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V irsissä on virtaa?

PÄÄKIRJOITUS

K

TeKSTI: JUhana POhJOla
Suomen luther-säätiön Dekaani

errotaan erään jesuiittapapin huu-
taneen: ”Nuo Lutherin virret joh-

dattavat enemmän ihmisiä helvettiin 
kuin kaikki hänen saarnansa yhteen-
sä!” Luterilainen kirkko on aina ollut 
veisaava seurakunta. Yhteisen virsilau-
lun voima ja merkitys on ymmärretty 
reformaation synnystä lähtien. Kristuk-
sen armon evankeliumin kirkastumi-
nen ei ollut vain luettavissa kirjoissa tai 
nähtävissä puhdistuneessa jumalanpal-
veluselämässä vaan myös kuultavissa 
seurakuntalauluna.

Saavathan Raamatun sanat ja katekis-
muksen opit täyttymyksensä virsiru-
noudessa, joka yhteen ääneen laulettu-
na on julistusta ja opetusta, rukousta ja 
ylistystä.

Virsissä oli virtaa, mutta onko enää? 
Eivätkö ihmiset elä aivan toisessa 
musiikillisessa maailmassa kuin kirk-
ko virsineen. Virsilaulu jopa nähdään 
evankeliumin esteeksi, kun monet ko-
kevat sen tylsäksi eivätkä siksi halua 
tulla messuun. Jos virret koetaan vai-
keaksi, niin onko sitten aikamme ih-
misille Katekismus helposti nieltävä? 
Onko Raamattu nopeasti sulava?  Kun 
kirkossa on etsitty vastauksia nuorten 
aikuisten jäsenpakoon, tarjottu resepti 
on paljon puhuva: On valittava konser-
vatiivisen raamatullisuuden sijasta li-
beraalisuus, luterilaisia ydinkohtia tois-
tavien katekismusten tilalle ihmisten 
kysymykset, kritiikki kirkon musiikki- 
ja jumalanpalveluselämään vastaan on 
otettava todesta. Näemme, että kyse on 
uskonperinnön kokonaisuudesta: oppia 
ja käytäntöä, tunnustusta ja jumalan-
palveluselämää ei voi erottaa. Miksi 
siis pikaruokakulttuurimme keskellä 
haluamme pitää kiinni virsiperinnös-
tämme? Koska se on yhteyttä luovaa!

Virret ovat yhteyttä luovaa, koska sa-
nan julistuksena Jumala itse luo niiden 

kautta meihin yhteyden. Virret ovat 
veisattua sanaa. Niiden tarkoituksena 
on, että Pyhä Henki voi meidän suum-
me kautta sekä lain varoituksella että 
evankeliumin armolla kirkastaa kol-
miyhteisen Jumalamme. Eivät sävelet 
vaan sana tuo Kristuksen sydämiimme. 
Virsien ensisijainen tehtävä ei ole siis 
kuvata vain, mitä me tunnemme Juma-
laa kohtaan, vaan mitä Isän sydämellä 
on meitä kohtaan. Jos sanomme, ettei 
ole yhdentekevää mitä saarnataan, niin 
eikö yhtä tärkeää messussa ole laulu-
jen sisältö, joiden sanomaa minuut-
timäärällisesti kuulemme kauemmin 
kuin saarnaa. Ja laulettuna sana syöpyy 
muistiimme. Saarnoja lapsuudestani en 
muista, mutta virsiä kyllä!

Virret ovat yhteyttä luovaa, koska lau-
lamme yhdessä koko kristikunnan kans-
sa. On huikeaa nähdä virsikirjasta millä 
vuosisadoilla virret ovat syntyneet. Me 
laulamme yhdessä vanhan kirkon, refor-
maation ja maamme herätyksen aikojen 
isien ja äitien kanssa. Sama Raamattu, 
sama uskontunnustus ja sama virsi 
huulillamme, koska kuulumme samaan 
Kristuksen Kirkkoon. Kirkon yhteinen 
ääni kuuluu myös siinä, että laulamme 
valikoidusti myös parhaita toisten kirk-
kokuntien traditioissa syntyneitä virsiä. 
Dietrich Bonhoeffer kirjoittaakin: ”Yh-
teisveisuussa kuuluu kirkon ääni. En 
minä veisaa, kirkko veisaa, mutta minä 
pääsen kirkon jäsenenä siitä osallisek-
si.” Tämä ei tarkoita sitä etteikö tänäkin 
aikana syntyisi virsiä, jotka ansaitsevat 
paikkansa kirkon suurten virsirunojen 
rinnalla. Paljon hyviä lauluja syntyy 
nykyään, mutta kuinka montaa niistä 
lauletaan vielä vuosisatojen päästä?

