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Jumalanpalvelusuudistus
PÄÄKIRJOITUS

Jumalanpalvelus on kirkon tärkein 
toimintamuoto. Kirkko on olemuk-

seltaan jumalanpalvelusyhteisö. Seura-
kuntaelämän keskus on messu. Tähän 
tapaan aivan oikein kuulee usein koros-
tettavan jumalanpalveluksen merkitys-
tä. Paljon onkin arvokasta tutkimus- ja 
opetustyötä tehty liturgian historiasta 
ja jumalanpalvelusteologiasta. Ju-
malan kansan juhlaa valmistetaankin 
usein suurella vaivannäöllä. Mutta sii-
tä huolimatta tuskin mikään muu hier-
tää kirkossa niin paljon kuin kysymys 
messusta. Tilastot puhuvat karua kiel-
tä osallistumisluvuista. Käyrät ovat 
kohti kaakkoa. Siksi soveliaisuuden 
rajoja ravistellaan iskelmä- ja heavy-
messujen avulla, kun halutaan laskea 
kynnystä kirkosta vieraantuneille. Eri-
laiset temput alkavat tulla yhä useam-
min ulkokohtaiseksi koetun kaavan 
rinnalle. Vaikka olemme käyneet juuri 
läpi jumalanpalvelusuudistuksen, vaa-
timus uudistuksesta kaikuu holveissa 
eri puolilta. Uudistusta tarvitseekin, ei 
Jumalan tapa palvella meitä, vaan mei-
dän mielihyväkulttuurimme turruttama 
ymmärryksemme. 

Jumalanpalvelusuudistus voi syntyä 
keskellämme vain siten, että ymmär-
rämme messun ihmislähtöisyyden si-
jasta jumalakeskeisesti. Jos kysymme, 
mitä tarvitsen ja miten minä rakennun, 
uutuuksille ei tule loppua. Mutta jos 
kysymme, mitä Jumala haluaa minulle 
antaa ja mitä hän tietää minun tarvit-
sevan, olemme uudistuksen lähteellä. 
Messussa hän haluaa antaa meille sekä 
itsensä että yhteyden toisiin omiinsa.

Messu on  elämää Jumalan läsnäolos-
sa. Kun astumme alttarin ja saarnatuo-
lin äärelle, ne hiljaisuudessa huutavat: 
Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jos-
sa seisot, on pyhä maa. Palavassa pen-
saassa Jumalan ilmoitti itsensä Moosek-
selle. Sitä ilmestystä konkreettisemmin 
hän ilmoittaa meille itsensä jokaisessa 

messussa. Me kuuntelemme hänen 
majesteetillista puhettaan: ”Tämä on 
Jumalan sana.” Me katselemme syn-
tiorjuudestamme meidät vapaaksi os-
tanutta uhria: ”Tämä on minun ruumii-
ni”.  Messun uudistava voima on vain 
ja ainoastaan Kristuksen todellinen ja 
armollinen läsnäolo, Christus praesens. 
Jumalanpalvelusuudistus voi syntyä 
vain tästä valtavasta näköalasta: Kristus 
on läsnä pyhittämässä ja puhdistamassa 
minua lahjoillaan. Me todellisesti koh-
taamme ja omaksi saamme Herran Jee-
suksen. Hän puhuu. Me kuuntelemme. 
Hän antaa. Me vastaanotamme. Tätä on 
evankeliumi olemukseltaan. 

Jos tämä Jumalan läsnäolon usko ja ym-
märrys puuttuu, silloin jäljelle jää tyh-
jiö, jota täytetään ihmisen läsnäololla. 
Se voi olla yleviä ajatuksia saarnatuo-
lista ja kauniita koreografioita alttarilla 
tai tempaavaa sykettä ja itsensä tunnel-
mallista antautumista Jumalalle. Ihmi-
sen kuitenkin täytyy tehdä jumalanpal-
veluksesta houkutteleva, koskettava, 
merkityksellinen. Katse kääntyy silloin 
kuluttajakaikkivaltiaaseen pois läsnä-
olevasta Kaikkivaltiaasta. Me muutam-
me messun maailman alati vaihtuvien 
mieltymysten mukaan, vaikka tarkoi-
tus oli, että Jumala armollisella läsnä-
olollaan uudistaa meidät muuttamaan 
maailmaa. Siksi sellaiset uutuudet, 
jotka tyyliltään, sisällöltään tai toimi-
tustavaltaan eivät tue vaan nakertavat 
tätä Jumalan majesteetillisen läsnäolon 
kohtaamista ja kokemista eivät ole uu-
distuksellisia vaan kumouksellisia. 

Messu on elämää seurakunnan yhte-
ydessä. Jumalanpalveluksen lahja ja 
merkitys eivät voi avautua täysimääräi-
sesti ilman ymmärrystä seurakunnasta. 
Eihän messu ole hengellinen kylmä-
huoltamo, jossa kukin käy vuorollaan 
yksin tankkaamassa, vaan yhden armo-
maljan ympärille kokoontuva yhteisö. 
Kristuksen läsnäolossa emme ole vain 

yhtä samassa kirkkosalissa olevien 
kristittyjen kanssa, vaan koko yhden ja 
pyhän Kristuksen Kirkon, niin ajassa 
kilvoittelevien kuin perille päässeiden 
pyhien kanssa. Jumalanpalvelusuudis-
tus edellyttää uutta näkyä yhteisön mer-
kityksestä. Tarvitaan Jumalan läsnä-
olon lisäksi sisarten ja veljien läsnäolo 
niin yhteisessä synnintunnustuksessa, 
esirukouksessa kuin kiitoksessa. Tarvi-
taan sitä, että etsivä voi kokea Jumalan 
rakkaudessaan kohtaavan ja palvelevan 
minua seurakunnan jäsentenkin kautta. 
Tarvitaan tietoisuus omasta paikasta 
juhlaa viettävän seurakunnan keskellä.

Luther-säätiön työnäky on alusta asti 
ollut jumalanpalvelusyhteisöjen pe-
rustaminen. Haluamme jumalanpalve-
lusyhteisöissämme elää ja kokea Kris-
tuksessa messun uudistavaa voimaa. 
Haluamme yhteisöjen keskellä raken-
tua ja niitä rakentaa kutsuen ihmisiä 
Jumalan palveltaviksi. Haluamme ja 
rukoilemme tällaista jumalapalvelus-
uudistusta kirkollemme. Emme voi 
elää ilman sunnuntaita.

TeKSTI: JUhana POhJOla
Suomen luther-säätiön Dekaani
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Kalle Väätäisen virkaan asettaminen

inä en häpeä evankeliumia, sillä 
se on Jumalan voima ja se tuo 

pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, 
ensin juutalaisille, sitten myös kreik-
kalaisille.  Siinä Jumalan vanhurskaus 
ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoi-
tettu: “Uskosta vanhurskas saa elää.” 
(Rm 1:16, 17.)

