syntynyt tähän maailmaan 
kiitosta keräämään tai kerjäämään. 
Hän tuli itsessään antamaan meille 
kiitosaiheen, syyn ylistykseen. Me 
haluamme olla kiittäjien ketjussa, 
koska tiedämme olevamme niitä, 
jotka paljon tarvitsevat Vapahtajan 
armoa. Mutta tiedämme myös, että 
hänet kuulemalla ja näkemällä me 
olemme niitä, jotka ovat paljon Her-
ralta saaneet. Siksi meillä tänäkin 
jouluna on syy kiitokseen!

Tässä on myös meidän tehtävämme. 

Paljon saaneina me kiitoksella kut-
summe toisia paljon saamaan ja yh-
dessä kiittämään. Niin kuin paime-
net veivät Kristuksen kohtaamisen 
vaikuttaman ilon ja kiitoksen mu-
kanaan kedolle, niin mekin viemme 
sen mukanamme aina omiin kutsu-
mustehtäviimme kun meidät lähete-
tään messusta palvelemaan Herraa 
ilolla! Kiitos syntyy ja säilyy vain 
siten, että palaamme kuulemaan ja 
näkemään Vapahtajaamme. Ja sieltä 
me palaamme kiittäen kedoillemme. 
Paimenien ja meidän kaikkien ru-
kouksemme onkin, että tänäkin uu-
tena kirkkovuotena mahdollisimman 
moni elämästänsä ilon ja kiitoksen 
kadottanut monella paikkakunnalla 
voisi liittyä yhdessä meidän kans-
samme seimeltä lähteneeseen kiittä-
jien ketjuun ja ylistäen sanoa: Minä 
olen nähnyt Vapahtajan! 

Kiittäjien ketju

TeKsTi: Juhana PohJola
suomen luther-säätiön Dekaani
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Siilijärvellä asuu Väätäisten perhe 
– tarkemmin sanottuna aviopari Eli-
na ja Kalle, sekä kolme lasta: kak-
sivuotiaat kaksospojat Aapeli ja Ee-
meli ja yhdeksän kuukauden ikäinen 
kuopus, Olli. Elina opiskelee opinto-
jen ohjaajaksi, mutta aviomiehensä 
opintoja hän ei enää pääse ohjaa-
maan – Kalle valmistui alkukesästä 
teologian maisteriksi. 

Pohjois-Savon suunnalta saadaan 
jatkossa kuulla muutakin kuin jä-
nismetsällä paukkuvia haulikoita tai 
hirvikoiran haukuntaa, sillä metsän 
poika Väätäinen ryhtyy tuota pikaa 
työhön Kuopion Pietari-yhteisön 
pastorina. Miten tähän on tultu?

Nuori mies ja Jumala etsivät 
toisiaan
Hengellisen kodittomuuden tunne 
ajoi Kalle Väätäistä etsimään paik-
kaa, jossa voisi elää täysillä todeksi 
uskoaan, kuitenkin rauhan ja rak-
kauden hengessä. Nuoren miehen 
tie vei Pohjois-Savon uneliaasta 
maalaisseurakunnasta aina Ameri-
kan ihmemaille, mutta lopulta oma 
paikka löytyi Luther-säätiön juma-
lanpalvelusyhteisöistä.

- 17-vuotiaana omien vanhempien 
ero laittoi liikkeelle aikamoisia ky-
symyksiä. Nuorelle ihmiselle se oli 
ahdistavaa aikaa, silloin muistan ru-
koilleeni Jumalaa ensi kerran tosis-
sani. Rukous oli se jokaisen ahdistu-
neen ja epävarman ihmisen rukous: 
”Jos olet olemassa, auta.” Tämä oli 
käänne omassa elämässä, näin Ju-
mala kutsui minua.

Kalle etsi seurakuntayhteyttä, mutta 
mikään ei oikein tuntunut sopivalta. 
Luterilainen paikallisseurakunta ei 
tarjonnut oikein mitään, mutta toi-
saalta ”vapaiden suuntien” kokouk-
sissa ahdisti. 

- Kun olin 18, lähdin Yhdysvaltoihin 
mukaan erääseen ”Jesus People”-
yhteisöön. Lähdin, vaikka en tiennyt 
onko minulle siellä paikkaa. Vasta 
perillä lentokentältä soitin ja kysyin, 
josko joku yhteisöstä voisi tulla ha-
kemaan minut, Kalle muistelee.

Amerikkalainen kristillisyys ei se-
kään tuntunut luontevalta, ja Kalle 
palasi Suomeen. Asepalveluksen 
jälkeen metsurina häärännyt mies ei 
saanut rauhaa sielulleen, ja niin tie 
vei Joensuun yliopistoon teologian 
opintojen pariin.

- Teologiaa opiskellessani oman pai-
kan ja oman ajattelun etsiminen jat-
kui. Tiedekunnassa luin kaikki Lut-
herin teokset, jotka suinkin käsiini 
sain, ahmin Marttia!

- Niiden kautta löysin sen hengelli-
sen perinteen, teologian ja kir-
kon, johon tahdoin koko 
sydämestäni liittyä.

Sanonta ”Ken tietoa 
lisää, se tuskaa lisää” 
piti paikkansa jälleen.

- Huomasin kauhukse-
ni, että luterilainen kan-
sankirkko edusti jotain 
toista uskoa kuin 
sitä ”yksin Kris-
tuksen tähden” 
- t e o l o g i a a , 
jonka Lutherin 
teoksista sain 
oppia, Kalle 
kertoo.

Hengellinen 
koti löytyy
Luther-säätiön jär-
jestämät jumalan-
palvelukset tuntuivat 
luterilaistuvasta Kallesta heti 

luonnollisilta. 

- Luterilainen usko oli jo tullut mi-
nulle rakkaaksi, kun sain ensimmäi-
set kontaktini Luther-säätiöön. Olin 
jopa hiukan yllättynyt siitä, kuinka 
hyvin tämä porukka tuntui yhtyvän 
siihen, mitä itse uskoin ja ajattelin.

Hengellisen kodin löytämisessä on 
kysymys usein myös muustakin kuin 
teologisesta sopivuudesta. 

- Sitoutumista Luther-säätiöön hel-
potti sen näkeminen ja kokeminen, 
että on mahdollista elää hengellistä 
elämää oikean, perheenomaisen ja 
lämpimän yhteisön keskellä. Siis 
että voi olla ihan oikeasti olemas-
sa seurakunta, jonne syntinen ih-
minen voi tulla elämään syntisten 
ihmisten keskelle. Sillä siitähän 
kristillisessä evankeliumissa on 
lopulta kyse: annetaan ihmiselle 

se paikka, joka on hänelle 
oikea, nimittäin synti-

sen ihmisen paikka 
armollisen Ju-
malan edessä, 
Kalle kertoo.