Virret ovat yhteyttä luovaa, koska ne 
ovat koko seurakunnan yhteistä kieltä. 
Musiikki on Luojan hyvä lahja meil-
le. Saamme nauttia kuunnellen tai itse 
musisoiden hyvin erilaisista musiikki-
tyyleistäkin. Mutta kenenkä ehdoilla 

jumalanpalvelusmusiikki tulisi toteut-
taa? Vastaukseksi monet tarjoavat, että 
jokaiselle ryhmälle musiikkimaun mu-
kaan tulisi järjestää omat messut hea-
vystä tangoon. Mutta mitä silloin käy 
seurakuntaperheen yhteydelle? 

Perinteinen vastaus kuuluukin: Kir-
kolla on oma kirkkomusiikkinsa, joka 
vuosisatojen aikana on kehittynyt ja 
omaksunut kustakin ajasta tiettyjä vai-
kutteita katkaisematta siteitä mennee-
seen. Virsikirjasta kuuluu koko tämä 
kirkon oman musiikillisen tradition 
kirjo. Virsirunoudella on monipuolinen 
sävelmistö tukenaan. Ohjenuorana on 
aina ollut, että musiikin tulee palvella 
sanomaa ja musiikkityylin tulee olla 
sopusoinnussa sanoman arvokkuuden 
kanssa. Siksi jokainen seurakunnan jä-
sen yhdessä veisaavan Jumalan kansan 
keskellä opettelee  yhteisen jumalanpal-
veluksen kielen, ”että te yksimielisesti 
ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa” 
(Rm 15:6).

Luther-säätiössä haluamme itse nauttia 
ja toisille jakaa koko uskonpuhdistuk-
sen perintöä. Siksi haluamme myös 
kääntää ja tuoda seurakunnan käyttöön 
raamatunselitysteosten ja katekismus-
kirjallisuuden lisäksi myös vanhoja ja 
uusia virsiä. Sillä kaikki muu jää tänne, 
mutta uusi virsi Karitsasta jatkuu ian-
kaikkisuudessa. Virsissä on virtaa! 
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orin Luther-säätiön Sakkeus-yhtei-
sö kutsui rovasti Markku Sumialan 

paimenekseen helluntaina yhteisön pe-
rustamiskokouksessa. Markku aloittaa 
työt lokakuun alusta alkaen. 

- Olen perusporilainen, täällä syntynyt, 
kasvanut, kouluni käynyt ja elämän-
työni tehnyt. Lapsuudenkodissani us-
konasiat eivät juuri olleet esillä, mutta 
rippikoulussa sana tuli kohdalle ja uusi 
elämänsuunta avautui. Porista löytyi 
myös elämäni rakkaus, vaimoni ja las-
teni äiti, jonka taivaan Isä otti  tammi-
kuussa luokseen, Markku kertoo. 

Opiskeluaikanaan Markku oli silloi-
sen Ylioppilaslähetyksen toiminnas-
sa mukana, ja opintojen päätyttyä sai 
kutsun tulla aloittamaan koululaistyötä 
Satakuntaan kyseisen järjestön palve-
luksessa. Hän kulki 10 vuotta koulusta 
kouluun. Se oli hienoa aikaa. Sen jäl-
keen Markku on palvellut Porin Teljän 
seurakunnassa 26 vuotta. 

- Porissa on ollut hyvä tehdä työtä. 
Olen kiitollinen niistä vuosista, jotka 
olen saanut seurakuntaa palvella. Kat-
son, että tavallaan jatkan samaa työtä, 
mitä olen tähänkin asti tehnyt.

 Pappiskutsumuksen  kirkastu-
minen
 - Uskoon tultuani ja eläessäni Porissa 
1960-luvun nuorisoherätyksen keskellä 
meillä oli siinä joukossa varsin selvää, 
että Jumalan valtakunnan työ oli elä-
män tärkein asia. Evankeliumin eteen-
päin vieminen tavalla tai toisella poltti 
meitä. Vaikka sain pappisvihkimyksen, 
en koululaispappina kokenut itseäni 
ensisijassa pappissäädyn edustajaksi, 
vaan evankeliumin julistajaksi. Vasta 
seurakunnassa identiteettini pappina 
ikään kuin vahvistui, ehkä osaksi myös 
ympäristön asenteitten tähden. Nyt pi-
dän tehtävääni pappina arvossa.