Sinulla, Kalle, on takanasi teologian 
maisterin opinnot ja olet runsaan vuo-
den ajan kysellyt Jumalalta, jolta olet 
kutsun hänen valtakuntansa työhön 
saanut, asemaasi kirkossamme. Sen 
seurauksena olemme tänään tässä alt-
tarilla. 

Kuulemamme Raamatun jakeet ovat 
Roomalaiskirjeen teemajakeet. 
Samalla ne ovat koko protes-
tanttisen kirkkohistorian mer-
kittävimmät Raamatun jakeet, 
sillä niiden äärellä uskonpuh-
distajallemme Martti Luthe-
rille avautui uskonvanhurs-
kaus eli Jumalan armo. Tästä 
tuli koko uskonpuhdistuksen 
sisällöllinen periaate. Myös 
monen muun kirkkohistorian 
merkkimiehen elämään näillä 
jakeilla on ollut käänteente-
kevä vaikutus. Tässä yhtey-
dessä voimme kajota niihin 
vain rajoitetusti.  

Alkuteksti alkaa sanalla ”sil-
lä”. Se esiintyy teemajakeissa kolme 
kertaa ja osoittaa, että jakeet muodos-
tavat perusteluiden ketjun. 

1. Sillä minä en häpeä evankeli-
umia 
Jeesuksen ajallisen elämän jälkeen hä-
nen häpeämisensä on hänen sanojensa 
ja evankeliumin häpeämistä. Jeesus 
teloitettiin rikollisena. Voiko rikollinen 
olla ihmiskunnan pelastaja? Ensimmäi-
nen häpeämisen kiusaus johtuu pilkan 
uhasta, sillä evankeliumi on aina ja 
kaikkialla “juutalaisille pahennus ja 
pakanoille hullutus” (1Kr 1:23; KR–
38). 

Evankeliumin ytimeen kuuluu ei vain 
sanoma Jeesuksen rististä vaan myös 
ylösnousemuksesta. Kuinka sitä sano-
maa voisi hävetä? Sitä voi hävetä sen 
tähden, että ylösnousemus on uskon 
asia. Toinen evankeliumin häpeämisen 
syy on siis evankeliumin sisältämien 
suurten sanojen ja luonnolliselle jär-
jelle ilmeisen “todellisuuden” välinen 
ristiriita. 

Kolmanneksi, evankeliumi panee mei-
dän tekomme – sekä hyvät että huonot 
– syrjään, nollan arvoisiksi. Sen sijaan 
luonnollinen uskonnollinen ajattelum-
me ymmärtää Jumalan armon niin, että 
Jumala parantaa vanhan luontomme ja 
tekee meistä kykeneviä pelastamaan it-
semme. Mutta tätä Jumala ei tee. Näin 

evankeliumi ei anna meille itsellemme 
pisteitä eikä ylpeilemisen aihetta. Sen-
kin me koemme alitajuisesti häpeälli-
senä.

2. Sillä evankeliumi on Jumalan 
voima 
Paavali ei hävennyt evankeliumia, sillä 
se on Jumalan voima. Jumalan sana ja 
sakramentit eivät vain kerro Kristukses-
ta, vaan niissä on Kristus itse Pyhässä 
Hengessä (reaalipreesens = todellinen 
läsnäolo) läsnä. Siksi evankeliumi on 
Jumalan voima. Sen tähden sinunkin 
ensisijainen tehtäväsi, Kalle-pastori, on 
huolehtia siitä, että julistamasi sana on 

aitoa evankeliumia, raamatullista sano-
maa Kristuksesta. Julistuksen seurauk-
sista ja tuloksista vastaa evankeliumis-
sa ihmisen luokse tuleva Kristus itse. 
Tämän tiedostaminen ja jatkuva muis-
taminen on suunnattoman vapauttavaa 
evankeliumin julistajalle.

3. Evankeliumi tuo pelastuksen 
kaikille, jotka sen uskovat 
On samantekevää, kuka tai millainen 
joku on, joka uskoo evankeliumin: nuo-
ri, vanha, oppimaton, oppinut, rikas, 
köyhä, siivosyntinen, julkisyntinen. 
Iankaikkista pelastusta ajatellen Kris-
tuksen evankeliumi on kokonaisvaltai-
nen ihmelääke. Pelastaessaan ihmisiä 
evankeliumin julistajan ei tarvitse lää-

kärin tavoin tehdä diagnoosia 
autettavistaan voidakseen an-
taa oikean lääkkeen. Evan-
keliumi käy kaikille, eikä 
iankaikkiseen pelastumiseen 
muuta lääkettä olekaan, mutta 
Jumalalle kiitos, muuta ei tar-
vitakaan.

Ilman evankeliumin kuule-
mista ja sen synnyttämää us-
koa ei kukaan voi pelastua. 
Ihmisen suhde Jumalaan on 
suoraan verrannollinen hänen 
suhteeseensa Jumalan evan-
keliumiin. On harhaa kuvitel-
la, että voi olla myönteisessä 

suhteessa Jumalaan ja kielteisessä suh-
teessa evankeliumiin, Jumalan sanaan 
Kristuksesta. 

4. Sillä evankeliumissa Jumalan 
vanhurskaus ilmestyy uskosta 
uskoon
Evankeliumi on voimallinen pelasta-
maan, sillä siinä Jumalan vanhurskaus 
ilmestyy uskosta uskoon. 

Ilmauksella ”Jumalan vanhurskaus” 
on Raamatussa kaksi perusmerkitys-
tä: Ensiksikin se tarkoittaa Jumalan 
oikeamielisyyttä, sitä, että Jumala on 
vanhurskas eli pyhä. Tämän Jumalan 
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iinä rakastetussa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen hänen armonsa rikkauden 
mukaan.” (Ef.1:7)

Silloin tällöin, kun kuolema yllättää parhaassa iässä olevan, lausutaan julki ajatus: Hän oli hyvä ihminen. Hän yritti parhaan-
sa. Hän ei halunnut kenellekään mitään pahaa. Ajatuksen esittämiseen liittyy toivo tuonpuoleisesta elämästä. Kyllä tämän 
henkilön kuuluu päästä perille taivaaseen, hän yritti parhaansa. Parempi elämä kuoleman jälkeen ei ole ihmisajatus, vaan se 
on meille ilmoitettu. Se on Luojamme tahdosta tiedossamme ja toiveissamme.  

Jumala puhuu taivaasta lunastuksen sanoin. Taivaaseen pääsee vain lunastettu ihminen. Ymmärrämme, että lunastus vaatii 
vaivannäköä ja rahaa tai muuta tavaraa. Kun saamme postista tiedon tavaralähetyksen, pidämme 
luonnollisena, että lunastamme sen rahalla. Kun Jumala puhuu taivaasta lunastuksen sanoin, tar-
koittaa se sitä, että taivaan portin aukeneminenkin maksaa. Vasta sitten, kun lunastus on suoritettu 
ja hinta on maksettu, portti aukeaa.

