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Kahdeksas päivä
PÄÄKIRJOITUS

K un sapatti oli päättynyt ja viikon 
ensimmäisen päivän aamu koit-

ti. Näin alkaa pääsiäisen evankeliu-
miteksti. Pääsiäisyön pimeyteen tulee 
valkeus. Niin kuin Jumala luomisessa 
loi valkeuden pimeyden keskelle, niin 
myös uusi luominen tapahtui auringon 
noustessa ylös. Ristinperjantain synkeä 
pimeys väistyi ja valkeus voitti sen. 
Tämä tapahtui viikon ensimmäisenä, 
kahdeksantena päivänä. Viikon ensim-
mäinen päivä oli uuden luomakunnan  
ja iankaikkisuuden päivä. Vanha luo-
makunta, joka oli kulkenut seitsenpäi-
väistä kuoleman kiertoaan viikosta ja 
vuosisadasta toiseen, oli tullut tiensä 
päähän. Aurinkomme ylösnousi, Kris-
tus esikoinen kuolleista nousseiden 
joukossa!

Tämä kahdeksannen päivän todellisuus 
ymmärrettiin alkukirkossa syvällisesti. 
Ensinnäkin pääsiäisyön ihmeeseen tul-
tiin osalliseksi kasteen kautta. Vanhan 
liiton aikana ympärileikkaus suoritet-
tiin kahdeksantena päivänä syntymästä, 
mikä merkitsi Jumalan kansan jäsenek-
si liittämistä. Ympärileikkaus oli vain 
esikuva suuremmasta lahjasta, pyhästä 
kasteesta. Se on portti uuteen luoma-
kuntaan. Kaksi seikkaa alleviivasi tätä: 
Vanhastaan kastealtaat ja –maljat olivat 
kahdeksankulmaisia ja kasteet toimitet-
tiin usein pääsiäisyönä. 

Paavali liittääkin ylösnousemuksen ja 
kasteen yhteen. ”Vai ettekö tiedä, että 
me kaikki jotka olemme kastetut Kris-
tukseen Jeesukseen, olemme hänen 
kuolemaansa kastetut? Niin olemme 
hänen kanssaan haudatut kasteen kaut-
ta kuolemaan, että niin kuin Kristus 
herätettiin kuolleista Isän kirkkauden 
kautta, samoin pitää meidän uudessa 
elämässä vaeltaman!” Kaste tarkoittaa 
sekä Golgataa että tyhjää puutarhahau-
taa, kuolemaa maailmalle ja elämää 
Kristuksessa!  

Toiseksi pääsiäisaamun merkitys nä-
kyi kristittyjen kokoontumispäivässä: 
”Kun viikon ensimmäisenä päivä-
nä olimme kokoontuneet murtamaan 
leipää”(Apt.20:7). Kristityt kokoon-
tuivat sunnuntaina, kahdeksantena päi-
vänä. Se ei ollut vain kokoontumista 
muistelemaan pääsiäisen tapahtumaa 
vaan osallisuutta leivän murtamisessa, 
Kristuksesta ja hänessä uudesta luoma-
kunnasta. 

Toiselta vuosisadalta peräisin oleva 
Barnabaan kirje ilmaisee selvästi, mi-
ten pääsiäisaamusta alkanut todellisuus 
ymmärrettiin seurakunnan elämässä.” 
Eivät nämä nykyiset sapatit ole minul-
le otollisia, vaan se minkä minä olen 
tehnyt, jona minä saatan kaiken lepoon 
ja panen alulle kahdeksannen päivän, 
mikä merkitsee toisen maailman alkua. 
Siitäpä syystä me vietämmekin iloksem-
me kahdeksatta päivää, jona Jeesuskin 
nousi kuolleista, ilmestyi ja nousi tai-
vaaseen” (Barn.15:8). Jokainen Herran 
päivä oli ja on yhä meille suuri sunnun-
tai ja pieni pääsiäinen, toisen maailman 
alku.

Pääsiäisaamua edelsi vanhan luoma-
kunnan vaiheet: pettäminen, pakene-
minen, kieltäminen, piiloutuminen, 
väärämielinen kohtelu uskonnollisten 
johtajien käsissä, maallisen esivallan 
eteen joutuminen, kansanjoukkojen pa-
heksunnan kohteena oleminen ja jopa 
oikeusmurha. Tämä maailma kirjoittaa 
viikosta toiseen 7 päivää -lehteensä sa-
maa tarinaansa. Me tunnemme sen. Me 
tiedämme roolijaon. Mutta vaikka vielä 
joudummekin elämään näitä seitsemää 
päivää, me todellisuudessa elämme 
kahdeksannesta päivästä. Vaikka tun-
nemme itsessämme seitsemän päivän 
murhetta ja vaivaa, kahdeksas päivä 
meitä kantaa. Sillä me emme enää kuu-
lu itsellemme emmekä tälle maailmalle 
vaan Ylösnousseelle Kristukselle! 

Siksi ilo, voima ja rohkeus kristittynä 
elämiseen ja Jumalan valtakunnan työ-
hön nousee tästä kahdeksannen päivän 
todellisuudesta. Uuden luomakunnan 
jäseniksi kastettuina me kokoonnum-
me viikon ensimmäisenä päivänä 
murtamaan leipää. Näin me elämme 
pääsiäistä todeksi. Itse Ylösnoussut on 
luonamme lohduttamassa ja virvoitta-
massa meitä. 

Mikä etuoikeus ja ilo onkaan siis viedä 
sanaa tyhjältä haudalta eteenpäin tähän 
kuolevaan maailmaan: kahdeksantena 
päivänä totuus voittaa vääryyden, ilo 
murheen, elämä kuoleman, taivas hel-
vetin ja armo synnin vallan. Ole siis 
turvallisella ja rohkealla mielellä, olet-
han kahdeksannen päivän kansalainen!

TeKSTI: JUhana POhJOla
Suomen luther-säätiön Dekaani
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uomen Luther-säätiön hallituksen 
puheenjohtaja, VTT, dosentti Rai-

mo Savolainen on saanut ottaa alkutal-
vesta muutamaan otteeseen julkisesti 
kantaa Luther-säätiön työntekijöiden 
puolesta kirkon johdon tahoilta tul-
leisiin syytöksiin. Tilanne kirkossa on 
muutenkin jatkuvassa käymistilassa ja 
säätiön työ laajenemassa. Kyselin pu-
heenjohtajan mietteitä ajankohtaisista 
kysymyksistä. 

Tänä talvena on paljon 
puhuttu ilmastomuutok-
sesta. Näkyykö se kirkos-
samme?
- Kylmää ja tuulista. Näyttää 
siltä, että kirkossa hyvin pää-
määrätietoisesti tasa-arvon ja 
ykseyden nimissä halutaan 
apostoliseen virkakäsitykseen 
pitäytyvät joko sopeuttaa tai 
ajaa ulos vähintään paikallis-
seurakuntarakenteiden ulko-
puolelle. Se on suurta välinpi-
tämättömyyttä kirkkokansasta. 
Ihmisten hengellisestä nälästä 
syntyvää toimintaa ei kuiten-
kaan pystytä kirkollisin hallin-
topäätöksin tukahduttamaan 
vaan se hakee uudet uomat.