Sakkeus-yhteisön paimeneksi
- Pidimme vuosia Teljän seurakunnassa 
jumalanpalvelukset yhdessä Luther-
säätiön kanssa Väinölän kirkolla ker-
ran kuussa iltakirkkona. Kun muualla 
maassa tilat kiellettiin Luther-säätiöltä, 
me saatoimme vielä jatkaa jonkin aikaa, 
mutta viime syksynä sitten porttikielto 
annettiin. Niinpä tilanteen ratkettua 
otimme yhteyttä Porin adventtiseura-
kuntaan ja kysyimme tiloja alkaaksem-
me järjestää jumalanpalveluksia heidän 
kirkossaan. Olemme pitäneet luterilai-
sen messun siellä joka toinen sunnun-
tai. Kun toiminta näin vakiintui, tuli 
järjestäytyminen eteen. 27.05 pidimme 
messun jälkeen perustavan kokouksen. 
Rekisteröimätön yhdistyksemme otti 
nimekseen Sakkeus-yhteisö ja sain kut-
sun sen paimeneksi, Markku valottaa 
yhteisön syntyvaiheita. 

- Näen keskeisesti työssäni perinteisen 
luterilaisen jumalanpalveluselämän jat-
kamisen Porissa niin kuin se oli ennen 
kuin virkakysymys teki sen mahdotto-
maksi. Samalla koen haasteena tutus-
tua niihin moniin ihmisiin, jotka käyvät 
messussa ja joita en vielä tunne. 

On mielestäni tärkeää, että paimen tun-
tee laumansa ja lauma paimenensa.

- Hieman aralla mielellä tässä ollaan, 
mutta toivon, että jumalanpalvelukses-
ta voisi tulla tilaisuus, jota ilolla odote-
taan ja johon ilolla kokoonnutaan. 

 Tähän elämän taittovaiheeseen liittyy 
myös suuri suru, jota Markku on lä-
pikäynyt puolisonsa kuoltua syöpään 
tammikuussa.

- Elämään kuuluu luopuminen. Sitä 
olen nyt saanut opetella. Kaiken ikävän 
keskellä olen kiitollinen taivaalliselle 
Isälle niistä melkein 40 vuodesta, jotka 
sain elää vaimoni kanssa. Hänen on nyt 
hyvä olla ja uskon ja toivon ja odotan 
jälleennäkemisen riemullista päivää. 
Sakkeus-yhteisön tuoma uusi haaste 
auttaa minua tällä hetkellä suuntautu-
maan eteenpäin. Jumalan hyvää johda-
tusta sekin.

TeKSTI Ja KUva: JP

Markku Sumiala Porin Sakkeus-
yhteisön paimeneksi
P
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“Jotta Jumalan sana eläisi laulunakin 
kansojen keskuudessa...” 

lanpalvelusmusiikin päämuoto. Aluksi 
kehitystä jarrutti sopivien kansankie-
listen virsien puute. Luther ryhtyi kor-
jaamaan tätä puutetta sepittämällä itse 
suuren joukon saksankielisiä virsiä ja 
vetoamalla voimakkaasti ystäviinsä ja 
työtovereihinsa uusien saksankielisten 
virsien saamiseksi. Hän kirjoitti työ-
toverilleen Georg Spalatinille vuonna 
1524: ”Suunnitelmanamme on profeet-
tojen ja vanhojen kirkkoisien esimerkin 
mukaan tehdä kansalle saksankielisiä 
psalmeja, toisin sanoen hengellisiä 
lauluja, jotta Jumalan sana eläisi lau-
lunakin kansojen keskuudessa. Etsim-
me siksi runoilijoita kaikkialta.”

Virsikirjan synty
Työ lähti nopeasti käyntiin. Vuonna 
1524, jota voidaan pitää luterilaisen 
virren todellisena syntyajankohtana, il-
mestyi suuri joukko Lutherin ja hänen 
työtovereittensa virsiä. Merkittävä pa-
nos tässä työssä oli Wittenbergin kant-
torilla ja hovikapellimestarilla Johann 
Waltherilla. Hän auttoi uusien virsien 
opettamista toisaalta helposti omaksut-
tavilla kuorosovituksilla, toisaalta teki 
niitä tunnetuksi taidokkailla polyfoni-
silla koraalimoteteillaan, jotka viitoitti-
vat tietä uuteen luterilaisen kirkkomu-
siikin kukoistuskauteen.