Luontainen ajatuksemme on samankaltainen. Ei taivaaseen ilmaiseksi mennä. 
Se vaatii hyvää elämää ja hyvää tahtoa muita ihmisiä kohtaan. Sen vuoksi on 
paljon vakavaa, todellista ja rehellistä pyrkimystä pitää oma elämä siistinä tai 
ainakin parempana kuin lähimmäisten. Mutta onko meidän mahdollista parantaa 
elämäämme, niin, että kelpaamme taivaaseen? 

M iten minä pääsen taivaaseen?

vanhurskauden merkityksen Luther oli 
oppinut Rooman kirkossa ja oli aina 
kauhuissaan, kun luki tai kuuli Jumalan 
vanhurskaudesta. 

Mutta toiseksi Jumalan vanhurskaus 
tarkoittaa sitä Jumalan pelastavaa te-
koa, jonka hän suoritti Kristuksessa 
Golgatalla ja jonka perusteella hän an-
taa Kristuksen puoleen kääntyvälle syn-
tiselle synnit anteeksi ja lukee syntisen 
vanhurskaaksi eli pyhäksi niin kuin hän 
itse on pyhä. Tämä selvisi Lutherille 
juuri näistä kahdesta Roomalaiskirjeen 
jakeesta vuosien 1517 ja 1518 vaihtees-
sa, ja siitä alkoi uskonpuhdistus. 

Evankeliumin avulla Pyhä Henki pal-
jastaa eli vetää verhot syrjään Jumalan 
lahjavanhurskauden yltä, niin että ih-
minen voi nähdä ja ymmärtää sen. Se 
vanhurskaus / pyhyys, jonka tarvitsem-
me Jumalan edessä, on valmiina mei-
dän ulkopuolellamme. Jumala on sen 
itse valmistanut meitä varten. 

5. Onhan kirjoitettu: “Uskosta 
vanhurskas saa elää” 
Kreikaksi Tämä Habakukin kirjasta 
VT:sta Paavalin lainaama lause voi-
daan ymmärtää kahdella tavalla sen 
mukaan, katsotaanko “uskosta”−sanan 
liittyvän ja selittävän sen edellä olevaa 
sanaa “vanhurskas” vai sen jäljessä 
olevaa futuurista sanaa “tulee elämään 
/ saa elää”: 

Se, joka on vanhurskas – uskosta on 
elävä / on elävä uskosta, kuten KR−38 
alkukielen ymmärtää tai  Se, joka on 
vanhurskas uskosta  – on elävä / saa 
elää. Näin ymmärtää KR−92 alkuteks-
tin. 

Molempien käännösten ajatukset sisäl-
tyvät kyllä Raamattuun, mutta emme 
varmuudella tiedä, kumpaa asiaa Paa-
vali tässä tarkoittaa. 

Tiivistelmänä Roomalaiskirjeen tee-

majakeista todettakoon, että Lutherin 
oivalluksen välityksellä on kirjeen 
varsinaisesta teemalauseesta: ”uskosta 
vanhurskas saa elää”, tulee elämään, 
hänellä on iankaikkinen elämä, on tul-
lut miljoonille ihmisille portti taivaa-
seen.

Päätös 
Asetamme sinut tänään virkaan, jossa 
keskeisimpänä tehtävänäsi on pelastuk-
sen evankeliumin julistaminen ihmisil-
le sekä yksityisesti että saarnaamalla 
julkisesti Kristuksesta Jeesuksesta 
meidän Herrastamme täällä Kuopiossa, 
Pohjois-Savossa ja minne ikinä Pyhä 
Henki sinut johtaakaan. Tehtäväsi on 
myös Jumalan lasten ruokkimista ja 
hoitamista evankeliumilla niin, että he 
olisivat valmiita kanssasi palveluksen 
työhön Kristuksen ruumiin rakentami-
seen.     

TeKSTI: MaTTI VÄISÄnen
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Sellaiset ihmiset, jotka julkisesti luoki-
tellaan uskovaisiksi, ovat usein saaneet 
kuulla jonkun sanovan heille, että ei 
minusta ole uskovaksi, kun olen niin 
huono tai syntinen. Te uskovaiset olette 
niin hyviä, ettei teidän seuraanne sovi 
tällainen. Eikö olekin tuttua puhetta? 
Sitten kelpaan, kun olen riittävän hyvä. 
Ja toisaalta, jos en pysty parantamaan 
tarpeeksi, en voi tulla Jumalan luo. 
Näin ajatellen ja toimien suljemme itse 
itseltämme taivaan portin. Sillä todella-
kin on niin, että taivaan portin aukaisu 
maksaa. Syntiset eivät siitä läpi pääse. 

Tekstissämme sanotaan, että meillä on 
lunastus hänen verensä kautta. Jo en-
nen maailman luomista Isä on valinnut 
meidät Kristuksessa olemaan edessään 
pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta 
osallisina. Kuinka se tapahtuu? Niin-
kö, että Isä kuvainnollisesti ilmaistuna 
katsoo sormiensa läpi? Ei, vaan meillä 
on lunastus Kristuksen Jumalan Pojan 
veren kautta.

Hintasokeus 
Isä uhrasi oman Poikansa meidän 
syntiemme tähden. Kyseessä ei ollut 
äkkinäinen päähänpälkähdys tai tapa-
turma. Jeesuksen Kristuksen kuolema 
syyttömänä rikollisten seurassa kau-
pungin ulkopuolella häväistynä ei ollut 
sattuman satoa, ei onnettomasti käsistä 
karanneen oikeuskäsittelyn tulos eikä 
yllättävä tapaturman omainen surulli-
nen onnettomuus. Kristuksen kuolema 
oli todellinen ja välttämätön uhri. Sen 
tapahtumat ja malli oli väännetty rauta-
langasta Jumalan valitsemalle Israelin 
kansalle satoja vuosia aikaisemmin, 
selvästi, näkyvästi ja sitä oli harjoitettu 
monta kertaa. 

Erämaavaelluksen aikana Jumala oli 
vuorella näyttänyt Moosekselle taivaal-
lisen temppelin. Jumala käski Moosesta 
vuorella katsomaan tarkkaan taivaallis-
ta todellisuutta, sitä taivaallista pyhäk-
köä, jonka mallin mukaan Mooseksen 
oli rakennettava käsillä tehty pyhäkkö 
maan päälle, maja, jossa oli pyhä etu-

piha ja esiripun takana kaikkienpyhin. 
Kaikkein pyhimmässä oli liitonarkki. 
Jumala oli määrännyt, että kansan syn-
tien puolesta kerran vuodessa ylim-
mäinen pappi tuli mennä uhrikaritsan 
ja uhrikauristen verta mukanaan kaik-
kienpyhimpään Jumalan eteen viemään 
syntiuhrin ja pirskottamaan maja ja lii-
tonarkki verellä sen merkiksi, että kan-
san synnit on sovitettu ja maja on puh-
distettu. Tämän toimituksen opetus oli 
se, että syntien sovitus vaatii aina uh-
rin. Jumalan luokse pääsee vain ylim-
mäinen pappi, ei kuka tahansa kansan 
jäsen. Tämän mallin mukaan Jeesus 
uhrattiin ei vain juutalaisten vaan kaik-
kien ihmisten puolesta. Jeesus uhrasi 
itsensä, Jumalan karitsa, joka pois ottaa 
maailman synnit, Jeesus meni taivaalli-
seen temppeliin ei käsillä tehtyyn Jeru-
salemin temppeliin, vaan taivaaseen ja 
uhrasi kertakaikkisen uhrin. Maallisen 
temppelin kaikkeinpyhimmän esirippu 
halkesi, kun Jeesus kuoli sen merkiksi, 
että lupaus oli täyttynyt. Ylimmäinen 
pappi pantiin pois viralta ja Jeesus otti 
sen paikan. Tätä tarkoitti Paavali, kun 
hän kirjoitti, että  meillä on lunastus 
Kristuksen Jumalan Pojan veren kaut-
ta.