- Huolestuttavaa kirkon hen-
gellisen itseymmärryksen ja 
itsenäisyyden kannalta on se, 
että se nojautuu yhä enemmän 
maalliseen hallintavaltaa etsiessään rat-
kaisua kirkkoa jakavassa hengellisessä 
kysymyksessä. Tasa-arvolain yksisil-
mäinen tulkinta sanan kustannuksella, 
poliisilla pelottelu Kuopiossa ja tut-
kintapyynnöt Hyvinkäällä ovat tästä 
räikeimpiä esimerkkejä. Historia osoit-
taa, että jos kirkko alkaa ratkaista omia 
hengellisiä kysymyksiään maallisen 
miekan avulla, niin siihen miekkaan se 
itse lopulta hukkuu. Selkeä oire tästä 
onkin kyvyttömyys puolustaa aviolii-
ton lahjaa, kun yhteiskunnasta nousee 
yhä kovempi paine samaa sukupuolta 
olevien parien siunaamiseen.

Julkisuudessa on myös käsitelty 
herätysliikkeiden suhdetta Lut-
her-säätiön. Miten näet ne?
- Kun herätysliikkeissä on seurattu Lut-
her-säätiön itsenäistä ja positiiviseen 
rakentamistyöhön keskittynyttä linjaa, 
se näyttää herättäneen sekä pelkoa että 
innostusta. 

- Tosiasia on, että meneillään olevassa 
myllerryksessä herätysliikkeet joutuvat 
asemoimaan itsensä uudestaan suhtees-
sa kirkkoon. Uskon, että yhtäältä sekä 
hengellisen linjan ja toimintavapauden 
säilyttäminen että kirkon pakkotyön-
tö vaikuttavat haluun yhä suurempaan 
itsenäisyyteen. Toisaalta kuitenkin toi-
minnalliset ja taloudelliset siteet kirk-
koon ovat vahvat ja niitä halutaan vaa-
lia.

- Luther-säätiössä olemme alusta asti 
halunneet olla avoimia kaikkiin suun-
tiin, joissa halutaan etsiä Jumalan sa-

nasta ja luterilaisesta tunnustuksesta 
tietä eteenpäin. Toiminta ei ole ketään 
vastaan vaan samassa rintamassa Kris-
tuksen seurakunnan rakennuksen puo-
lesta.

- Itse emme ole mitenkään eristyksis-
sä. Ongelmana ei ole mahdollisuuksien 
puute, vaan vastaaminen yhä kasva-
vaan hengelliseen tarpeeseen ihmisten 

omasta kutsusta. Hengellisesti or-
voksi jääneen lauman auttaminen 
on elimellinen osa toimintanäky-
ämme.

Miten arvioit säätiön nykyti-
lanteen?
- Olemme kiitollisia siitä, että 
olemme saaneet sanasta selvyy-
den ja rohkeuden edetä niin luk-
kiutuneessa pappisvihkimystilan-
teessa kuin tilakysymyksessä. On 
ollut suuri siunaus yhteisöillemme, 
että Ruotsin Lähetyshiippakunnan 
kautta olemme voineet vihkiä ja lä-
hettää motivoituneita nuoria pasto-
reita evankeliumin työhön. Ja mon-
ta uutta on tulossa lisää, jos Jumala 
suo. Kirkkotilojen sulkeutuminen 
ei myöskään ole työtä pysäyttä-
nyt. Tilat vuokraamalla olemme 
voineet keskittää voimamme tär-
keimpään: ihmisten palvelemiseen 
sanalla ja sakramenteilla säännölli-
sissä messuissa.

- On todella rohkaisevaa nähdä, miten 
monet kantavat vastuuta perustetuissa 
yhteisöissä palvellessaan toisiaan mo-
nissa eri tehtävissä. Luther-säätiön työ 
elää näissä yhteisössä ja siellä missä 
ystäväjoukkomme esirukoilee työmme 
puolesta. 

- Jatkamme tällä selkeällä linjalla ra-
kennustyötämme. Paljon on avoimia 
kysymyksiä, mutta sana kyllä viitoittaa 
tietä tulevienkin haasteiden keskellä.

TeKSTI: JP
KUVa: henRIK Snellman
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Johdanto
1. Monet kristinuskon sisältökysymyk-
set ovat asioita, jotka ylittävät meidän 
ymmärryksemme. Sellainen on esimer-
kiksi Jeesuksen Kristuksen todellinen 
läsnäolo ehtoollisen leivässä ja viinis-
sä. Myös ymmärryksemme ylittäviin 
kysymyksiin meidän pitää yrittää pa-
neutua. Muutoin meistä tulee todelli-
suudelle vieraita mystikoita. 

Tiedämme uskonpuhdistuksen histo-
riasta, kuinka Luther lokakuun alussa 
1529 Marburgin suuressa uskontokes-
kustelussa ennen ehtoollista koskevan 
väittelyn alkamista reformoitujen vel-
jien kanssa piirsi eteensä liidulla pöy-
tään ympyrän ja kirjoitti siihen Raa-
matun sanat Hoc est, ”tämä on”. Näin 
hän muistutti itseänsä, että hänen tulee 
pitää kiinni Kristuksen lausumista eh-
toollisen asetussanoista: ”Tämä on mi-
nun ruumiini… tämä on minun vereni.” 
Emme me käsitä, miten Jumal-ihmi-
nen, Jeesus Kristus voi olla ehtoollisen 
leivässä ja viinissä.

Kyseisiin ehtoollisen asetussanoihin 
perustuu luterilaisen kirkon oppi reaa-
lipreesenssistä eli Kristuksen todelli-
sesta läsnäolosta ehtoollisen leivässä ja 
viinissä. 

Inhimillisen ymmärryksen ylittävästä 
asiasta on kysymys myös siinä, kun us-
komme ja opetamme että Kristus asuu 
uskovan ihmisen sisimmässä. Emme 
me tätäkään ymmärrä. järjellämme; se 
on ehtoollisen reaalipreesenssin tavoin 
uskon asia Jumalan sanan tähden.

2. Kristuksen korottaminen ylösnou-
semuksessa ”Jumalan, Isän, Kaikkival-
tiaan, oikealle puolelle”, kuten sanom-
me apostolisessa uskontunnustuksessa, 
mahdollistaa edellä sanotut totuudet ja 
auttaa samalla meidän ymmärrystämme 
mainittujen Jumalan suurten tekojen  
äärellä. 