Kalle Väätäinen luottaa 
evankeliumin voimaan
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Herran huoneen rakentajaksi
Ensimmäisellä vierailullaan Luther-
säätiön jumalanpalveluksessa Kalle 
jo mietti: ”Tännehän voisi joskus 
vaikka tulla töihin.” Tästä oivalluk-
sesta on tulossa nyt totta, sillä Kuo-
piossa toimiva Pietarin jumalanpal-
velusyhteisö on päättänyt kutsua 
Kallen pastorikseen.

Tammikuun 13. päivänä Kalle osal-
listuu Missionsprovinsenin järjes-
tämään pappisvihkimykseen Tuk-
holmassa. Millaisin mielin uuteen 
työhön lähdetään?

- Pastorin viran kannalta perustavin 
asia on Jumalan kutsu. Kristus kut-
suu paimenen tehtävään sekä seura-
kuntansa kautta, näkyvällä tavalla, 
mutta myös sisäisesti, oman sydä-
men halun kautta. Kun nämä mo-
lemmat kutsut ovat kunnossa, silloin 
ihminen on oikein kutsuttu hoita-
maan Kristuksen asettamaa pastorin 
virkaa, luottavainen Kalle vastaa.

- Totta kai tähän päätökseen valmis-
tautuessa monet ahdistukset, pelot 
ja kysymyksetkin ovat käyneet mie-
lessä. Nykytilanteessa voin kuiten-
kin  ajatella, että piispat Suomessa 
ovat tavallaan tehneet jo päätöksen 
minun puolestani tässä asiassa. Kun 
kaikki muut ovet ovat sulkeutuneet, 
niin voin iloisin mielin kulkea siitä 
portista, jonka Jumala on minulle 
avannut.

Pietari-yhteisö ja Luther-sää-
tiön tulevaisuus
Kallella on kokemusta hengelli-
sen työn tekemisestä jo useamman 
vuoden ajalta. Ennen Pietari-yhtei-
söön siirtymistään hän on toiminut 
Opiskelija- ja Koululaislähetyksen 
opiskelijatyöntekijänä Joensuussa, 
Kajaanissa ja Kuopiossa. Pastoriksi 
ryhtymisen myötä työn luonne kui-
tenkin muuttuu.

- Innostavinta tässä on se, että nyt 
saan myös jakaa ehtoollista kristi-
tyille. Voin Kristuksen käskyn mu-
kaisesti antaa Kristuksen kaikkine 
lahjoineen kaikilla hänen tarkoitta-
millaan tavoilla, Kalle hehkuttaa.

- Kynnys pelastuksen vastaanotta-
miseen on kaikkein matalimmillaan 
silloin, kun heikko ihminen voi syö-
mällä ja juomalla omistaa itselleen 
pelastuksen. Se on suurta armoa.

Millainen on tulevan pastorin 
visio tulevaisuudesta?
- Minun työnäkyni on sellainen, että 
reilusti ja rohkeasti julistetaan lain 
avulla kaikki ihmiset syntisiksi ja 
Kristusta tarvitseviksi, ja sitten sa-
nassa ja sakramentissa julistetaan 
vapauttava evankeliumi. Kun ihmi-
set saavat elää tästä, sen hedelmänä 
aivan varmasti on se, että yhteisö ke-
hittyy hyvään suuntaan ja myöskin 
kasvaa. Näin ihmeellinen asia ei voi 

olla synnyttämättä uutta elämää mis-
sä sitä vain kainostelematta juliste-
taan. Tämä on koko Pietari-yhteisön 
näky.

Luther-säätiön toiminta laajenee. 
Viimeksi Mikkelissä on aloitettu 
säännöllinen jumalanpalvelusten 
pitäminen. Arvostelijoiden mielestä 
Luther-säätiön kaltaisella tunnustuk-
selliseen luterilaisuuteen pitäytyväl-
lä yhteisöllä ei ole mahdollisuuksia 
tavoittaa kovin suurta joukkoa ihmi-
siä. Tällaiset ennusteet eivät huoleta 
Kallea.

- Se, että olisi jokin tällainen mysti-
nen ”kasvun raja” on vain joidenkin 
homehtuneitten kirkonmiesten hou-
railua. Missä ikinä on ihmisiä, jotka 
tarvitsevat Kristusta, siellä Luther-
säätiön tai minkä tahansa muun lute-
rilaisen liikkeen toiminta voi menes-
tyä. Lopultahan jokainen ihminen 
tarvitsee Kristusta.

- Kaikki meidän teologiamme ju-
listaa sitä, että Jeesus on jo tehnyt 
kaiken valmiiksi. Meidät kutsutaan 
valmiiseen pöytään, ottamaan vas-
taan armoa ja rakkautta. On järje-
töntä väittää, että tällainen työnäky 
estäisi ihmisten tavoittamisen, Kalle 
vakuuttaa.

TeKsTi Ja KuVa:
esKo MuRTo
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Herra armahda
Yhteisen ripin ja mahdollisen päivän 
psalmin jälkeen seurakunta aloittaa 
varsinaisen jumalanpalveluksen 
laulamalla “Herra armahda” (Kr. 
Kyrie eleison). Kyrie-rukouksen 
parina liturgiassa seuraa Gloria 
(“Kunnia Jumalalle korkeuksissa”). 
Alun perin Jumalanpalvelus alkoi 
päivän psalmilla, jolla pyhän teema 
esiteltiin seurakunnalle. Synnit oli 
tunnustettu ja synninpäästö saatu 
jo aikaisemmin edellisenä iltana tai 
varhain aamulla ennen messun al-
kua. 

Miksi jumalanpalve-
luksen alussa laulettiin 
Herra armahda? Tämä 
rukous liittyy messun 
pelastushistorialliseen 
järjestykseen. Kaikki al-
kaa kaipuusta ja tarpees-
ta. Herran huoneeseen 
kokoon tullut kansa, 
kansa joka pimeydessä 
vaeltaa, kaipaa päästä 
valoon, kaipaa Juma-
lan apua pimeytensä ja 
heikkoutensa, syntinsä 
ja kuolemansa keskelle. 
Huutaessamme “Herra 
armahda”, me käytäm-
me Jumalan nimeä oikein (2. käsky) 
-huudamme Häntä avuksi kaikessa 
hädässämme, rukoillen, ylistäen ja 
kiittäen Häntä. Näin rukoillessamme 
me liitämme äänemme paitsi koko 
maailmanlaajan kirkon rukoukseen 
nyt, myös edellämme kulkeneiden 
Jumalan pyhien kaipuuseen. Yh-
dessä Vanhan Liiton pyhien kanssa 
me kaipaamme päästä näkemään 
Herran Voidellun, uhrikaritsan, joka 
ottaa pois maailman synnin,Vaimon 
Siemenen, joka polkee rikki meitä 
ahdistavan käärmeen pään.