Kuinka me suhtaudumme tähän uhriin? 
Onko se meille hölynpölyä, juutalais-
ten muinaisia tarinoita? Onko Jeesuk-
sen uhrikuolema meille sivistyneille 
eurooppalaisille raaka sivistymätön ih-
misoikeussopimusten vastainen hylät-
tävä iljettävä tapahtuma? Vai onko se 
halpa-arvoinen muinainen riitti? 

Me emme luo Jumalaa, vaan Jumala 
on luonut meidät. Me emme opeta Ju-
malaa, vaan Jumala opettaa meitä. Me 
emme sanele Jumalalle, miten Hänen 
on soveliasta toimia, vaan Hän toimii 
niin kuin tahtoo ja pelastaa meidät niin 
kuin tahtoo. Taivas on auki Jeesuksen 
uhrikuoleman, Jeesuksen veren kautta. 
Älkäämme antako järkemme sokaista 
meitä. Lyökäämme maahan järkemme 
viisastelut ja ylpeät ajatuksemme ja us-
kokaamme, että Jeesuksen veren kaut-
ta ja vain ja ainoastaan Hänen veren-

sä kautta meillä on pääsy taivaaseen. 
Oman elämämme parantaminen jää 
aina riittämättömäksi sillä mikä lihasta 
on syntynyt on liha. Saastainen pysyy 
saastaisena. Pahasta ei voi muovailla 
pyhää.

Kertausharjoitukset
Autuuden lähde on Kristus. Hän on 
syntiemme kertakaikkinen sovitus, jota 
ei tarvitse uusia. Mutta me tarvitsemme 
yhä uudestaan ja uudestaan rikkomus-
temme anteeksiantamusta. Synti on ja 
pysyy lihassamme. Ei pyhinkään ihmi-
nen ole siitä vapaa. Yhä uudestaan ja 
uudestaan huomaamme lankeavamme. 
Mitä enemmän armoon turvaamme sitä 
enemmän ja sitä kirkkaammin näemme 
oman tilamme. Olemme perin juurin 
turmeltuneita ajatuksia, sanoja ja tekoja 
myöten. Siksi joka päivä joka hetki sa-
nomme: anna meille meidän syntimme 
anteeksi. Jumalan puolelta sovitus on 
täydellinen ja lopullinen, mutta meidän 
lihamme puolelta kertausharjoitukset 
ovat välttämättömät. Ellemme jatku-
vasti tarkista suuntaa, ajaudumme pois 
Jumalan luota ja pois taivastieltä. 

Mutta kuinka voimme päästä taivaa-
seen, kun olemme niin turmeltuneita. 
Kuinka saastaisesta tulee pyhä? Kas-
teessa. Kasteessa meidät on haudattu 
Kristuksen kanssa ja nostettu ylös Kris-
tuksen kanssa. Olemme uudestisynty-
neitä Hengestä. Olemme saaneet Isältä 
lahjaksi Jeesuksen täydellisen uhrin 
uskossa omaksemme. Olemme pyhät 
Kristuksessa, mutta syntiset itsessäm-
me. Jos meidän pitäisi tehdä itsemme 
puhtaiksi Jumalalle kelpaaviksi, oli-
simme toivottomassa tilanteessa, mutta

Isä on valinnut meidät Kristuksessa 
olemaan edessään pyhiä ja nuhteetto-
mia Kristuksesta osallisina.

TeKSTI: 
eRKKI PITKÄRanTa

espoo

“Taivas on auki Jeesuksen uhrikuo-
leman, Jeesuksen veren kautta. “
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missä Ihmisen Poika on KR92)”(Joh 
1:51). Jeesuksessa Abrahamin, Iisakin 
ja Jaakobin Jumala on tullut alas - mei-
dän keskellemme. Siellä, missä Jeesus 
on läsnä, taivas on avoinna ja “jaakobin 
tikapuut” yhdistävät taivaan ja maan - 
ollaan Jumalan talossa, Bet-elissä.

Luther selittää Jaakobin unta: 
Missä hyvänsä Jumalan sana kuullaan, 
missä on kaste ja alttarin sakramentti ja 
synneistäpäästö toimitetaan, siellä saat 
varmasti päätellä: Täällä on varmasti 
Jumalan huone, täällä on taivas avoin. 
[...] missä Jumala puhuu, siellä ovat 
Jaakobin portaat. Missä enkelit nou-
sevat ja laskeutuvat, siellä on Kirkko, 
siellä avautuu taivasten valtakunta [...] 
Usko puhuu näin: Minä menen paik-
kaan, missä sanaa saarnataan, jaetaan 
sakramentti, toimitetaan kaste. Siellä 
kaikki, mitä minun nähteni tehdään 
aineellisessa paikassa, on taivaallista, 
Jumalan sanoja ja tekoja. Ei tuo paik-
ka olekaan vain maata ja multaa, vaan 
jotakin suurempaa ja ylevämpää: se on 
Jumalan valtakunta ja taivaan portti. 
[...] Ei sinulla ole mitään aihetta rien-
tää pyhän Jaakobin haudalle tai mennä 
nurkkaan istumaan tai hautautua luos-
tariin - älä ole etsimässä uutta, typerää 
porttia. Katso vain uskossa paikkaa, 
jossa ovat Jumalan sana ja sakramen-
tit. Ohjaa askeleesi sinne, missä ka-
jahtaa Jumalan sana ja ovat käytössä 
sakramentit. Siellä kirjoita oven päälle: 
JUMALAN HUONE JA TAIVAAN 
PORTTI. (Luther: 1. Mooseksen kirjan 
selitys, IV, s. 327, 330)

Jumalan läsnäolo on jumalanpalve-
luksen perustava objektiivinen todel-
lisuus. Kristus itse on läsnä sanansa 
ja sakramenttiensa kautta armollisena, 
palvellakseen seurakuntaansa armon-
välineitä hoitamaan kutsutun pastorin 
käsien ja suun kautta. Kääntyessään 
seurakuntaan päin pastori edustaa Kris-
tusta itseään. Tästä syystä liturgi myös 
pukeutuu liturgisiin vaatteisiin - albaan 
(Kristuksen lahjavanhurskaus), stolaan 
(Kristuksen Ies) ja kasukkaan (messun 