1. Hoc est
Sekä Luther että sveitsiläiset uskon-
puhdistajat (Zwingli, Oecolampadius 
ja hurmahenget, kuten Karlstadt) us-
koivat, että Kristus on jollakin tavalla 
ehtoollisessa läsnä, mutta vain Luther 
pysyi ehtoollisen asetussanoissa ja us-
koi Ylösnousseen olevan läsnä ei aino-
astaan Henkensä kautta, vaan jumal-in-
himillisenä Vapahtajana, niin että hänen 
totinen ruumiinsa ja verensä, jotka ovat 
uhratut Golgatalla, annetaan ehtoolli-
sessa ehtoollisvieraille.  

Sekä sveitsiläiset uskonpuhdistajat että 
’hurmahenget’ kielsivät Kristuksen 
ruumiin ja veren läsnäolon ehtoollises-
sa ja väittivät, että Kristuksen lausumat 
ehtoollisen asetussanat on ymmärrettä-
vä vertauskuvallisesti, sillä Kristus on 
ylösnousemuksensa jälkeen vain yh-
dessä  paikassa taivaassa, Jumalan 
oikealla puolella. Heidän mukaansa 
ajatus Kristuksen olemuksellisesta läs-
näolosta sakramenteissa on sekä Juma-
lan kunnian vastainen että soteriologi-
sesti eli pelastusta ajatellen tarpeeton. 
Niinpä Zwingli kielsi, että Kristus olisi  
jumal-ihmisenä läsnä missään armon-
välineessä jakamassa armoaan. 

2. Jeesuksen Kristuksen ole-
minen Kaikkivaltiaan oikealla 
puolella
Mitä Jeesuksen Kristuksen oleminen 
”Kaikkivaltiaan oikealla puolella” tar-
koittaa?  Reformoidussa ja katolisessa 
teologiassa esiintyy ajatus, että taivas 
on luomakunnasta etäisyyden päässä 
oleva lokaalisesti ymmärretty paikka, 
jossa Kristuksen ruumis taivaaseen as-
tumisen jälkeen olisi tiettyyn avaruu-
delliseen paikkaan sijoittuneena. 

Lutherin mukaan Jumalan oikea käsi eli 
oikea puoli ei ole määrätty paikka tai-
vaassa, kuten Zwingli kumppaneineen 
ja Karlstadt luulivat, vaan se on juma-

lallinen kaikkivalta, joka on läsnä kaik-
kialla. Kun Jeesus Kristus on Jumalan 
oikealla puolella, niin hänen täytyy olla 
kaikkialla, missä Jumalan kaikkivalta 
on. Toisin sanoen Jeesuksen Kristuksen 
oleminen Isän oikealla puolella merkit-
see Jeesuksen Kristuksen kaikkivaltiut-
ta (omnipotenssia), joka mahdollistaa 
hänen kaikkialla läsnä olemisensa (ubi-
kviteettinsa) ja kykynsä tehdä itsensä  
kohdattavissa olevaksi, missä tahtoo.

Myös Kristuksen inhimillinen luonto on 
hänen taivaaseenastumisensa jälkeen 
osallinen hänen jumalallisen luontonsa 
kaikkivallasta ja kaikkialla läsnäolosta. 
Siksi Kristus on kaikkialla yhtenä ju-
malallisena ja inhimillisenä, jakamat-
tomana persoonana, kaiken yläpuolella 
ja kaikkialla läsnä olevana.

Ruumiillisesti ylösnoussut Kristus on 
subjektina, tekijänä, läsnä kaikkialla eli 
koko luotu todellisuus on hänelle yksi 
paikka, joka on hänen ’edessään’. Kris-
tus ei kuitenkaan ole ihmisen kohdatta-
vissa tällaisessa transsendenttisessa eli 
tuonpuoleisessa läsnäolossa, mutta hä-
nelle itselleen koko luomakunta, kaikki 
sen paikat, ovat koko ajan läsnä olevia. 
Siksi Kristus kykenee halutessaan te-
kemään itsensä missä tahansa luodun 
todellisuuden paikassa kohdattavalla 
tavalla läsnä olevaksi ilman, että hänen 
tarvitsisi ylittää lokaalista ’taivaalli-
sen’ ja ’maallisen’ välistä etäisyyttä ja 
’tulla’ siten tähän paikkaan. Tämän- ja 
tuonpuoleisen välinen ero ei ole etäi-
syyttä, vaan kysymys on kahdesta eri 
olomuodosta. 

Kristuksen tuleminen objektiksi eli koh-
dattavana olevaksi tämänpuoleisessa 
eli luodussa todellisuudessa merkitsee 
yksinomaan olemisen tapaa koskevaa 
muutosta eli sitä, että Kristus tulee ih-
misen kannalta kohdattavissa olevaksi 
tämänpuoleisuudessa. Todellisuudessa 
hän ei tuonpuoleisenakaan ole kaukana 

M inä uskon Jeesukseen 
Kristukseen, joka ...istuu Jumalan, Isän 

Kaikkivaltiaan oikealla puolella.
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meistä. Sanoohan Raamattu Ylösnous-
seesta: että hän ”ei ole kaukana yhdes-
täkään meistä” (Apt 17:27).  

Juuri olemisen tapaa koskevasta muu-
toksesta on kysymys esimerkiksi seu-
raavissa Raamatussa kerrotuissa Ylös-
nousseen ilmestymisissä ennen hänen 
taivaaseen astumistaan:

– Maria Magdalenalle (Jh 20:11–18),
– Opetuslapsille yläsalissa ilman Tuo-
masta (Jh 20:19–23)
– Opetuslapsille yläsalissa myös Tuo-
maan ollessa mukana (Jh 20:24–29)
– Kahdelle opetuslapselle Emmauk-
sen tiellä (Lk 24:13–35)
– Seitsemälle opetuslapselle Tiberi-
aan järven rannalla (Jh 21:1–14) 
– 1Kr 15:5–8

Raamatussa Kristus on il-
moittanut ja luvannut meil-
le, missä hän on taivaa-
seen astumisensa jälkeen 
jumalallisessa vallassaan 
kohdattavissa ja puhutel-
tavissa eli missä hän on 
meille objektina,  ruumiil-
lisesti kohdattavissa ja ta-
vattavissa. Se tapahtuu niin 
sanotuissa armonvälineissä, 
Jumalan sanassa ja pyhissä 
sakramenteissa.

3. Reaalipreesenssi
Kristuksen läsnäolo armonvälineissä 
ei siis ole ristiriidassa Isän oikeal-
la puolella olemisen kanssa, kuten 
Zwingli ajatteli, vaan päinvastoin 
oppi Kristuksen korottamisesta Isän, 
Kaikkivaltiaan, oikealle puolelle tekee 
reaalipreesenssin mahdolliseksi. Kris-
tuksen ruumiillinen ylösnousemus ja 
taivaaseen astuminen on samalla todis-
tus myös Kristuksen inhimillisen luon-
non korottamisesta. Tämä mahdollistaa 
sen, että koko Kristus voi olla läsnä ar-
monvälineissä.