Laulaessamme “Herra armahda”, 
me päädymme lopulta Betlehemin 
kedoille paimenten luo, jotka vahti-
vat laumojaan sinä siunattuna yönä, 
jona koko maailmalle koitti toivo. 
Paimenet kuuluivat halveksittuun 

kansanosaan, “rahvaaseen, joka 
ei tiedä laista mitään” (Joh 7:49), 
koska heillä ei työnsä puolesta ol-
lut mahdollisuutta esimerkiksi nou-
dattaa sapattikäskyjä - täytyihän 
lampaiden ja vuohien syödä myös 
sapattina! Näiden paimenten kans-
sa Herran apua rukoillessamme me 
saamme kuulla Herran sanansaatta-
jan tuoman ilosanoman: 

Mutta enkeli sanoi heille: “Älkää 
peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan 
teille suuren ilon, joka on tuleva kai-
kelle kansalle:  teille on tänä päivä-

nä syntynyt Vapahtaja, joka on Kris-
tus, Herra, Daavidin kaupungissa. 
Ja tämä on teille merkkinä: te löy-
dätte lapsen kapaloituna ja seimessä 
makaamassa.”(Luuk 2:10-12)

Vaikka meidän sunnuntain juma-
lanpalveluksessamme ei tuota enke-
lin viestiä luetakaan, me uskomme 
Vapahtajan olevan todellisesti läs-
nä. Me laulamme yhdessä enkelien 
kanssa “Kunnia Jumalalle korkeuk-
sissa - Maan päällä rauha ihmisille 
joita hän rakastaa” (Luuk 2:13-14) 
juuri siksi, että uskomme Jumalan 
tänäkin päivänä lähettävän Poikan-
sa avuksemme. Jokainen kristillisen 
kirkon messu on Jumalan lihaksitu-
lemisen juhla, ja siitä syystä jokai-
sessa messussa myös lauletaan tämä 
inkarnaation kaipuun ja täyttymyk-

sen vuoropuhelu. 

Paimenet, jotka eivät kyenneet itse 
pelastamaan itseänsä, saivat ensim-
mäisenä kuulla ilosanoman Messi-
aan, Vapahtajan syntymästä. Bet-
lehemissä paimenet saivat nähdä 
koko luomakunnan Herran pienenä 
avuttomana vauvana, halvan talon 
halvassa eläinsuojassa, halvan syöt-
tökaukalon halvoilla oljilla. Mutta 
vaikka kääre oli halpa-arvoinen, si-
sältö oli kaikkia maailman rikkauk-
sia ja aarteita kallisarvoisempi. Herra 
itse pyhitti läsnäolollaan tuon talon, 

seimen ja oljet niin, että 
Kristityt vielä tänäkin 
päivänä matkustavat 
tuhansia kilometrejä 
laskeutuakseen luolaan, 
jonka päälle Betlehe-
min syntymäkirkko on 
rakennettu. Niin kauas 
meidän ei kuitenkaan 
tarvitse mennä päästäk-
semme kiittämään ja ku-
martamaan Herraamme. 
Pyhä Raamattu, Pyhä 
kaste ja Pyhä ehtoolli-
nen ovat ne kapalot ja 
seimi, jossa Kristus sa-
nansa mukaan on läsnä 

ja kohdattavissa tänäänkin. Herra 
vastaa rukoukseemme ja armahtaa 
kansaansa tullessaan meidän kes-
kellemme armonvälineissä. Hän 
itse puhuu, lupaa, kehottaa, opettaa 
ja antaa synnit anteeksi. Hän itse 
palvelee sakramentillaan, lahjoitta-
en itsensä ja liittäen uskovaisensa 
oman ruumiinsa ja toinen toistensa 
jäseniksi. Hän itse lähettää kansansa 
taas matkaan siunauksessaan. Siksi 
me laulamme:

“Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja 
maassa rauha ihmisten kesken, joita 
kohtaan hänellä on hyvä tahto!”

TeKsTi: 
Janne KosKela

KuVa: DaVenPoRT /sXC

Κυριε ελεισον!
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Paavalin jouluevankeliumi. Onko 
sellaista olemassa? Kirjahyllyssäni 
on muun muassa teos, jonka nimenä 
on ”Evankeliumi Paavalin mukaan”. 
Raamatussa on kuitenkin vain neljä 
evankeliumia: Matteuksen, Markuk-
sen, Luukkaan ja Johanneksen evan-
keliumit. Raamatussa ei ole ’Evan-
keliumia Paavalin mukaan’, vaikka 
siellä on kaikkiaan ainakin kolme-
toista Paavalin kirjettä.

Raamatun evankeliumien ja Uuden 
testamentin kirjeiden välillä on mää-
rätynlainen työnjako. Evankeliumit 
kertovat siitä, kuinka Jumala tuli 
jouluna Jeesuksessa ihmiseksi ih-
misten keskelle ja kuoli Golgatalla 
meidän sijaisenamme ja syntiemme 
sovittajana. Uuden testamentin kir-
jeet puolestaan ovat Pyhän Hengen 
antama luotettava evankeliumien 
kommentaari, selitys. Ne kertovat 
meille sen, mitä Jeesuksen ihmiseksi 
tuleminen ja ristin uhri merkitsevät. 

Evankeliumeissa korostuu Jeesuk-
sen ihmisyys, Uuden testamentin 
kirjeissä Jeesuksen jumaluus. Kos-
ka evankeliumit kertovat Jumalan 
ihmiseksi tulemisesta, siksi ne käyt-
tävät Vapahtajastamme useimmiten 
nimeä Jeesus, joka on aivan yksin-
kertaisesti hänen etunimensä. Jee-
sus-nimi on siinä määrin sidoksissa 
Jumalan Pojan ihmisyyteen, että se 
on hänellä yhteisenä monien kuole-
vaisten kanssa. Kristus-nimi on ylös-
nousseen ja korotetun Vapahtajam-
me nimi. Koska Uuden testamentin 
kirjeet todistavat Vapahtajastamme 
nimenomaan ylösnousseena ja kir-
kastettuna Herrana, siksi kirjeissä 
Kristus-nimi on etualalla.     

Paavali ei mainitse kirjeissään ni-
meltä esimerkiksi Mariaa ja Joose-
fia, mutta hän tulkitsee syvästi jou-
luevankeliumin merkityksen. Tästä 
ovat osoituksena esimerkiksi seuraa-
vat kolme kohtaa Paavalin kirjeissä: 
Roomalaiskirje 1:3–4a; Galatalais-
kirje 4:4 ja Filippiläiskirje 2:6–7. 

Tarkastelemme näitä seuraavassa.

 1. ”Daavidin jälkeläinen”
Paavali, Kristuksen Jeesuksen pal-
velija, kutsuttu apostoliksi ja valittu 
julistamaan Jumalan evankeliumia, 
tervehtii kaikkia Roomassa olevia 
Jumalalle rakkaita ja hänen kutsu-
miaan pyhiä.* 

Julistamani evankeliumi, jonka Ju-
mala on profeettojensa suulla edel-
täpäin luvannut pyhissä kirjoituk-
sissa, on sanoma hänen Pojastaan. 
Inhimillisen syntyperänsä puolelta 
hän oli Daavidin jälkeläinen; pyhyy-
den Hengen puolelta hän oli Juma-
lan Poika… (Rm 1:1–4a). 