Uusia virsiä haalittiin kokoon mitä 
erilaisimmista lähteistä. Monet niistä 
muokattiin olemassa olevista teksteistä 
ja sävelmistä, esimerkiksi maallisista 
lauluista. Lutherin tutun jouluvirren 
”Enkeli taivaan” alkusanat ja ensim-
mäinen sävelmä olivat peräisin saksa-
laisesta piirilaulusta ”Tulen vierailta 
mailta”. Kun sama sävelmä jatkoi edel-

leen voittokulkuaan kapakoissa ja tans-
sipaikoissa, Luther kuitenkin korvasi 
sen toisella, nykyisin tuntemallamme, 
todeten luovuttavansa alkuperäisen ”ta-
kaisin paholaiselle”. Mahdollisuuksien 
mukaan uusien virsien pohjana käy-
tettiin myös olemassa olevia kirkko-
lauluja, joko latinasta käännettyinä tai 
kansankielisistä lauluista muokattuina. 
Luther vaati uusilta virsiltä aina ehdo-
tonta kielellistä ja musiikillista suju-
vuutta ja luontevuutta.

Lutherin esimerkin mukaisesti monet 
uusista virsistä perustuivat Vanhan tes-
tamentin psalmeihin. Osan pohjana oli-
vat muut raamatunkohdat, esimerkiksi 
katkelmat evankeliumeista. Merkittäviä 
olivat myös ns. katekismusvirret, joissa 
esitettiin ytimekkäästi uskonopin pää-
kohdat Vähän katekismuksen tyyliin 
jäsennettyinä. Toiset virsistä tiivistivät 
koko evankelisen dogmatiikan pienois-
muotoon.

Virret osattiin ulkoa
Luther näki kansankielisten virsien 
tarpeen suurimmaksi nimenomaan ju-
malanpalveluksissa. Monet virsistä se-
pitettiinkin nimenomaan korvaamaan 
latinankielisen messun osia. Kuitenkin 
kaikkein nopeimmin uudet virret löysi-
vät tiensä koteihin levittäen mukanaan 
uskonpuhdistuksen sanomaa pelastuk-
sesta yksin Kristuksen sovitustyön täh-
den. 

Evankelisissa messuissa kuoro tuki 
seurakunnan virrenveisuuta yksi- tai 
moniäänisesti. Usein virsiä laulettiin 
seurakunnan ja kuoron vuoroveisuuna. 
Kuoron puuttuessa kuorosäkeistöt esit-
ti urkuri tai soitinyhtye. Urkuja alettiin 
käyttää seurakuntaveisuun säestykseen 
vasta paljon myöhemmin, Saksassa 
1600-luvun kuluessa. Kansankielisiä 
virsiä oli vielä pitkälle 1600-luvulle 
asti kaiken kaikkiaan suhteellisen vä-
hän. Seurakuntalaiset osasivatkin käy-
tännössä kaikki virret ulkoa, sillä luku-
taito alkoi yleistyä vasta 30-vuotisen 
sodan päätyttyä 1600-luvun puolivälis-

artti Lutherin (1483-1546) 
suurimpia huolenaiheita oli, 

miten saattaa kristinopin pääkohdat 
kaiken kansan tietoon. Myöhäiskes-
kiajan roomalaiskatolisessa messussa 
seurakunta oli pääasiassa hiljaa – se 
saattoi osallistua kirkkorukouksiin kor-
keintaan lyhyin huudahduksin kuten 
”Kyrie eleison” tai ”Halleluja”. Lati-
nankielinen jumalanpalvelusmusiikki 
oli lähes yksinomaan papiston, kirkko-
muusikkojen ja kuorolaisten vastuulla. 
Kuitenkin juuri Saksassa latina oli kris-
tinuskon saapumisesta asti ollut vieras 
ja kansalle niin käsittämätön kieli, että 
siellä oli sepitetty läpi keskiajan run-
saasti kansankielisiä hengellisiä lauluja. 
Roomalaiskatolisen kirkon liturgisten 
periaatteiden mukaan niitä ei olisi saa-
nut laulaa messussa, mutta paikoitellen 
tästä periaatteesta oli pakko joustaa.