Lutherin mukaan Kristuksen ruumiilli-
nen läsnäolo kaikkialla tarkoittaa, että 
hän on subjektina läsnä kaikissa luo-
makunnan pisteissä ja että hänet voi-
daan periaatteessa löytää  “ k i v e s t ä , 
tulesta, vedestä tai köydestä”. Mutta 
vaikka Kristus on läsnä kaikkialla, 
häntä ei voida löytää ”veteen tai tuleen 
hyppäämällä tai köyteen hirttäytymäl-
lä” vaan nimenomaan Jumalan sanasta 
ja sakramenteista, joissa hän on luvan-
nut asettua meille objektiksi ja on läsnä 

“meille ja meitä varten”. Niissä Kristus 
voidaan löytää oikealla ja hänen itsensä 
tahtomalla tavalla kiusaamatta Jumalaa 
ja syyllistymättä taikuuteen. 

Jumala itse on Sana ja hän vaikuttaa Py-
hällä Hengellään ulkoisen sanan kautta. 
Gabrielin ilmoittaman sanan kautta hän 
teki Kristuksen läsnä olevaksi Marian 

kohtuun, kasteen ja julistetun evan-
keliumin kautta hän tekee Kristuksen 
läsnä olevaksi kristityn sisimpään ja 
ehtoollisen asetussanojen lausumisen 
kautta alttarin sakramenttiin. Tämä ei 
ole ristiriidassa Isän oikealla puolella 
olemisen kanssa, sillä juuri Kristuksen 
korottaminen merkitsee sitä, että hän on 
yhtenä persoonana, sekä inhimillisen 
että jumalallisen luontonsa puolesta, 
luomakunnan yläpuolella ja kaikkialla 
läsnä oleva. Tästä huolimatta Kristusta 
ei tule etsiä irrallaan hänen sanastaan, 
vaan nimenomaan sanan ja sakrament-
tien kautta, jotka hän on itse asettanut 
meille sitä varten.

Kristus on aina jumal-ihmisenä läs-
nä, missä ikinä hän on läsnä, ja hän 

puhuu evankeliumin sanassa, hän 
kastaa ja jakaa ehtoollista ju-

mal-ihmisenä. Hänen läsnä-
olonsa on aina sama. Hän ei 
ole milloinkaan läsnä vain 
jumalallisen luontonsa 
puolesta, vaan kumman-
kin luontonsa puolesta. 
Tässä kohden eri armon-
välineiden välillä ei ole 
mitään eroa.  

Päätös
1.Kristus astui helatorstaina 

meidän näkyvän maailmamme 
ulkopuolelle, taivaaseen Isän,  

Kaikkivaltiaan, oikealle puolelle, 
jotta hän voisi olla kaikkialla läsnä sa-

manaikaisesti.

2. Lisäksi Kristus antoi seurakun-
nalleen armonvälineet, sanan ja 
sakramentit, joissa Ylösnoussut 

tulee tälle puolelle, meille näkyvään 
maailmaamme, jotta me voisimme niis-
sä kohdata hänet henkilökohtaisesti, 
sakramenteissa jopa aineellisessa muo-
dossa.

TeKSTI: maTTI VÄISÄnen



Miksi Luukas?

Evankelista Luukkaan tavoin 
tahdomme olla “tarkkaan tut-
kimassa alusta  alkaen kaikki”, 
mitä Jumala meille sanassaan 
on Poikansa kautta ilmoittanut.

Koska monet ovat ryhtyneet 
tekemään kertomusta meidän 
keskuudessamme tosiksi tun-
netuista tapahtumista, sen mu-
kaisesti kuin meille ovat kerto-
neet ne, jotka alusta asti ovat 
omin silmin ne nähneet ja ol-
leet sanan palvelijoita, niin olen 
minäkin, tarkkaan tutkittuani 
alusta alkaen kaikki, päättänyt 
kirjoittaa ne järjestyksessään 
sinulle, korkea-arvoinen Teo-
filus, että oppisit tuntemaan, 
kuinka varmat ne asiat ovat, 

jotka sinulle on opetettu. 
(Luuk 1:1.4)

Rukoilemme, että mahdolli-
simman moni saisi tämän yh-
teisön kautta kuulla Jeesuksen 
kutsun: Tulkaa minun tyköni, 
kaikki työtätekeväiset ja ras-
kautetut, niin minä annan teille 

levon. (Joh: 14:27)

Luukkaan jumalanpalvelusyhteisö, Seinäjoki
Tässä uudessa sarjassa esittäytyvät Luther-säätiön jumalanpalvelusyhteisöt ympäri maan.

epoa ja rauhaa

T

L

Valokeilassa

Suomen Luther-säätiön jumalanpalveluksia on vietetty Seinäjoella keväästä 2005 
lähtien kahden viikon välein. Paikallisessa miesten raamattupiirissä syntyi ajatus 
säännöllisestä lepo- ja hoitopaikasta, apostolisen järjestyksen mukaisesta luterilai-
sesta jumalanpalveluselämästä. Jatkuvaan kirkosta toiseen kiertämiseen väsynee-
nä päätettiin ottaa yhteyttä seuroissa tutuksi tulleisiin Luther-säätiön pastoreihin ja 
esittää kutsu Seinäjoelle. Tilat messuille vuokrattiin adventtiseurakunnalta. Luu-
kas-yhteisöksi järjestäydyttiin palmu-sunnuntaina 2006. Tulevaisuuden suhteen 
suuri haaste ja rukousaihe olisi saada yhteisölle oma paimen ja sen myötä joka-
viikkoinen messu.

Virpi ja Matti Rajala sekä lapset Eero 
(16) ja Liina (14) ovat osallistuneet 
Luukas-yhteisön jumalanpalveluksiin 
kutakuinkin alusta lähtien. Järjestäy-
tymisen jälkeen Virpi on osallistunut 
johtokunnan toimintaan ja vastannut 
silloin tällöin myös kirkkokahvien 
tarjoilusta. Virpi toimii päivätyökseen 
vanhusten ja vammaisten  palvelukes-
kuksen vastaavana hoitajana ja Matti 
on saanut jälleen  elektroniikkasuunnit-
telijan töitä.

Matti kertoo
Loppuvuonna 1995 muutimme Ilmajo-
elle, joka oli vahvaa evankelisen  herä-
tysliikkeen aluetta ja jossa siten uskoim-
me perinteisen jumalanpalveluksen 
säilyvän pitkään. Tuolloin pyhäpäivän 

ohjelmaamme kuului jumalanpalvelus 
melko säännöllisesti ja kotiuduimme 
seurakuntaan nopeasti. Muutamassa 
vuodessa muoti kuitenkin muuttui ja 
niistäkin jumalanpalveluksista, joihin 
saattoi osallistua, oli yhä vaikeampi 
löytää sanan väärentämätöntä maitoa, 
saati sitten vahvempaa ruokaa. Vaiku-
telmaksi saattoi jäädä, että saarnankin 
aiheet oli ammennettu sunnuntaiaamun 
sanomalehdestä.