Jouluevankeliumi ei ole mikä tahan-
sa kertomus. Se on sanomaa Jumalan 
Pojasta. Paavali sanoo Roomalais-
kirjeen ensimmäisen luvun jakeissa 
3–4 hänestä kaksi asiaa: 

Ensiksikin hän on inhimillisen syn-
typeränsä puolelta kuninkaallista 
sukua, Daavidin jälkeläinen, saman-
lainen Daavidin jälkeläinen kuin 
kaikki muutkin Daavidista polveu-
tuvat ihmiset. Jumalan Poika on siis 
todellinen ihminen. Mutta Paavalin 
sanat ”inhimillisen syntyperänsä 
puolelta” (kr. lihan puolelta) antaa 
jo aavistaa, että tässä ei ole sanottu 
vielä kaikkea. 

Toiseksi pyhyyden Hengen puolelta 
hän oli Jumalan Poika. Toisin sanoen 
Kristus on siinnyt Pyhästä Henges-
tä, niin kuin Matteuksen kertomassa 
jouluevankeliumissa on sanottu (Mt 
1:18–25). Hänellä ei ole maallista 
isää; Joosef oli hänen kasvatusisän-
sä. Jeesus on siis myös todellinen 
Jumala.

Lihaa / inhimillistä syntyperää ja 
Henkeä vastasivat myöhemmässä 
kielenkäytössä Kristuksen inhimilli-
nen ja jumalallinen olemus eli luon-

to. Se evankeliumi, jonka Jumala on 
edeltä luvannut Vanhassa testamen-
tissa ja jota Paavali julistaa, on sano-
ma Jeesuksesta Kristuksesta, jossa 
on samaan henkilöön yhdistyneenä 
todellinen ihminen ja todellinen Ju-
mala.  

2. ”Naisesta syntynyt”
 Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala 
lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän 
syntyi… (Gl 4:4).

”Kun aika oli täyttynyt”: Kreikan-
kielessä on kaksi aikaa tarkoittavaa 
sanaa, ”kronos” ja ”kairos”. ”Kro-
nos” tarkoittaa yleensä “aikaa”, sitä, 
jota katsomme kalenterista ja kel-
losta. ”Kairos” tarkoittaa määrättyä, 
ennalta luvattua tiettyä hetkeä tai 
aikaa. Paavali käyttää tässä sanaa 
”kairos” eli puhuu tietystä ennalta 
luvatusta ajasta. 

Jumala oli Danielin 9. luvussa noin 
550 vuotta aikaisemmin ilmoittanut 
vuoden tarkkuudella ajan, jolloin 
Jumalan valtakunta (basileia = ku-
ningaskunta) ja sen hallitsija oli tu-
leva. Jumalan lupaus oli täyttynyt 
joulun tapahtumassa kirjaimellises-
ti. Jumalan kuningaskunta oli tul-
lut Jeesuksessa. Nyt voitiin päästä 
sisälle Jumalan valtakuntaan. Sama 
Jumalan valtakunta on edelleenkin 
Pyhässä Hengessä ja Jumalan Pojan 
seurakunnassa täällä meidän keskel-
lämme. 

”Jumala lähetti tänne Poikansa”: 
Jumalan Poika oli siis olemassa jo 
ennen kuin hänet lähetettiin tänne 
ihmisten keskelle. Tässä Paavali pu-
huu siis Jeesuksen pre-eksistenssistä 
– kuten teologiassa sanotaan – eli 
Jeesuksen ennalta olemisesta Isän 
luona taivaassa ennen hänen ihmi-
seksi tulemistaan. 

”Naisesta hän syntyi”: Edellä mainit-
tu Paavalin Roomalaiskirjeen sano-

Paavalin jouluevankeliumi
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ma tarkentuu vielä Galatalaiskirjees-
sä. Seimen lapsi on Daavidin sukua 
nimenomaan äitinsä puolelta. Maria 
oli hänen äitinsä, ja Maria polveutui 
Daavidin suvusta. Pyhä Henki ohja-
si Paavalin muotoilemaan sanotta-
vansa niin, että se sopii yhteen sen 
kanssa, mitä Jeesuksesta on sanottu 
Matteuksen evankeliumissa (Mt 1: 
18–25; Js 7:14).  Naisesta / vaimos-
ta syntyminen ei tässä varsinaisesti 
sisällä sanomaa Jeesuksen neitseel-
lisestä sikiämisestä, vaikka tätä Raa-
matun kohtaa kuulee joskus käytet-
tävänkin sen todistuksena. Tosiasia, 
että Jeesus syntyi vaimosta / naisesta 
ei itsessään vielä merkitse, että hän 
syntyi neitseestä. Sanotaanhan Raa-
matussa myös Johannes Kastajasta, 
että hän syntyi vaimosta (Mt 11:11), 
ja niin on jokainen muukin syntynyt 
lukuun ottamatta Aadamia ja Eevaa. 

3. ”Tyhjensi itsensä”
Olkoon teillä se mieli, joka myös 
Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, 
vaikka hänellä olikin Jumalan muo-
to, katsonut saaliiksensa olla Juma-
lan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä 
ja otti orjan muodon, tuli ihmisten 
kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olen-
naltaan sellaiseksi kuin ihminen (Fl 
2:5–7, KR-38.)

Paavali esittää tässä Jeesuksesta 
ennen hänen ihmiseksi tulemistaan 
kaksi seikkaa: Ensiksi “Hänellä oli 
Jumalan muoto”. Toisin sanoen Jee-
sus oli Jumalan kaltainen. Hänellä 
oli Jumalan kirkkaus ja ainutlaatui-
nen asema.

Toiseksi Hän “ei katsonut saaliik-
seen olla Jumalan kaltainen”. Hän 
ei käyttänyt itsekkäästi tätä ainut-
laatuista asemaansa. Ensimmäinen 
Adam oli yrittänyt ryöstää itselleen 
Jumalan kaltaisuuden, mutta Jeesus 
ei vaalinut itsekkäästi omia etuoi-
keuksiaan, vaan päinvastoin luopui 
niistä toisten tähden ja hyväksi.

Jumalan Pojan itsensä tyhjentämi-
nen on tulkittu kristillisessä kirkossa 
varsin monin eri tavoin:

Eräät ymmärtävät tyhjentymisen 
metafyysisesti. Sen mukaan Kristus 
olisi ihmiseksi tullessaan muuttanut 
luontoaan eli luopunut jumalallises-
ta olemuksestaan tai ainakin eräistä 
jumalallisista ominaisuuksistaan. 
Monet seikat kuitenkin osoittavat, 
että sana “tyhjensi” on sittenkin 
käsitettävä metaforisesti eli kuva-
uksena siitä ennennäkemättömästä 
elintason laskusta sosiaalisella ja 
taloudellisella alalla, – nykytermejä 
käyttääksemme – johon Kristus oli 
valmis toisten tähden.