M
Ensimmäinen suunta: ylhäältä 
alas  

itä jumalanpalveluksessa tapah-
tuu? Miksi kristillinen kirkko 

viettää jumalanpalvelusta?   Kuka siel-
lä palvelee ja ketä? Termi “jumalan-
palvelus” (Gudstjänst, Gottesdienst, 
Divine Service) avautuu kahteen suun-
taan. Se voi tarkoittaa Jumalan suorit-
tamaa palvelusta tai palvelusta, joka 
suoritetaan Jumalalle. Koko jumalan-
palveluksen dynamiikka rakentuukin 
näiden kahden vastakkaisen suunnan, 
‘liikkeen’, varaan. Jumalan liike ih-
mistä kohti ylhäältä alas, Jumalan 
suorittama palvelus, on perustava ja 
ensisijainen suunta. Tämä suunta nä-
kyy kauniisti Israelin kantaisän Jaako-
bin tutussa ‘tikapuu’-unessa (1. Moos 
28:10-22). 

Pakomatkalla oleva petturi-Jaakob 
näkee Jumalan taivaan avoinna - Her-
ra on laskeutunut alas puhuakseen 
Jaakobin kanssa ja siunatakseen hä-
net “messiassiunauksella”. Jaakobin 
siemenessä kaikki kansat tulevat siu-
natuiksi (Tämä tarkoittaa tietysti Jee-
susta). Herättyään unestaan Jaakob 
sanoo: “Herra on totisesti tässä 
paikassa, enkä minä sitä tiennyt”. 
Ja pelko valtasi hänet, ja hän sanoi: 
“Kuinka peljättävä onkaan tämä 
paikka! Tässä on varmasti Jumalan 
huone ja taivaan portti.” (1. Moos 
28:16-17)

Jaakob antaa paikalle nimeksi Be-
tel - Jumalan talo. Siinä paikassa 

Herra tuli 
alas hänen 

luokseen ja an-
toi siunauksensa. 

Jeesus liittää Jaako-
bin unen itseensä 

puhuessaan ensi kertaa 
Natanaelille: “Totisesti, 

totisesti minä sanon teil-
le: te saatte nähdä taivaan 

avoinna ja Jumalan enkelien 
nousevan ylös ja laskeutuvan 

alas Ihmisen Pojan päälle. (t. siinä, 

Jumalanpalveluksen 
kaksi suuntaa
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1. Ylhäältä alas

Jumala palve-
lee seurakun-
taa lahjoittaen 
Jumalan Pojan 
uskon, toivon ja 

rakkauden

..........

Synninpäästö

Sana ja sen 
saarna

Sakramentti

Siunaus

Lähettäminen

...........

Liturgi toimii 
Kristuksen suu-

na ja  käsinä.



2. Alhaalta ylös

S e u r a k u n t a 
vastaa Jumalan 
puhutteluun ja 

lahjoihin

..........

Kiitos

Ylistys

Rukous

Uhri, palvelu

L ä h t e m i n e n 
(palvelu jatkuu 

arjessa)

...........

Liturgi puhuu 
”seurakunnan 

puolesta”

johtajan tunnus). 

Paavali kirjoittaa: Sillä Jumala oli 
Kristuksessa ja sovitti maailman itsen-
sä kanssa eikä lukenut heille heidän 
rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille 
sovituksen sanan. Kristuksen puolesta 
me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala 
kehoittaa meidän kauttamme. Me pyy-
dämme Kristuksen puolesta: antakaa 
sovittaa itsenne Jumalan kanssa. (2. 
Kor 5:19-20) 

Pastori ei siis ole Kristuksen sijainen - 
Läsnäoleva Kristus ei tarvitse sijaisia! 
Seurakunnan keskuudestaan kutsumana 
pastori hoitaa Kristuksen asettamia ar-
monvälineitä, joiden kautta Kristus itse 
opettaa, hallitsee ja jakaa lahjojaan.

Toinen suunta: alhaalta ylös
Jumalanpalveluksen toinen liike suun-
tautuu alhaalta ylös. Jumalan toiminta 
meitä kohtaan synnyttää uskoa, kiitol-
lisuutta ja halun palvella. Seurakunta 
vastaa Jumalan puhutteluun ja työhön 
kiittäen, ylistäen, palvoen, tunnustaen 
ja palvellen.

Jaakob vastaa Jumalan puhutteluun 
ja siunaukseen toiminnalla. (1. Moos 
28:18-22) Valitettavasti näyttää siltä, 
että hän on ehtoineen paljon halutto-
mampi ottamaan Herraa Jumalakseen 
kuin Herra on  ollut halukas ottamaan 
hänet siunauksensa välikappaleeksi... 
Tuntuuko tutulta?

Yksi klassisen liturgisen jumalanpalve-
luksen hieno piirre on, että seurakunnan 
vastauskin on läpeensä Jumalan omaa 
sanaa - me vastaamme hänelle sanoil-
la, jotka hän on itse antanut psalmeissa, 
kiitoslauluissa (kuten Marian, Sakari-
aan ja Simeonin kiitosvirret Luukkaan 
evankeliumin alkuluvuissa) ja niissä 
välähdyksissä, joita meille näytetään 
taivaallisesta jumalanpalveluksesta 
(Esim. Jes 6:1-3; Luuk 2:10-14; Ilm 
4:8-11). Jumalanpalveluksen lauluissa 
ja rukouksissa otamme huulillemme 

Jumalan sanat, jotta myös 
sydämemme ojantautuisi 
niiden mukaan.

Jumalanpalvelus ei 
kuitenkaan tule 
kristilliseksi 
jumalanpal- velukseksi 
vielä sillä, että sanomme jumalan-
palveluksessa käytettävien sanojen 
olevan raamatullisia. Olisihan Raa-
matusta varmasti löytynyt paljon 
muitakin sanoja. Olennaista on se, 
missä järjestyksessä nämä sanat ovat 
ja missä asiayhteydessä ne viestivät. 
Jo Vanhasta Testamentista löytyy olen-
naisesti sama liturginen järjestys kuin 
meidän liturgiastamme: Jumala toimii 
aina ensin kansansa elämässä - puhuu, 
lupaa, siunaa, kutsuu ja antaa (ylhäältä 
alas), ja siihen vastauksena ihmiset ja 
enkelit ottavat vastaan, uskovat, kiittä-
vät, ylistävät ja lähtevät liikkeelle (al-
haalta ylös).