Kipu kasvaa
Olimme huolissamme erityisesti omista 
lapsistamme ja nousevasta sukupolves-
ta yleensäkin. Heille ei ollut olemassa 
enää sellaista seurakuntaa ja kirkkoa, 
joka olisi ollut selkeästi neuvomassa 
tietä perille Jumalan sanasta.  Omakaan 
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uskossa säilyminen ei aina tuntunut 
kovin vakaalta maailman aallokoissa. 
Vääjäämättömien muutosten edessä 
tunteet vaihtelivat kiukusta ja hermos-
tuksesta synkkyyteen, epätoivoon ja 
voimattomuuteen.

Hätähuuto
Marraskuussa 2003 Ilmajoen rovas-
tikunnan kirkkoherrat esittivät sano-
malehden yleisönosastokirjoituksessa 
naispappeuden torjujille kysymyksiä. 
Kirjoiteuksessa annettiin ymmärtää, 
että kysymyksiin annettavilla vastauk-
silla olisi tärkeä sija seurakuntien toi-
mintaa linjattaessa.

Tunsin, että minun oli välttämätöntä 
antaa vastineeni. Kaksi kuukautta sel-
vittelin uskomme perusteita ja mm. Ju-
malan sanan, kirkon, pappeuden ja pai-
menviran olemusta tunnustuskirjojen 
ja hengellisten kirjojen ja kirjoitusten 
perusteella. Kirjoitin heille noin 50-si-
vuisen hätähuutoni seurakuntalaisena 
ja perheenisänä.  

Linjauksiin sillä ei tainnut olla mitään 
vaikutusta, mutta pääsin itse jonkin-
laiseen rauhaan asiasta ja sain jäädä 
luottamukseen, että Jumala pitää sa-
nastaan kiinni eikä 
lupauksiaan 
peru.

Luukas-fakta

Messu joka toinen sunnuntai 
klo 12

8.4.; 22.4.; 5.5.; 20.5.; 3.6.; 
17.6.

Kauppaneliö 13 as 3

. . .
Messun jälkeen kirkkokahvit 

ja raamattuopetus

. . .
Raamattupiiri

Messuttomina sunnuntaina 
klo 18 Kauppaneliö 13 as 3

Tervetuloa!

. . .
Vuonna 2006 järjestettiin 25 
jumalanpalvelusta. Osallistu-
jia oli keskimäärin 57 henki-

löä/krt.

. . .
Yhteydet:

Pastori Sakari Korpinen
Puh. 050-5464253

etunimi.sukunimi@luthersaa-
tio.com

Pastori Ilkka Perttula
Puh. 050-5275796

www.luthersaatio.com

Heikkojen auttaja
Kevättalvella 2005 kuulin radiosta 
sattumalta, että Luther-säätiö oli aloit-
tamassa ehtoollisjumalanpalvelukset 
Seinäjoella. Silloin kyllä iloitsin siitä, 
kuinka Jumala pitää omistaan huolta.

Alun alkaen en osannut ajatella, ket-
kä tällaisiin messuihin osallistuisivat, 
ja tärkeintä olikin päästä vain Taivaan 
Isän hoitoon. Varsin pian vaikutelmak-
seni muodostui, että mukaan olivat  
lähteneet sellaiset, jotka eivät voineet 
luottaa vain itseensä ja jotka välttä-
mättä tarvitsivat Kristusta ja Jumalan 
sanaa. Messuissa tapasimme sekä ystä-
viä vuosien takaa että myös aivan uusia 
ystäviä.

Lepoa ja rauhaa
Päällimmäiseksi kuluneista  vajaasta 
kahdesta vuodesta Seinäjoen jumalan-
palvelusyhteisössä ovat jääneet lepo ja 
rauha Jumalan sanassa.

TeKSTI Ja KUVaT:
Janne KOSKela

Pastori, Oulu
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sin maassa eli mies, jonka 
nimi oli Job. Hän oli kunnon 

mies, rehellinen ja jumalaapelkäävä, ja 
hän karttoi kaikkea pahaa.” Näin alkaa 
Jobin kirja. Jo alusta alkaen saamme 
nähdä, että Job uskoi uhriin. Hän uhrasi 
poikiensa puolesta, koska pelkäsi, että 
nämä ovat ehkä tietämättään, mieles-
sään, tehneet syntiä viettäessään iloista 
juhlaa. Aina juhlien jälkeen hän koko-
si poikansa ja uhrasi jokaisen puolesta 
polttouhrin. 

Job ei siis elänyt synnittömyyden har-
han vallassa. Eikä hän ajatellut, että ih-
minen itse voisi pelastaa itsensä tai so-
vittaa syntinsä. Hän tarvitsi uhria. Hän 
tarvitsi syntien anteeksiantamusta. ” Ja 
jos kerran te rukoillessanne kutsutte 
Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuo-
mitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, 
niin eläkää jumalanpelossa tämä muu-
kalaisuutenne aika.” Näin kirjoittaa 
apostoli Pietari 1. kirjeessään Vähä-Aa-
sian kristityille. Tätä ohjetta myös Job 
tietämättään  noudatti. Hän eli jumalan-
pelossa. Hän kunnioitti Jumalan tahtoa. 
Ja kun hän tai hänen poikansa olivat 
tehneet syntiä, Job tarttui uhriin ja 
vetosi sen pelastavaan voimaan.

Jobin koetus
Meille Job on varmasti tun-
netuin kärsimyksen esikuva 
ja edustaja. Miksi kärsi-
myksiinsä syytön joutuu 
kärsimään? Miksi jumalaa-
pelkäävällä on niin kova 
kohtalo tässä maailmassa? 
Miksi Jumalan lapsi joutuu 
kärsimään? 

Jobin ystävillä oli tähän selkeä 
vastaus. Syynä kärsimyksiin 
on se, että Job on tehnyt syn-

tiä. Tämä synti pitää kai-
vaa esiin, 

“U niin Job pääsee kärsimyksistään. Mutta 
tähän liittyy ongelma. Vanhassa testa-
mentissa erityisesti Psalmit puhuvat 
siitä, että hurskas joutuu kärsimään ja 
jumalaton menestyy. Jobin ystävien 
ajatus oli menestysteologiaa: jos hurs-
kas kärsii, hänessä on jotain vikaa. 

Kuitenkin Jobin kärsimysten syy oli 
siinä, että Jumala jostain syystä an-
toi Saatanan koetella Jobia ja tämän 
uskollisuutta Jumalaa kohtaan. Tämä 
sama ajatus toteutuu myös 1. Pietarin 
kirjeessä: ”Pitäkää mielenne valppaa-
na ja valvokaa. Teidän vastustajanne 
Saatana kulkee ympäriinsä kuin är-
jyvä leijona ja etsii, kenet voisi niel-
lä. Vastustakaa häntä, uskossa lujina! 
Tiedättehän, että veljenne kaikkialla 
maailmassa joutuvat kokemaan samat 
kärsimykset.” Toisin sanoen ristin kan-
taminen ja Kristuksen nimen tähden 
kärsiminen kuuluu uskovan elämään 
– niin Jobin kuin meidänkin. Mutta silti 
Job huusi tuskassaan, että Jumalakin on 
hänet hylännyt.