Ensiksi Jeesus luopui etuoikeutetus-
ta suhteestaan Jumalan lakiin: Hän 
tuli lainalaiseksi. Taivaassa Hän oli 
ollut vapaa niistä olosuhteista, jotka 
täällä maailmassa ovat synnin seu-
rauksena lain vaatimuksesta, ja joi-
den alaiseksi hän tuli, kun tuli tänne 
langenneiden ihmisten maailmaan. 
Sijaisenamme hän otti kaiken tämän 
lisäksi kantaakseen myös meille 
kuuluvan kirouksen.

Toiseksi Jeesus luopui rikkaudes-
taan: “- - - Hän, vaikka oli rikas, 
tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te 
hänen köyhyydestään rikastuisitte” 
(2Kr 8:9). Hän ei vaatinut itselleen 
edes oikeutta elää. Hän, Luoja, kai-
ken omistaja, tuli itse tekemäänsä 
maailmaan niin köyhänä, että eli 
jatkuvasti lainan varassa: talli, jossa 
hän syntyi, talo, jossa hän asui, vene, 
josta hän saarnasi, aasi, jolla hän rat-
sasti, ylähuone, jossa hän asetti eh-
toollisen, hauta, johon hänet lasket-
tiin, eivät olleet hänen.

Me ihmispoloiset emme sen sijaan 
hevin luovu mistään muitten hyväk-
si, emme ainakaan vihamiestemme 
hyväksi, vaikka kaikki se, mitä meil-
lä on, ei ole meidän, vaan Jumalan.

Kolmanneksi Jeesus luopui taivaal-
lisesta kirkkaudestaan: Kuvitel-
kaamme vain hänet, jonka kautta 
kaikki on luotu, kirkkauden Herra, 
verissään ja runneltuna kompuroi-
massa viimeisillä voimillaan kohti 
Golgataa ristin raskaat raaka-aineet 
hartioillaan. Ei ihme, että Jeesus 
rukoili kiirastorstai-iltana: “Ja nyt, 
Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi 
sillä kirkkaudella, joka minulla oli 
sinun tykönäsi ennen kuin maailma 
olikaan” (Jh 17:5).

Neljänneksi Jeesus luopui itsenäi-
sestä vallankäytöstä: “Ja niin hän, 
vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä 
hän kärsi, kuuliaisuuden” (Hpr 5:8). 
“…sillä minä en kysy omaa tahtoani, 
vaan hänen tahtoaan, joka on minut 
lähettänyt” (Jh 5:30). Jeesus oli aina 
Isälle kuuliainen. Lapsena hän oli 
kuuliainen pienissä asioissa, Gol-
gatalla suurissa, kaikessa. Varttues-
saan lapsesta mieheksi Jeesus kasvoi 
näin kuuliaisuudesta kuuliaisuuteen. 
Me sen sijaan kasvamme – jos kas-
vamme – tottelemattomuudesta kuu-
liaisuuteen.

Jeesus oli Jumala ja Kaikkivaltias 
myös täällä maan päällä ollessaan, 
myös Getsemanessa, kun häntä tul-
tiin vangitsemaan; samoin Golgatal-
la, kun hänet naulittiin ristille. Sitten 
tulee suuri mutta: MUTTA rakkau-
desta meihin hän kieltäytyi käyttä-
mästä kaikkivaltiuttaan.

Joulun seimi oli ristin varjossa. Jee-
sus tuli tänne ihmisten keskelle ni-
menomaan kuollakseen meidän syn-
tiemme sovitukseksi. Joulun Herra 
on ennen muuta meidän Vapah-
tajamme, mutta Filippiläiskirjeen 
Kristus-hymnissä Paavali asettaa 
hänet meille myös esikuvaksi: “Ol-
koon teillä se mieli, joka myös Kris-
tuksella Jeesuksella oli.” 

  TeKsTi:
MaTTi VÄisÄnen
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Jerusalemin uskonnolliset johtajat 
kielsivät apostoleja julistamasta 
Kristusta. Raamatun mukaan Jee-
sus oli käskenyt heidän todistaa hä-
nen kärsimyksestään, kuolemastaan 
ja ylösnousemuksestaan. He olivat 
saaneet tehtävän saarnata kaikille 
kansoille parannusta syntien an-
teeksisaamiseksi Jeesuksen nimessä. 
Siksi Pietari ja apostolit vastasi-
vat: “Meidän tulee totella Jumalaa 
enemmän kuin ihmisiä”.

Tällä hetkellä piispat eivät vihi pa-
peiksi miehiä, jotka haluavat olla us-
kollisia Jumalan sanalle - myös kos-
kien pyhää paimenvirkaa. Herran 
lähettämät Kristuksen Kirkon pitäisi 
kuitenkin ehdottomasti hyväksyä. 
Piispat, papit ja seurakuntalaiset 
joutuvat yhä useammin valitsemaan 
joko Jumalan tai ihmissäännöt. Jos 
me haluamme olla uskollisia Kris-
tukselle, vastaus on jo annettu. Sa-
nat Ap.t. 5:29 ovat mottoni. Minun 
tulee totella Jumalaa enemmän kuin 
ihmisiä.

Ensimmäinen vaihe päätty-
nyt
Piispa Arne Olsson vihki piispoik-
si Lars Artmanin ja Göran Beijerin 
huhtikuun 22. ja 23. päivänä 2006 
palvelemaan piispoina lähetyshiip-
pakunnassa. Näiden vihkimysten 
myötä saavutettiin tärkeä tavoite. 
Ruotsin lähetyshiippakunta muodos-
tettiin syyskuussa 2003 perustamis-
asiakirjan pohjalta. Siinä kuvataan 
sekä lähetyshiippakunnan tausta että 
tarkoitus: antaa jälleen mahdollisuus 
papiksi vihkimiseen ja kaitsentaan 
niille miehille, joilla on kutsu pai-
menvirkaan, mutta joilta on Ruotsin 
kirkossa evätty mahdollisuus vihki-
mykseen tunnustuksellisten syiden 
takia.

Perustamisasiakirja kuvasi organi-
saatiota, jonka tarkoitus on helpot-
taa tämän tavoitteen saavuttamista. 
Se rakentuisi ikään kuin Ruotsin kir-
kon hiippakunnaksi. Kolme piispaa 
valittaisiin ja - mikäli mahdollista 
- vihittäisiin piispoiksi määräajan 
kuluessa. Jumalan armon avulla me 
olemme nähneet tämän kaiken to-
teutuvan. Yhdeksän nuorta miestä 
on vihitty papiksi Ruotsiin ja Suo-
meen. Nämä vihkimykset ovat vas-
taus rukouksiin ja Jumalan kansan 
avunhuutoihin. Lähetyshiippakun-
nan kautta ovi vihkimyksille on jäl-
leen avattu.