Jumalanpalvelus voi rakentua pelkistä 
raamattusitaateista, ja silti se voi opet-
taa epäkristillistä, sieluja murhaavaa 
tekojen oppia, jos edellä kuvattu perus-
tava Raamatullinen suunta käännetään 
päälaelleen. Jos ihmisen on valmistau-
tumisellaan, kiittämisellään, avautumi-
sellaan tai muulla omalla työllään ensin 
“avattava kanavat” jotta Jumala voisi 
tulla häntä siunaamaan, ollaan ajaudut-
tu pois turvallisesta kristillisestä juma-
lanpalvelusjärjestyksestä. Vaikka sanat 
sinänsä olisivat oikeita, tällaisella “val-
mistelurakenteella”, jossa ihmisen teot 
ovat ennen Jumalan tekoja ja jopa mah-
dollistavat Jumalan teot, viestitään, että 
ihmisen täytyy tehdä itsensä kelvolli-
seksi vastaanottamaan Jumalan lahjoja. 
Usko syntyy kuulemisesta ja kuulemi-
sen synnyttää Kristuksen sana. (Room 
10:17) Meidän uskomme ei, Jumalan 
kiitos, anna Jumalan sanalle sen luovaa 
voimaa. Saakoon Kristuksen sana asua 
runsaana keskuudessamme ja vaikuttaa 
sekä kuulemista että uskoa!

 TeKSTI: Janne KOSKela
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Miksi Timoteus?

Timoteus on paljon hyvän pe-
rillinen. Apostoli Paavali kutsuu 
häntä  omaksi rakkaaksi  hen-
gelliseksi pojakseen. (1. & 2. 
Tim 1:2) Paavalin  opetuksen 
lisäksi Timoteus on saanut hy-
vät eväät jo kotoaan: hän on 
kristitty jo kolmannessa pol-

vessa.

“Kiitän Jumalaa, kun muistan 
sen vilpittömän uskon, joka si-
nulla on ja joka oli jo isoäidilläsi 
Looiksella ja äidilläsi Eunikella; 
myös sinulla se on, siitä olen 

varma.” (2. Tim 1:5)

Timoteuksen jumalanpalve-
lusyhteisössä me tahdomme  
kaimamme tavoin  liittyä siihen 
rikkaaseen uskon ja hengelli-
sen elämän perintöön, jonka 

olemme Herralta saa-
neet ja kirkkom-

me luterilaisilta 
isiltä ja äideil-
tä perineet. 
Ta h d o m m e 
myös “antaa 
viestikapulan 
eteenpäin” ja 

edelleen ope-
tella ammen-

tamaan entistä 
syvemmältä näistä 

lähteistä.

“Pidä esikuvanasi niitä tervei-
tä opetuksia, jotka olet minul-
ta kuullut, ja säilytä se usko ja 
rakkaus, jonka Kristus Jeesus 
saa aikaan. Pidä meissä asu-
van Pyhän Hengen avulla tal-
lessa se hyvä, mikä on uskottu 

haltuusi.” (2. Tim 1:13–14)

Timoteuksen jumalanpalvelusyhteisö, Oulu
Tässä uudessa sarjassa esittäytyvät Luther-säätiön jumalanpalvelusyhteisöt ympäri maan.

imoteuksen jumalanpalvelusyhteisö on toiminut Oulussa toukokuusta  2005 
lähtien. Kaikki alkoi pienestä jo paljon aikaisemmin. Joukko nuoria aikuisia 

oli väsynyt kiertelemään kirkosta toiseen apostolisen järjestyksen mukaisen juma-
lanpalveluksen perässä. Opiskeluaikoina kiertolaisuus oli vielä onnistunut, mutta 
jälkikasvun myötä tarvittiin pysyvyyttä ja säännöllisyyttä, johon lapsetkin saat-
taisivat juurtua. Tarvittiin paikka, johon voisi tulla hyvällä omallatunnolla kasva-
maan ja vahvistumaan Jumalan sanasta ja sakramenteista sekä yhteydestä toisten 
kristittyjen kanssa. Alettiin rukoilla ja kysellä tiloja ja paimenta. Ajan myötä kävi 
selväksi, että monet muutkin oululaiset jakoivat tämän nuorten aikuisten joukon 
tarpeen. Vuoden 2005 aikana ns. “Hintan messuun” osallistui keskimäärin 62 hen-
kilöä/kerta.

Hahmottumisen aikaa
Joukko kokoontui vuoden 2004 lopulta säännöllisesti  jumalanpalvelukseen 

aisa Lounila  muutti Ouluun opiskelemaan kesällä 2000. Nykyään Markusta 
ja Leoa (kuvassa) kotona hoitavan Kaisan mukaan tuolloin oli vielä lähes 

joka sunnuntai useita paikkoja joihin saattoi mennä jumalanpalvelukseen. Vaih-
tuvat kirkot ja joka kerta erilainen seurakunta tekivät kuitenkin juurtumisesta ja  
virvoittumisesta mahdotonta. Vastuutehtäviäkään ei voinut ottaa, kun jumalanpal-
velusten toimittajat vaihtuivat miten milloinkin. Liturgia, virret ja ehtoollinen sekä 
kotoa saadut tukevat hengelliset eväät auttoivat pysymään hengissä, vaikka-
kaan uskon vahvistumisesta ei voinut juuri puhua.

Timoteus-yhteisössä Kaisa on iloinnut hyvästä, Raamatun mukaises-
ta opetuksesta ja siitä, että jumalanpalveluksessa voi olla levollisin 
mielin. Vastuunkantaminen jumalanpalvelusyhteisön alkuvaiheissa 

on ollut välillä hyvinkin raskasta. Samalla Kaisa 
kertoo kuitenkin nauttineensa siitä,  että hänen-

kin lahjojaan ja työpanostaan on tarvittu. Mo-
net tehtävät ovat tuntuneet hiukan liian 

suurilta omille kyvyille – Hyvä 
Herra on siis laittanut lapsensa 
kasvamaan. Kristiveljet ja -sisaret 
ovat tulleet yhteisessä työssä rakkaiksi 
ja konkreettiset rukousvastaukset ilahdutta-

neet sydäntä.

Kaisa katsoo eteenpäin kiitol-
lisella mielellä. Herra on siu-
nannut runsaasti. – Pyydän-
kin teitä rukoilemaan meidän 

puolestamme, että Timoteus-
yhteisössä ja Luther-säätiössä pysyi-

simme nuoruuden innossakin tiukasti 
Raamatun sanassa, ilman ylilyöntejä 

ja sivulle poikkeamisia.

Jumala vastaa rukouksiin

T

>>>

K

Valokeilassa
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saman näyn jakavien seurakunta-
pastorien johdolla. Tilaa löytyi aluksi 
Karjasillan seurakunnan kappelista 
perjantaisen viikkomessun verran.  
Pääsiäiseltä 2005 siirryttiin Oulujoen 
seurakunnan kappeliin Hinttaan ja mes-
sun aika saatiin normaalimpaan  sun-
nuntai-iltapäivään. Samoihin aikoihin 
perustettiin Timoteus-yhteisö, ja sille 
OTO-paimeneksi kutsuttiin Karjasillan 
seurakunnan kappalainen Vesa Pöyhtä-
ri. Perustamiskokouksessa tavoitteeksi 
asetettiin säännöllinen jumalanpalve-
luselämä ja oman paimenen kutsumi-
nen työstä vastaamaan. Vuoden 2005 
lopulla Timoteus-yhteisö päätti liittyä 
Luther-säätiön jumalanpalvelusyhtei-
söverkostoon ja kutsua paimenekseen 
Ruotsin lähetyshiippakunnassa vihityn 
pastori Janne Koskelan. Vihkimyksen 
myötä Timoteus-yhteisö “erotettiin ev. 
lut. kirkon tiloista” ja vuoden 2006 
alusta yhteisö on kokoontunut Oulun 
adventtikirkossa.