Turva Kristuksessa
Mistä Job sai lohtua ja va-
loa suurten kärsimysten-
sä keskellä?  Tuskallisen 
valituksen keskellä, kyy-
nelten täyttäessä silmä-

kulmat, Job laittaa 
turvansa Kristukseen. 
”Minä tiedän, että 
lunastajani elää. 
Hän sanoo viimeisen 
sanan maan päällä. 
Ja sitten, kun minun 
nahkani on riekaleina 

ja lihani on riistetty irti, 
minä saan nähdä Ju-

malan, saan katsella 
häntä omin silmin, ja 
silmäni näkevät: hän 
ei ole minulle outo! 
Tätä minun sydäme-
ni kaipaa.” Kuinka 
suora ja selkeä to-
distus Kristuksen 
ylösnousemuksen 

voimasta mieheltä, joka eli satoja vuo-
sia ilman Kristusta! 

Jobin todistuksesta on monia tärkeitä 
asioita. Ensinnäkin Herra Jeesus Kris-
tus on lunastanut myös Jobin synnin, 
kuoleman ja Saatanan vallasta. Kerran 
koittaa päivä, jolloin Saatana ei enää 
kiusaa Jobia. Kerran koittaa päivä, jol-
loin synti ei enää tahraa omaatuntoa. 
Kerran koittaa päivä, jolloin Job saa 
vaihtaa paiseiden runteleman ruumiin-
sa kirkkaaksi, virheettömäksi, kivutto-
maksi ruumiiksi.

Toiseksi Jeesus sanoo viimeisen sanan 
maan päällä. Kun ylösnoussut Herra 
Jeesus Kristus saapuu enkeleidensä 
kanssa maailman hallitsijana, hän sa-
noo viimeisen sanan. Silloin Jobkin saa 
kuulla Herran suusta sanat: ”Tule Her-
rasi ilojuhlaan!” Ja silloin Job saa näh-
dä Jumalan kasvoista kasvoihin. Hän 
saa nähdä Kristuksen. Hänen silmis-
tään pyyhitään kaikki kyyneleet. Hänen 
haavansa kasvavat umpeen. Eikä Juma-
la ole enää tuntematon.

Kaipaako sinun sydämesi tätä? Autuas 
olet, jos kaipaat. Jos kärsimyksenkin 
keskellä tartut Jeesuksen uhrin pelasta-
vaan voimaan ja hänen ylösnousemuk-
sensa todellisuuteen, saat kerran nähdä 
hänet kasvoista kasvoihin. Täällä kär-
sitään – siellä iloitaan. Täällä uskotaan 
– siellä katsellaan. Täällä revitään rie-
kaleiksi – siellä saadaan uudet ruumiit.

Saan kerran herätä Herrani kaltai-
sena, saan kirkastetuin silmin nähdä 
Jumalan. En enää ikänä vaikerra ja-
noisena, kun häissä valmis morsian on 
Karitsan. Saan kruunun siellä ja puvun 
vielä, tuon pyhäin vaatteen, Kristuksen 
vanhurskauden. Saan syntisyyteni, syyn 
kyyneleihini, pois heittää, vaihtaa kun-
niaan ja pyhyyteen ja kyyneleni kiitos-
virteen iäiseen. (Virsi 632:2)

TeKSTI: KImmO JaaTIla
Savonlinna

Job saa nähdä Kristuksen
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skomme yhden, 
pyhän, yhteisen ja 

apostolisen seurakunnan.” 
Näin todistamme Nikean us-

kontunnustuksessa. 

Mutta ”mitä se on”? Miksi näin 
tunnustamme ja mitä tällä tarkoi-

tamme? Miksi ”kirkko” – sillä myös 
niin voi alkutekstin sanan kääntää 

– on niin tärkeä asia, että se on osa 
meidän uskontunnustustamme? Joskus 
sanotaan, että ”ei näe metsää puilta”. 
Moneen lähellä olevaan asiaan olemme 
niin tottuneet, ettemme enää huomaa 
sitä tai emme näe, mihin sitä tarvitaan. 

Mutta ”Siperia opettaa”. Hyvinvoinnin 
keskeltä ja leudosta ilmanalasta yhtäk-
kiä ankaran talven ja köyhyyden kes-
kelle heitetty oppii pitämään 
arvossa asioita, joita ei ennen 
tullut edes ajatelleeksi tai joi-
ta kevytmielisesti halveksi. 
Se opettaa myös omatoimi-
seksi, kun pitää soveltaa sitä, 
mitä vielä muistaa entisistä 
itsestäänselvyyksistä – mutta 
myös nöyräksi, kun omat voimat ja tie-
dot ovat vähissä, mutta seuraavan tal-
ven yli pitäisi jotenkin selvitä.

Juuri näin saattaa käydä lähetystyössä. 
Uusi tilanne pakottaa katsomaan omaa 
perinnettä uuden ympäristön – vieraan 
uskonnon, vieraan kulttuurin – uudessa 
valaistuksessa. Se synnyttää kysymyk-
sen ”kirkosta” tai ainakin siitä, mikä on 
”seurakunta”.

Tosin suuri osa nykyajan lähetystyöstä 
tehdään jo olemassaolevien kirkkojen 

P iskuinen joukko ja 
vuorella oleva kaupunki

lamPUn ValOSSa

“U ja seurakuntien puitteissa. Tilanne on 
siltä osin ennestään tuttu. Se ei aina-
kaan aina vaadi periaatteellisia pohdin-
toja eikä käytännön toimia.

Toisin on siellä, missä ei ole paikallista 
kirkkoa lainkaan, ei ainakaan luterilais-
ta kirkkoa, ei edes seurakuntaa, ei aina-
kaan luterilaista. On etsittävä vastauk-
sia kysymyksiin, joita ei ole ennen edes 
osattu esittää, ja ratkaisuja tilanteessa, 
joka on perin juurin outo. Millä tavoin 
ja kenen nimissä todistamme Kristuk-
sesta? Mitä tehdä niille kääntyneille, 
jotka Kristuksen käskyn mukaisesti 
kastamme? Lähetämmekö heidät vain 
kotiin ja toivotamme siunausta matkal-
le? Vai kutsummeko heitä ”seurakun-
nan toimintaan” – mutta minkä seura-
kunnan? Ja mihin ”toimintaan”?