Kun uusia palvelijoita vihitään sanan 
palvelukseen, Martti Lutherin viides 
notae ecclesiae (Kirkon tuntomerk-
ki) tulee näkyväksi. Luther kirjoittaa 
kirjassaan Kirkolliskokouksista ja 
kirkosta siitä, kuinka me voimme 
havaita ja tunnistaa Kirkon. Tosi 
Kirkko on näkymätön siinä mieles-
sä, ettemme me voi tietää varmuu-
della, kuka siihen kuuluu. Mutta me 
voimme tietää, että Kirkko on siellä, 
missä  (1) Jumalan sana puhtaas-
ti julistetaan, (2) pyhä kaste oikein 
toimitetaan, (3) pyhä ehtoollinen 
toimitetaan hyvässä järjestyksessä, 
(4) avainten valta on käytössä, (5) 
miehiä vihitään paimenvirkaan, (6) 
Jumalan kansa kokoontuu rukouk-
seen ja jumalanpalvelukseen ja (7) 
näkyy risti (kärsiminen Kristuksen 
tähden). 

Yhdeksän papiksi vihittyä - yhdessä 
noin 30 lähetyshiippakunnan pappis-
kollegioon kuuluvan pastorin kanssa 
- toimittavat jumalanpalveluksia eri 
paikoissa Ruotsissa ja Suomessa. 
Lähetyshiippakunnan mahtava tar-
koitus on tehdä Jumalan kansalle 
mahdolliseksi jumalanpalveluksen 
viettäminen Hengessä ja totuudessa. 

Tämä tapahtuu siellä, missä ihmiset 
kokoontuvat jumalanpalveluksiin, 
joissa Jumalan sanaa puhtaasti ju-
listetaan ja sakramentit oikein toi-
mitetaan, Kristuksen säätämyksen 
mukaan.

Tausta
Päällimmäinen syy lähetyshiippa-
kunnan perustamiseen on se, että 
Ruotsin kirkon kirkolliskokous on 
kieltänyt niiden pappiskokelaiden 
vihkimisen, jotka eivät voi luvata 
toimivansa täydessä yhteistyössä 
naispappien kanssa. Tämä teki vih-
kimisen Ruotsin kirkossa saavutta-
mattomaksi niille pappiskokelaille, 
jotka haluavat pitää kaikin osin kiin-
ni Jumalan sanasta.

Pappisvihkimyksen epääminen on 
seurausta kolmesta tekijästä: (1) 
kirkon teologisesta liberalisoi-
tumisesta, joka on johtanut 
Raamatun luotettavuuden 
ja Jumalan sanan arvo-
vallan kiistämiseen, (2) 
kirkon politisoitumisesta, 
niin että poliittiset puolueet 
hallitsevat päätöksentekoa 
kaikilla tasoilla, ja (3) feminis-
tisestä ideologiasta, joka tuppaa 
olemaan kirkon korkein normi. 
Tämä maallistunut “teologia” 
on avannut ovet jopa homo-
seksuaalisen suhteen 
kirkolliselle siunaa-
miselle ja sellais-
ten henkilöiden 
h y v ä k s y m i -
selle kirkon 
pastoreiksi. 
T i l a n n e 
m u i s s a 
Pohjois-
m a i s s a 
v a s t a a 
suures-

lähetys-
hiippakunta 

laMPun Valossa

Ruotsissa ja suomessa
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Jatkuu seuraavalla sivulla...

sa määrin Ruotsin tilannetta.

Tuhannet kristityt kärsivät. Voi huo-
mata, kuinka monet pastorit luopu-
vat tai häipyvät. Samanaikaisesti 
poliittisesti valvottu kirkko alistaa 
ja kalvaa yhä enemmän seurakun-
tia ja liikkeitä, jotka aikoinaan ovat 
tehneet mahdolliseksi Jumalan pal-
velemisen Hengessä ja totuudessa. 
Ei ole mahdollisuutta vihkiä uusia 
pastoreita, jotka rohkenevat saarna-
ta puhtaasti Jumalan sanaa sen koko 
täyteydessä ja toimia ja elää sen mu-
kaisesti. Nämä ovat ne tarpeet, jotka 
ovat saaneet sadat kristityt ryhty-
mään sanoista tekoihin ja perusta-
maan lähetyshiippakuntaa.

Lähetyshiippakunnan identi-
teetti
Mikä on lähetyshiippakunta? Kriisis-
sä syntyviä asioita ei aina ole helppo 
määritellä. Nämä suuntaviivat yrittä-
vät kuitenkin vastata kysymykseen. 
”Lähetyshiippakunta on osa ’yhtä, 
pyhää, yhteistä ja apostolista 
kirkkoa’. Se on vapaa hiip-
pakunta Jumalan kirkossa 
ja seurakunnassa Ruot-
sissa, muuttamattoman 
evankelis-luterilaisen 

tunnustuksen pohjalta. 
Se jatkaa sitä hengellistä 
perintöä, joka on vallin-
nut ja kasvanut Ruotsin 
kirkossa, ja pitää itseään 
ei-alueellisena hiippa-

kuntana sen sisällä.”

Korjausliike 
k i r k o n 
sisältä

Valtaosa 
n i i s t ä , 
j o t k a 
toimi-

v a t 
l ä -
he-

tyshiippakunnan perustamisen 
hyväksi, ei koskaan aikonut luoda 
uutta kirkollista yksikköä. Lähe-
tyshiippakunta ymmärtää itsensä 
liikkeenä ja organisaationa pohjois-
maisten kirkkojen sisällä, ensi sijas-
sa Ruotsin kirkossa. Tämä näköala 
on kuitenkin laajentunut, koska lä-
hetyshiippakunta on alkanut kasvaa 
myös Suomessa, jonka pastoreita on 
pappiskollegion jäseninä, ja koska 
jotkut äskettäin vihityistä pastoreista 
toimivat Suomessa. 

Kristuksen Kirkko on yksi, eikä lä-
hetyshiippakunta aio rakentaa uutta 
kirkkoa. Se perustettiin pikemmin-
kin siksi, että Kristuksen kirkko voi-
si jälleen saada muotoa nykyisessä 
hätätilanteessa. Lähetyshiippakunta 
muodostettiin, jotta voitaisiin pitää 
tarjolla armonvälineitä jumalanpal-
veluksissa. Kristuksen Kirkko näet 
hahmottuu niiden jumalanpalvelus-
ten kautta, joissa on puhdasta ope-
tusta ja oikea sakramenttien jakami-
nen. 

Lähetyshiippakunnan tun-
nustus
Lähetyshiippakunnalla ei ole 
mitään muuta tunnustusta kuin 
se, joka Ruotsin kirkolla on ol-
lut vuosisatojen ajan. Tämä 
tarkoittaa sitä, että “lähetys-
hiippakunnan oppi, usko ja 
tunnustus perustuvat Jumalan 

pyhään Sanaan, Uuden ja Van-
han testamentin profeetallisiin ja 
apostolisiin kirjoituksiin, jotka on 
kiteytetty kolmeen pääuskontun-
nustukseen, apostoliseen, Nikean ja 
Athanasiuksen uskontunnustukseen 
sekä muuttamattomaan Augsburgin 
tunnustukseen vuodelta 1530, joka 
hyväksyttiin ja tunnustettiin Upsalan 
kokouksessa 1593, ja joka on selitet-
ty koko Yksimielisyyden kirjassa.” 