Yhteisö tänään
Timoteus-yhteisön ikärakenne on hie-
man toisenlainen kuin yleensä paikal-
lisseurakunnan jumalanpalveluksessa. 
Nuoret perheet ja opiskelijat muodos-
tavat valtaosan messuvieraista. Lasten 
ja nuorten äänten lisäksi iloitsemme 
siksi suuresti jokaisesta “kypsempään” 
ikään ehtineestä messussa! 

On hienoa, miten  monet lapsiperheet 
ovat löytäneet aivan uudella tavalla vii-
kottaisen jumalanpalveluksen merki-

tyksen koko perheen juhlana. Messussa 
saamme perheenä hetken hengähtää 
Hyvän Paimenen hoidossa. Lapsetkin 
lähtevät mielellään kirkkoon, kun heil-
le on oma pyhäkoulu ja paljon tuttuja 
kavereita. 

Messun lisäksi yhteisön kohokohtia 
ovat sunnuntaiset kimppalounaat suun-
nilleen kerran kuukaudessa.

TeKSTI & KUVaT: 
Janne KOSKela

Pastori, Oulu

Timoteus-fakta

Messu joka sunnuntai 
klo 10.30

Tuulimyllynkatu 18, Oulu
Lapsille pyhäkoulu, kirkko-

kahvit

. . .
Opetusvartti ennen messua 

klo 10

. . .
Lisäksi keskiviikkoisin nais-
ten ja miesten piirit, kotiseu-

roja ym. satunnaisesti. 

Tervetuloa!

Vuonna 2006 järjestettiin 51 
jumalanpalvelusta. Osallistu-
jia oli  keskimäärin 57 henki-
löä/krt. Pyhäkoulussa oli kes-

kimäärin 11 lasta/kerta

Yhteydet:
Pastori Janne Koskela

@luthersaatio.com

www.luthersaatio.com/
timoteus

>>>
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uulin, että amerikka-
lainen kulttuuri olisi 

suomalaisellekin niin tuttu 
ilmiö, etten juurikaan kokisi 

matkustaneeni vieraaseen ym-
päristöön. Mutta sitten se iski mi-

nuun: olen vieraassa paikassa.

Kävelen kohti luentosalia. Vastaani tu-
lee ystävällisen näköinen henkilö, joka 
ilokseni kysyy heti, että mitä minulle 
kuuluu. Kun avaan suuni kertoakse-
ni kuulumisiani, on kysyjä jo kävellyt 
ohitseni ja jatkanut matkaansa. Hän ei 
jäänytkään odottamaan vastausta. Kun 
seuraavat kaksi vastaantulijaa ovat toi-
mineet juuri samalla tavalla, huomaan, 
että paikallinen tapa tervehtiä on mi-
nulle outo.

Istun ruokapöydässä. Taiteilen haaru-
kan ja veitsen kanssa saadakseni kanan 
koivesta sopivia palasia suuhuni. Kun 
nostan katseeni, huomaan neljä muuta 
silmäparia ympärilläni katselevan häm-
mästyksissä, miksen vain ota kanaa kä-
teeni niin kuin muut. Alan vaivihkaa 
tarkkailla, miten muut käyttäytyvät 
ruokapöydässä, etten erottuisi omi-
ne tapoineni liikaa joukosta.

Viikon kuluessa moni kutsuu mi-
nut kotiinsa vierailulle. Harva 
kuitenkaan ikinä varsinaisesti 
mainitsee tarkkaa ajankohtaa. 
Myöhemmin kuulen ystävältäni, 
että on paikallinen tapa osoittaa 
ystävällisyyttä ja kiinnostusta sa-
nomalla, että olisi mukava kun tulisit 
käymään tässä lähiaikoina. Se ei kui-
tenkaan tarkoita, että minun pitäisi val-
mistautua oikeasti menemään kylään. 
Taas tunnen, että olen vieraassa maas-
sa. Olen jollakin tavalla ulkopuolinen.

On sunnuntaiaamu. Istun kirkon pen-
kissä. Havahdun yhtäkkiä, kun kuulen 
tutun nimen -  “Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen” ja kuulen tutun 
tervehdyksen “Herra ol-
koon teidän kanssan-
ne”. Kohta huo-

KotonalaMPUn ValOSSa

maan olevani polvillani muiden kanssa 
yhteisesti tunnustamassa syntimme. 
Tässä minä olen ollut ennenkin. Tässä 
tuntuu tutulta. 

Tunnen rauhaa sydämessäni, kun huo-
maan luettavan ja saarnattavan sitä sa-
maa Sanaa, joka on kantanut ja ravin-
nut minua ennenkin. Kuin yksi lauma 
kuuntelemme kaikki hiljaa saman pai-
menen ääntä. On kuin yhdestä suusta 
kun vastaamme kuulemaamme sanoen 
aamenen.

Kohta kaikuu tuttu kutsu ehtoollis-
pöytään. Tämän kutsun kuuleminen saa 
minut iloiseksi, sillä tämä kutsu todella 
tarkoittaa, että minut haluamalla halu-
taan aterialle. Sanon mielessäni sanat, 
jotka sanottiin sokealle Bartimeukselle: 
Ole turvallisella mielellä, nouse, hän 
kutsuu sinua.

Olemme polvillamme yhdessä kunin-
kaamme edessä. Pieninkään tunne ul-
kopuolisuudesta ei häivähdä mieleeni. 
Me olemme yksi ruumis, yhdestä lei-
västä osalliset.

Kiitosvirren kaikuessa mieleeni piirtyy 
kuva Ilmestyskirjan taivaallisesta ju-
malanpalveluksesta:  “Tämän jälkeen 
minä näin, ja katso, oli suuri joukko, 
jota ei kukaan voinut lukea, kaikista 
kansanheimoista ja sukukunnista ja 
kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat 
valtaistuimen edessä ja Karitsan edes-
sä puettuina pitkiin valkeihin vaattei-
siin, ja heillä oli palmut käsissään,  ja 
he huusivat suurella äänellä sanoen: 
“Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, 
joka valtaistuimella istuu, ja Karitsal-
ta.”

Olen kotona.

TeKSTI Ja KUVa:
MaRKUS PöyRy 

teologian jatko-opiskelija
Fort Wayne, USa

L
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Joensuu: 
 Sunnuntaisin klo 11. Tikkamäentie 8.
 18.2.; 20.2.; 4.3.; 18.3.; .4.; 15.4.; 29.4.; 13.5. 27.5.; 10.6.