Kristus-todistus kristillisestä uskosta 
osattomien parissa ja kristillisen Eu-
roopan ulkopuolella opettaa todistajia 
itseään. Joskus tällä tavoin joudutaan 
kipeään prosessiin, joka silti lopulta 
tekee hyvää. Uskon aarteet avautuvat 
uudella tavalla, kun niitä tarkastellaan 
uudessa tilanteessa. 

Näin saadut oivallukset auttavat hah-
mottamaan myös omaan hengelliseen 
ja kirkolliseen perinteeseen liittyviä 
vaikeilta tuntuvia kysymyksiä. Voisi-
vatko ne auttaa meitäkin eteenpäin sii-
nä uudessa tilanteessa, jossa Suomen 
kirkossa olemme? Sillä eräänlaiseen 
”Siperiaan” olemme mekin joutu-
neet, tai aina-

kin se meitä uhkaa.

Mitä siis voisimme oppia? Ainakin sen, 
ettei kirkko eli Kristuksen seurakunta 
ja uskovien hengellinen äiti, ole ”eh-
donvallan asia”. Emme voi kristittyi-
nä joko ottaa tai jättää sitä, sillä se on 
Jumalan säätämys meidän autuudek-
semme. Seurakunta on suuri lahja, jota 
meillä ei ole varaa olla ottamatta vas-
taan. 

Kirkko ei ole myöskään pelkkä näky-
mätön ajatus, eräänlainen idea eikä 
myöskään pelkkä teoreettinen kastettu-
jen luettelo, vaan konkreettinen, juma-
lanpalvelukseen kokoontuva uskovien 
seurakunta. Kaikista kielistä, kansois-
ta ja kulttuureista koottuna miesten ja 
naisten, vanhusten, lasten ja työikäisten, 

isien, äitien ja yksineläjien 
joukkona se seurakunnan 
kutsuman ja Jumalan aset-
taman paimenen – ja viime 
kädessä Ylipaimenen it-
sensä – kaitsennassa vael-
taa Sanan valossa ja sakra-
menttien osallisuudessa 

maailman ahdistuksen keskeltä kohti 
Jumalan valtakunnan täyttymystä. 

Tätä seurakuntaa ei tee tyhjäksi edes se 
surullinen tosiasia, että siihen on täs-
sä ajassa aina sekoittunut myös uskoa 
teeskenteleviä epäuskoisia. He viettävät 
kunniallista elämää kuin hurskaimmat 
uskovat ikään ja ovat ahkeria Sanan ja 
sakramenttien osallisuudessa, mutta 
heillä on kova ja kääntymätön sydän. 
Me emme kuitenkaan tiedä, ketkä kil-
voittelevassa seurakunnassa kuuluvat 
näihin epäuskoisiin. Ja vielä koskee 
myös heitä kaikille syntisille kaikuva 
kehotus parannukseen ja uskon uu-

distumiseen evanke-

Kirkko ei ole myöskään pelkkä näkymätön 
ajatus, eräänlainen idea eikä myöskään pelk-
kä teoreettinen kastettujen luettelo, vaan konk-
reettinen, jumalanpalvelukseen kokoontuva 

uskovien seurakunta. 

Pyhäkön lamppu 2 / 2007 �



sein kuulee sanottavan: Tärkeäm-
pää on olla kristitty kuin luterilai-

nen. Tämä sanotaan yleensä kahdesta 
syystä. Yhtäältä sillä voidaan puolus-
taa täydellistä sitoutumattomuutta kris-
tinuskoon. 

Eräskin mies halusi, että häntä 
pidetään kristittynä, vaikka hän 
ei halunnut kuulua mihinkään 
kirkkokuntaan eikä antaa lap-
selleen minkään tunnustuskun-
nan mukaista uskonnonope-
tusta koulussa. Tällöin termi 
kristitty on niin löyhästi käsitet-
ty, että lähes mitä vain voidaan 
pitää kristillisenä. Toisaalta tämä 
lause voi ilmaista hengellistä ylpe-
yttä: ”Olet vain luterilainen - minä 
olen kristitty ja olen näin hengellisesti 
sinua pidemmälle edennyt”. 

Tällöin on kyse samasta kuin Korin-
tissa, jossa toiset sanomalla olevan-
sa Kristuksen omia halusivat osoittaa 
olevansa parempia kuin Paavalin, Pie-
tarin ja Apolloksen ryhmiin kuuluvat 
(1.Kor.1:11-13). Mutta uskon, että jo-
kainen henkilökohtaisen kristillisen va-

kaumuksen omaava ymmärtää oikein 
kun sanon: Olen luterilainen, koska 
o l e n kristitty. 

Sitoutu- m i s e n i 
kristinuskoon johtaa minut luterilai-
seen tunnustukseen, koska ymmärrän 
sen olevan kristinuskon oikea ja toden-
mukainen ilmaus. ”Olen luterilainen, 
koska olen kristitty” tarkoittaakin, että 
(1) kristinusko on selvällä tavalla il-

moitettu, (2) se voidaan käsittää ja ym-
märtää, (3) se voidaan tarkasti ilmais-
ta, opettaa ja tunnustaa, ja (4) näin se 
on tehty luterilaisessa tunnustuksessa. 
Tämä tarkoittaa myös sitä, että vakau-
mukselliset toisten tunnustuskuntien 

kristityt ajattelevat aivan samalla 
tavalla oman tunnustuksensa suh-
teesta kristinuskon sanomaan. Ja 
näin he myös hylkäävät minun 
juuri luterilaisuudelle ominaiset 
näkemykset. 

Kunnioitan todella vain sel-
laisia henkilöitä, jotka ottavat 
vakavasti oman uskonnäkemyk-

sensä ja myös toisten kristittyjen, 
jotka ovat eri mieltä siitä. Todelli-

sen kristinuskon suurin vihollinen on 
kompromissien ja suvaitsevaisuuden 
henki, jonka mukaan me kaikki olem-
me oikeassa. Ikään kuin tärkeää ei oli-
si olla luterilainen vaan kristitty ilman 
minkään kirkkokunnan tunnustusta.

TeKSTI: henRy hamann

“O len luterilainen, koska olen kristitty”

liumin armon ja Kristuksen ruumiin ja 
veren osallisuudessa.

Tämä seurakunta on myös se ”vuorella 
oleva kaupunki” (Matt. 5:14), joka ei 
voi olla kätkössä, vaan loistaa Jumalan 
armoa ”kaikkeen maailmaan” (Matt. 
28:18-20). Seurakunta tekee lähetys-
työtä ja evankelioi! Se on Jumalan 
kansa, joka tulee näkyviin ja kuuluviin 
ennen kaikkea Sanan julistuksessa ja 
sakramenttien toimittamisessa, veisuu-
na ja rukouksena jumalanpalvelukseen 
kokoontuneen ja siihen kutsuvan seura-

kunnan keskellä, mutta myös arjen mo-
ninaisena ja kekseliäänä todistamisena 
sanoin ja rakkauden teoin. Seurakunta 
kokonaisuutena kutsuu parannukseen 
ja kääntymykseen kaikkia Kristuksesta 
osattomia kaikkialla maailmassa.