Tunnustuksensa pohjalta lähetys-
hiippakunta aikoo vihkiä nuoria mie-
hiä sanan palveluvirkaan, rohkaista 

perustamaan uusia seurakuntia ja 
jumalanpalvelusyhteisöjä (koino-
nia) ja tarjota piispallista pastorien 
ja seurakuntien kaitsentaa korjatak-
seen Ruotsin kirkon rapautumisen. 
Tunnustuksen pohjalta lähetyshiip-
pakunta aikoo säilyttää ja hoitaa sitä 
rikasta hengellistä perintöä, jonka 
Ruotsin kirkko on perinyt ja säilyt-
tänyt, mutta jota nyt tuhlataan. Tämä 
on perintö apostoleilta ja varhaiskir-
kolta, perintö uskonpuhdistukselta 
ja rikas hengellisen sielunhoidon pe-
rintö Ruotsin kirkon 1700- ja 1800-
luvun herätysliikkeiltä.. Kirkolle 
annettu tehtävä on tiivistetty erityi-
sellä tavalla Bo Giertzin tunnetussa 
romaanissa Kalliopohja. Siitä löytyy 
Kirkon tehtävä ja näky sielunhoi-
dollisine näkökulmineen. Tätä lä-
hetyshiippakunta tahtoo säilyttää ja 
levittää.

Organisaatio
Kirkon rakenne koostuu inhimilli-
sistä säännöistä ja se voi ilmetä eri 
muotoina ja hallintojärjestelminä 
eri aikoina, mutta sen tulee perus-
tua Jumalan omaan ilmoitukseen ja 
tunnustukseen. Lähetyshiippakunta 
määrittelee olevansa “vapaa, ei-alu-
eellinen hiippakunta” kansallisen 
kirkon tai kirkkojen sisällä. Hiip-
pakunnalla on piispuus. Tulevai-
suudessa hiippakunta saattaa myös 
jakaantua eri alueisiin. 

Lähetyshiippakuntaa johtaa hiippa-
kuntakokous (n. 70 jäsentä). Hiip-
pakuntakokous koostuu pappiskol-
legiosta, jumalanpalvelusyhteisöjen 
edustajista, yhteistyössä olevista 
lähetysjärjestöistä ja lähetyshiippa-
kunnan ystävien järjestöstä. Lähe-
tysneuvosto on hiippakuntakokouk-
sen toimeenpaneva elin. Konsistorin 
tärkein tehtävä on pappiskokelaiden 
tutkiminen. Oppilautakunta, jonka 
pappiskollegio nimittää, avustaa 
piispoja ja konsistoria opillisissa 
asioissa. 
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      inun armollinen Jumalani 
käy minua kohden. Ps 5�:11
Kun vietämme joulua, meitä muistu-
tetaan siitä, että Jumala tulee maan 
päälle Jeesuksessa Kristuksessa. 
Jumalan sana kertoo tärkeitä asioita 
verbin ‘tulla’ kautta. Jumala tulee 
armollisena. Kun sallin hänen tul-
la, hän tulee uskon lahja mukanaan. 
Jeesus itse kehottaa meitä saapu-
maan luokseen. Tulkaa, sillä kaikki 
on valmistettu. Mutta kukaan ei voi 
tulla Jumalan luo, ellei Hän ensin ja 
jatkuvasti tule luoksemme.

Jumala tuli luoksemme maan päälle, 
kun Jeesus syntyi. Katso, sinun pe-
lastuksesi lähestyy. Saamme vastata: 
Siunattu olkoon Hän joka tulee. Hän 
on siunattu, sillä Hän tuli pelastaak-
sensa kansansa. Nyt Kristus tulee 
sanassaan ja sakramenteissaan. Hän 
tulee pelastaakseen syntiset eli mei-
dät ja kaikki ihmiset. Siksi Jumalan 
sanaa saarnataan ja sakramentteja 
hoidetaan. 

Usko tulee siis kuulemisesta. Room. 
10:17.Tässä kohtaamme jälleen ver-
bin ‘tulla’. Usko tulee lahjana. Ul-
koapäin. Herralta Hänen sanansa ja 

Henkensä kautta. Kun armo ja usko 
saavat tulla ihmisen sydämeen, tulee 
myös voima kulkea Jumalan teitä. 
Voima ja rohkeus tehdä, kuten Juma-
la sanassaan sanoo. Into ja halu elää 
Jumalan pyhien käskyjen mukaises-
ti. Voima ja ilo noudattaa järjestystä, 
jonka Herra on säätänyt Kirkolleen. 
Ja taistella sen uskon puolesta, jonka 
Herra on jättänyt meille apostoliensa 
kautta.

 Herra ei tule ainoastaan armollisena 
ja uskon lahja mukanaan. Sanassa 
sanotaan myös, että Jumalan viha 
kohtaa tottelemattomuuden lapsia 
Ef. 5:6. Tottelemattomuuden lapset 
ovat ihmisiä, joiden luo Herra ei saa 
tulla armossaan ja uskon lahjoittaen. 
Niiden osaksi tulee viha ja kiivastus 
Room. 2:8. Vielä on “tänä päivänä”. 
Tänään Herra saapuu armollisena. 
Autuas olet sinä, joka sallit Hänen 
tulla. Hän tulee, kun kuuntelet saar-
nattua sanaa, luet Jumalan sanaa ja 
pyydät uskon lahjaa.

 Mikä lohdutus, että Herra tulee ar-
mollisena, kun eräänä päivänä kuo-

len. En tiedä, kuinka laitani on silloin. 
En ehkä pystykään avaamaan rakas-
ta Raamattuani ja ristimään käsiäni 
rukoukseen. Ajatukseni ehkä harhai-
levat. En tiedä, millaista silloin on. 
Mutta yhden asian tiedän. Jumalani 
kohtaa minut samalla armolla kuin 
ristin ryövärin. Saan kuolla autuaan 
kuoleman, koska Herra tuli luokseni 
uskon lahja mukanaan, kun kuulin 
Jumalan sanaa ja sen saarnaa. 

Viimeisen kerran kohtaamme Raa-
matussa tulla-verbin Kristuksen 
sanoissa: Totisesti, minä tulen pian 
Ilm. 22:20. Kun sallit Herran tul-
la luoksesi armossaan, saat yhtyä 
kaikissa maissa ja kaikkina aikoina 
eläneiden kristittyjen rukous- ja rie-
muhuutoon Tule Herra Jeesus! Sinä 
päivänä kun Hän tulee, Jumalan 
suunnitelma antaa ainoan Poikansa 
syntyä saa täyttymyksensä. Sinä päi-
vänä Hän sanoo: Tulkaa, te minun 
Isäni siunatut! Aamen.   