Kouvola: Paulus-yhteisö
 Joka sunnuntai klo 11. Väinöläntie 21.

Kuopio: Pietari-yhteisö
 Joka sunnuntai klo 11. Saastamoisenkatu 10.
 
Lahti: Samuel-yhteisö
 Sunnuntaisin klo 10. Diakonialaitoksen Betel-salissa, 
 Sibeliuksenkatu 6B.
 25.2.; 11.3.; 25.3.; 8.4.; 22.4.; 6.5. 20.5.; .3.6.; 17.6.

Mikkeli: 
 Sunnuntaisin klo 17 Rouhialankatu 2
 18.2.; 4.3.; 18.3.; 1.4.; 15.4.; 29.4.; 13.5.; 27.5.; 10.6

Oulu: Timoteus-yhteisö 
 Joka sunnuntai klo 10:30. Tuulimyllynkatu 18.

Pori: 
 Sunnuntaisin klo 11. Karhunkatu 13.
 18.2.; 4.3.; 18.3.; 1.4.; 15.4.; 29.4.; 13.5. 27.5.; 10.6.

Seinäjoki: Luukas-yhteisö 
 Sunnuntaisin klo 12. Kauppaneliö 13 as 3.
 25.2.; 11.3.; 25.3.; 8.4.; 22.4.; 5.5.; 20.5.; 3.6.; 17.6.

Tilaa Pyhäkön Lamppu ilmaiseksi kotiisi!
Soita: 041 507 72 83 / Pohjola



ikkeliin on hyvää vauhtia 
muodostumassa jumalanpal-

velusyhteisö. Vastuuta kantamassa 
on napakka porukka ja messuvie-
raita on parhaimmillaan ollut yli 
60. Toimintaa adventtikirkossa on 
keväästä 2006 lähtien ollut käyn-
nistämässä pastori Petri Hiltunen. 
Sunnuntaina 21. tammikuuta vie-
tettiin Mikkelissä iloista juhlaa, kun 
yhteisö sai toiseksi paimenekseen 
28-vuotiaan pastori Kimmo Jaati-
lan. Matti Väisänen, Juhana Pohjola, 
yhteisön esimies Martti Pora sekä 
Petri Hiltunen olivat siunaamassa 
Kimmoa tähän tehtävään ja Luther-
säätiön työyhteyteen. Merkiksi tästä 
hänen kaulaansa ripustettiin säätiön 
paimenristi. Päivätyökseen Kimmo 
opettaa uskontoa Talvisalon yläas-
teella Savonlinnassa.

Kimmo kertoo, että hänen hengelli-
sen elämänsä murroskohta oli rippi-
koulu vuonna 1993, jolloin hän sai 
”palata 10.12.1978 saamaansa kas-
teen armoon” - kuten hän asian il-
maisee. Jämsän seurakuntanuorissa 
hän sai hyvää opetusta, joka synnytti 
halun palvella Jumalan valtakunnan 
työssä. Aikanaan hänen tiensä joh-
tikin Helsingin Evankeliseen Opis-
toon, jossa hänen luterilaisuutensa 
vahvistui olennaisesti. Teologian 
maisteriksi Kimmo valmistui Joen-
suusta vuonna 2004 ja vihittiin papik-
si. Sen jälkeen hän on työskennellyt 
uskonnon opettajana Mikkelissä ja 
Evankeliumiyhdistyksen pastorina 
Kaakkois-Suomessa. Kimmo kokee 
hengelliseksi kodikseen evankelisen 
liikkeen sekä Opiskelija- ja koulu-
laislähetyksen (OPKO). 

Seurakuntaa rakentamaan
- Seurakunta Kristuksen ruumis, 
jossa jokainen jäsen omalla paikal-
laan saa laittaa taitonsa käyttöön. 
Seurakunnassa on papin virka, kos-
ka armonvälineiden hoitaminen ja 
seurakunnan opettamisesta vastaa-
minen ei ole jokaisen kristityn teh-

tävä. Mutta tarvitaan myös niitä, jot-
ka palvelevat seurakuntaa musiikin 
lahjalla, tilaisuuksia järjestelemällä, 
rohkaisemalla toisia kristittyjä, ru-
koilemalla …” 

Papin tehtävänä ei Kimmon mukaan 
ole hoitaa kaikkia tehtäviä seurakun-
nassa vaan keskittyä Jumalan lahjo-
jen jakamiseen. 

- Viime kädessä seurakunta on Ju-
malan perhe, turvapaikka, jossa saa 
levätä. Seurakunta on paikka, jos-
sa Jumala itse rohkaisee, kehottaa, 
lohduttaa, ruokkii ja hoitaa, Kimmo 
sanoo.

Kimmo näkee Luther-säätiön tule-
vaisuuden haasteena mm. diakonia- 
ja kasvatustyön kehittämisen. Hän 
pitää kuitenkin tärkeänä, etteivät 
uudet työmuodot millään ta-
voin syrjäytä jumalanpal-
velusta. 

- En toivo erilaisten työ-
muotojen hajanaisuutta 
ja erkaantumista altta-
rista, vaan elämän syk-
kimistä alttarin äärellä.

Työ hyvässä käyn-
nissä 
- Uusia ihmisiä on tullut roh-
keasti mukaan ja olemme saaneet 
olla Jumalan lahjojen vastaanotta-
jina. Haasteita tuo mukanaan 
vastuun jakautuminen 
m a h d o l l i s i m m a n 
tasaisesti eri ih-
misille ja ih-
misten roh-
kaistuminen 
sitoutumaan 
M i k k e l i n 
yhteisöön. 
Eli se, että 
Mikkelin 
yhteisös-
tä voisi 

oikeasti tulla hengellinen koti, jonne 
on hyvä tulla. Haasteena on myös 
päätoimisen pastorin saaminen, jon-
ka tulee olla pitkän tähtäimen tavoit-
teena. Mutta Jumala on se, joka an-
taa kasvun, Kimmo painottaa.

Kimmo on avioitunut viime kesänä 
Miia-Marin kanssa, joka työskente-
lee Kerimäellä lastenohjaajana. Tu-
levaisuus on monin tavoin tuntema-
ton, mutta se ei Kimmoa pelota 

- Kuluneet vuodet ovat olleet jat-
kuvien muutosten aikaa, joten tällä 
hetkellä tahtoisin vakiintua ja naut-
tia myös alkaneesta perhe-elämästä. 
Viihdyn koulutyössä ja toivon, että 
saan tehdä sitä. Mutta erilaisissa 
elämäntilanteissa kutsumus evan-

keliumin saarnaamiseen on kul-
kenut aina mukana. En 

tiedä, mitkä ovat 
Jumalan suunni-

telmat varalle-
ni, mutta tä-
hän asti olen 
saanut kulkea 

h y v ä s s ä 
johdatuk-
sessa.

TeKSTI 
Ja KUVa: 

Ph

M ikkeliin uusi paimen
M