Valtaa ei tälle seurakunnalle, Kristuk-
sen kirkolle, ole kuitenkaan luvattu. 
Risti on sen tunnusmerkki tässä ajas-
sa; kruunu odottaa vasta taivaassa. Sen 
tähden seurakunta, oikea kirkko, on nii-
den ”karitsoiden” pieni lauma (Luuk. 
12:32), jotka ”kuulevat Hyvän Paime-

nen äänen” (Martti Luther). Mutta juuri 
sille on luvattu ”valtakunta”. Siispä pää 
pystyyn ja katse Kristukseen!

TeKSTI: 
maRTTI VaahTORanTa

Saksa

Lue Martti Vaahtorannan artikkeli ai-
heesta osoitteessa: http://www.luther-
saatio.com/Seurakunnan_rakenne_ja_
virat.pdf

U
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 Sunnuntaina 20.5. Klo 15
 Pääsinniemen rukoushuoneella, Jousantie.

Helsinki: Markus-yhteisö 
 Joka sunnuntai klo 11. Annankatu 7.

Hämeenlinna: Matteus-yhteisö 
 Sunnuntaisin klo 11. Tykistötie 13.
 1.4.; 15.4.; 29.4.; 13.5.; 27.5.; 10.6.

Imatra: 
 Sunnuntaisin klo 15. Teppanalan rukoushuoneella.
 8.4.; 13.5.; 10.6.

Joensuu: 
 Sunnuntaisin klo 11. Tikkamäentie 8.
 1.4.; 15.4.; 29.4.; 13.5. 27.5.; 10.6.

Kajaani: 
 Sunnuntaisin klo 17. Väinämöisenkatu 13.
 1.4.; 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.
 8.4.; 22.4.; 6.5. 20.5.; .3.6.; 17.6.

Mikkeli: Tiitus-yhteisö
 Sunnuntaisin klo 17 Rouhialankatu 2
 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.
 1.4.; 15.4.; 29.4.; 13.5. 27.5.; 10.6.

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

Tampere: Johannes-yhteisö
 Sunnuntaisin klo 17. Metodistikirkossa, Lapintie 4.
 1.4.; 15.4.; 29.4.; 13.5. 27.5.; 10.6.

Tilaa Pyhäkön Lamppu ilmaiseksi 
kotiisi!

Soita: 041 507 72 83 / Pohjola



Parasta lääkettä
K ajaanissa vietettiin sunnun-

taina 18.3. ensimmäinen Lut-
her-säätiön messu. Vuokrattuun 
adventtikirkkoon oli saapunut neli-
senkymmentä messuvierasta. Mes-
sujen aloittamista edelsivät viisi 
kertaa pidetyt seurat. Markus Tykky-
läinen on ollut järjestämässä erilai-
sia käytännön asioita. Hänen vankat 
hartiansa ovat kantaneet ison osan 
vastuusta.

Tykkyläisen perheeseen kuuluvat 
lisäksi  Pauliina-vaimo sekä Aapo 
(4v) ja Elias (1v).  Markus on töissä  
Kainuun Energialla riskienhallinta- 
ja ympäristöpäällikkönä. Kajaanin 
alue ja ympäristö miellyttävät kun-
toilua ja voimailua harrastavaa Mar-
kusta, joka on lähtöisin Helsingistä. 

- Lasten on hyvä kasvaa täällä ja itse 
viihdyn poissa isompien kaupunkien 
hälinästä.

Evankeliumin perustalle
Rippikouluajoista lähtien Markus-
ta askarruttivat hengellisen elämän 
kysymykset. Häntä vaivasivat riit-
tämättömyyden ja voimattomuuden 
tunne Jumalan lain edessä. Hän ei 
tuntenut uskoa, jossa olisi ollut ar-
moa. Vasta yli kymmenen vuoden 
kipuilujen jälkeen Markus sai vas-
tauksen Carl Fr. Wisløffin kirjasta: 
Tätä Luther opetti.

- Samat asiat olin toki lukenut ja 
kuullut moneen kertaan, mutta Ju-
malan tahto oli se, että sydämessäni 
vasta sitten ymmärsin ja sain uskoa, 
että jos syntisyytemme ja riittä-
mättömyytemme kiistatta johtavat 
kadotukseen, sitäkin täydellisempi 
on se kertakaikkinen pelastus, joka 
meille Kristuksessa on jo valmistet-
tu, Markus kertoo.

Markus pitää Luther-säätiössä sen 
julistuksesta. Puhtaana julistettu 
evankeliumi on hänen mielestään 
paras lääke lain musertamalle ihmi-

selle. 

- Luterilainen tunnustus, Raamatun 
sanan kunnioittaminen, lain ja evan-
keliumin julistaminen ovat vankkaa 
sisältöä, sellaista jonka takana voin 
ja haluan itsekin seistä.

Levollisin mielin yhteisöä ra-
kentamaan
Luther-säätiön toimintaan Markus 
tutustui pastori Sakari Korpisen 
kautta. Sakarin saarnat Helsingissä 
Pyhän Sydämen kappelissa 90-luvun 
puolivälissä jäivät mieleen. Näin oli 
helpompi lähteä tutustumaan Luther-
säätiöön, kun se perustettiin. Markus 
arvostaa Luther-säätiön pastorien 
paneutumista työhönsä - seurakun-
nan opettamiseen, saarnaamiseen. 
Ennen kaikkea häntä puhuttelee 
kunnioitus Raamattua kohtaan sekä 
antautuminen Jumalan työhön.

Ensimmäinen messu sujui alkujän-
nityksestä huolimatta varsin hyvin. 
Kaikkiin vastuunkantotehtäviin 
löytyivät sopivat henkilöt eikä ke-
nenkään taakka ollut liian suuri. 
Messuun kokoontunut joukko oli 
kaikenikäistä - vauvasta opiskeli-
jaan ja vaariin.

- On tärkeää, että mukana on 
montaa sukupolvea. Koen 
erityisen rikastuttavana 
sen, että tilaisuuksis-
sa on paljon varttu-
neempaa väkeä, 
joilta meillä 
nuoremmil-
la on pal-
jon opit-
t a v a a 
y l i -

päänsä elämästä, mutta erityisesti 
hengellisen elämän saralla, Markus 
painottaa.

Toimintaan Kajaanissa Markus suh-
tautuu luottavaisesti.

- Olemme keskustelleet siitä, että jos 
omin voimin olemme liikkeellä, asia 
ei mene eteenpäin. Nöyrin mielin 
pitää rukoilla ”tapahtukoon Sinun 
tahtosi” ja olla luottavaisesti käytet-
tävissä. Uskon, että toiminta tulee 
vakiintumaan ja keräämään kasva-
van seurakunnan.

TeKSTI: 
Kalle VÄÄTÄInen

Pastori, Kuopio