TeKsTi:
aRne olson, PiisPa

M

...jatkoa edelliseltä sivulta.

Koko lähetyshiippakunnan syntypro-
sessin ajan ovat eri Pohjoismaiden 
tunnustukselliset liikkeet seuranneet 
ja tukeneet sitä tarkkailijoiden avul-
la. Näitä liikkeitä ovat esim. Norjan 
FBB, DELK  ja Strandebarm, Suo-
men Luther-säätiö sekä Suomen 
ruotsinkielisiä organisaatioita ym. 

Lähetyshiippakunnan suhde 
Ruotsin kirkkoon
Lähetyshiippakunnan tarkoitus ja sen 
itseymmärrys on olla Ruotsin kirkon 
sisällä vaikuttava liike, joka on muo-
dostettu vapaaksi, itsenäiseksi ja ei-
alueelliseksi hiippakunnaksi. Ruot-
sin kirkon johtajat ja piispat eivät ole 
hyväksyneet tätä. Kaikki pyynnöt 
keskusteluista lähetyshiippakunnan 

ja Ruotsin kirkon johtajien välillä on 
torjuttu. Ruotsin kirkko on ottanut 
joiltakin lähetyshiippakunnan pa-
peilta pois pappisoikeudet. Ruotsin 
kirkon korkein vetoomustuomiois-
tuin päätti yksipuolisesti - piispakol-
legion opastamana - määritellä lähe-
tyshiippakunnan uudeksi kirkoksi, 
joka on erillään Ruotsin kirkosta. 

Tulevaisuus
Kukaan ei tunne tulevaisuutta. Ku-
kaan meistä ei pysty ennustamaan 
sitä, mitä on tulossa. Me voimme 
kuitenkin tietää jotain kutsumukses-
tamme ja tehtävästämme. Se, mitä 
tähän mennessä on tapahtunut, on 
meidän ymmärryksemme mukaan 
ollut Jumalan ihmeellistä työtä, eikä 
yhtään vähempää. Oli Herran yli-
luonnollista työtä, että luterilaisen 

kirkon eri perinteet - vanhakirkolli-
nen, matalakirkollinen, tunnustuk-
sellinen ja korkeakirkollinen - pys-
tyivät yhdistymään tässä tärkeässä 
asiassa. Oli Jumalan lahja, että hän 
lähetti piispa Obaren auttamaan 
meitä. Myös pappisvihkimykseen 
valmiit nuoret miehet ovat Jumalan 
lahjaa. Herra itse avasi oven pappis-
vihkimyksille, jotka eivät vahingoi-
ta omaatuntoa. Nämä lahjat jättivät 
meille velvoittavan perinnön.

TeKsTi: 
aRne olson, PiisPa

KÄÄnnös: 
PeTRi hilTunen

Kirjoitus luettavissa ko-
konaisuudessaan: 

www.luthersaatio.com
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Jumalanpalvelukset Mikkelissä 
käynnistyivät ensimmäisenä advent-
tina noin 50 hengen voimin. Pai-
kalla messussa olivat myös Martti 
ja Irmeli Pora, jotka asuvat aivan 
messuja varten vuokratun adventti-
kirkon lähellä. 

- Luther-säätiöön tutustuimme Hel-
singissä asuvien nuortemme kautta, 
kun he tilasivat meille Pyhäkön lam-
pun. Heti havaitsimme, että siinähän 
puhutaan asiaa. Jo aikaisemmin oli 
Valkealan kirkossa kuultu Petrin 
saarnoja ja seurattu Valkealan pro-
sessia sekä surtu sitä, mihin kirk-
komme on menossa, kun Jumalan 
sanaan sitoutuneita sananpalvelijoi-
ta näin kohdellaan.

- Kesälomallamme kävimme ensi 
kerran Paulus-yhteisön jumalanpal-
veluksessa ja kotiseuroissa Valkea-
lassa. Martti osallistui myös Lut-
her-säätiön kesäpäiville saadakseen 
paremman käsityksen siitä, mistä oi-
kein on kysymys. Kokemukset ovat 
olleet hyviä. Jumalan sanaa saarna-
taan puhtaasti. Olemme tulleet ravi-
tuiksi, Poran pariskunta kertoo.

Martti toimii 
Mikkelissä 
k o n e e n -
r a k e n -
nuksen 
o p e t -
tajana 
M i k -
k e l i n 
ammat-
t i k o r -
k e a k o u -
l u s s a 

ja Irmeli yläasteen opettajana. Kaik-
ki kolme lasta ovat jo maailmalla ja 
silmäteränä on jo yksi lapsenlapsi-
kin. Poran perheen harrastuksen liit-
tyvät luontoon ja lukemiseen.

Sekä Martti että Irmeli tulivat us-
koon 1980-luvun alun ”Se löytyi” 
-tapahtuman yhteydessä. He pää-
sivät mukaan raamattupiireihin ja 
Jumalan sana alkoi puhutella heitä 
voimakkaasti. Siitä lähtien se on 
ollut pohja koko arkiselle elämälle. 
Porat ovat saaneet kokea, että heillä 
on rukouksia kuuleva Jumala, jonka 
ajoitukset ovat minuutin tarkkoja. 

Huoli kirkon tilanteesta 
- On turhauttavaa etsiä toistuvasti 
lehdestä, mihin jumalanpalveluk-
seen nyt kannattaa mennä. Ajoittain 
saa kuulla saarnaa, joka ei anna mi-
tään ja jossa lakia ja evankeliumia ei 
oikein eroteta ja saarnata. On kuiten-
kin ihmisiä, jotka kaipaavat oikeaa 
apostolista jumalanpalvelusta.

- Olemme ajatelleet, että jos löy-
tyy riittävä määrä ihmisiä, jot-
ka tätä kaipaavat, sellainen 

täytyisi saada aikaan. Ny-
kyinen kirkon johdon 

valitsema kehitys-
linja on niin huo-

lestuttava, että 
täytyy myös 
varautua tule-
vaan. On siis 
hyvä, että saamme 

jumalanpalveluk-
sen, jossa 

saa sel-
k e -

ää Raamatun mukaista opetusta eikä 
Jumalan sanan arvovaltaa kyseen-
alaisteta, Martti painottaa.  

He myös toivovat, että ihmiset voi-
sivat siellä kokea Jumalan lasten 
yhteyttä paremmin kuin nykyisin on 
mahdollista.

- Jäämme rukoillen odottamaan, 
mikä Herramme tahto Mikkelin suh-
teen on ja miten hän sen toteuttaa”.

Ensimmäisen jumalanpalveluksen 
jälkeen on Martti ja Irmeli Poran 
ajatuksessa jotain samaa kuin “Se 
löytyi” -tapahtuman jälkeen 80-lu-
vulla. Nytkin he voivat sanoa: ”Se 
löytyi”.

TeKsTi Ja KuVa:
PeTRi hilTunen

S e löytyi!