Virret sanan julistusta
Luther ymmärsi, että kansaa oli ope-
tettava sen omalla kielellä. Erittäin 
musikaalisena ihmisenä hän tiesi, että 
tarttuvaan melodiaan yhdistettyinä sa-
nat jäävät usein helpommin mieleen.  
Kansankielisestä virrestä tulikin kes-
keinen evankeliumin eteenpäin viejä 
ja luterilaisen uskonopin sanansaattaja. 
Uskonpuhdistuksen levitessä kävi en-
nen pitkää välttämättömäksi uudistaa 
jumalanpalvelusta. Luther halusi vält-
tää tarpeetonta määräilyä jumalanpal-
veluksen vieton suhteen mutta julkaisi 
kaksi kaavaa, vuonna 1523 pääosin 
latinankielisen Formula missae ja kol-
me vuotta myöhemmin saksankielisen 
Deutsche Messe. Varsinkin jälkimmäi-
sessä  saksankieliset virret korvasivat 
useita roomalaiskatolisen messun osia.

Luther suhtautui suopeasti ja ennak-
koluulottomasti roomalaiskatolisen 
kirkon liturgiaan eikä halunnut poistaa 
mitään, mikä ei suoranaisesti sotinut 
raamatullista uskonoppia vastaan. Hä-
nen suopeudestaan huolimatta uskon-
puhdistus vähitellen mullisti evanke-
lista oppia tunnustavien seurakuntien 
liturgian: seurakuntavirrestä tuli juma-

“M
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sä. Luther itse oli suorastaan kieltänyt 
tuomasta virsikirjoja kirkkoon. Niinpä 
myös soitinsäkeistöissä virren sanat 
olivat koko ajan seurakuntalaisten mie-
lessä ja huulilla, vaikkei niitä laulettu 
ääneen.

Uskonpuhdistus ja kansankielisen 
virren nousu aloittivat uuden kukois-
tuskauden kirkkomusiikin historias-
sa. Lutherin musiikilliset uudistukset 
tähtäsivät seurakunnan opettamiseen 

T unnustava kirkko on laulava kirk-
ko. Laulaessaan se tunnustaa us-

koaan sekä sanoin että sävelin. On sa-
nottu: ”Teologia on ylistystä. Teologia 
täytyy laulaa.” Teologian varsinainen 
koti on jumalanpalveluksessa. Kaikki 
todellinen teologia jää irralliseksi, ellei 
se löydä paikkaansa liturgiassa, saar-
nassa ja virsissä.       

On hyvä muistaa, että sanan “ortodok-
sia” varsinainen merkitys on “oikea 
ylistys”, joka tulee kreikankielen sa-
noista orthos (oikea) ja doxa (ylistys tai 
kunnia). Sana “ortodoksia” tarkoittaa 
oikeaa oppia vain laajennetussa mer-
kityksessä. Nämä kaksi ovat kuitenkin 
läheisessä suhteessa toisiinsa, sillä oppi 
synnyttää ylistyksen. Vanha kirkko 
käytti samasta asiasta seuraavaa miete-
lausetta: Lex orandi lex credendi, mikä 
tarkoittaa: miten rukoilet, siten uskot. 
Jos halutaan tietää, mitä jokin seura-
kunta todella uskoo, täytyy kuunnella, 
mitä seurakunta sanoo, sen sijaan, että 
lukee, mitä uskoa seurakunta paperilla 
tunnustaa. Ei ole sattumaa, että käytän-
nössä kaikilla kristillisillä yhteisöillä 
on omat virsikokoelmat. Lähes kaikki 
väärät opit, joita on ilmaantunut apos-
tolisessa kirkossa, ovat löytäneet tiensä 
myös virsiin.

Kirkko saa elämänsä häneltä, joka an-
taa kirkolle oman elämänsä.  Kirkko 
ottaa ikuisesti vastaan häneltä, joka 
haluaa yksin antaa. Sen tähden litur-
giassa Kristus palvelee seurakuntaa. 
Hän on se, joka tulee aina kirkkoa eikä 
itseään varten. Nykyäänkin Jeesus toi-
mii, niin kuin hän toimi maallisen elä-

mänsä aikana; Hän ei “tullut palvelta-
vaksi, vaan palvelemaan ja antamaan 
henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta” 
(Matt. 20:28).    

Kirkko toki vastaa näihin lahjoihin 
kiitoksella ja ylistyksellä, niin kuin on 
oikein ja arvollista. Seurakunta uhraa 
ylistyksen uhrin jatkuvasti Kristuksen 
kautta, se on, niiden huulten hedelmän, 
jotka tunnustavat hänen nimeään (Hepr. 
13:15). Seurakunnan suu on se kul-
tainen suitsutusastia, josta rukouksen 
uhrisavu nousee taivaallisen valtaistui-
men eteen (Ilm. 5:8). Siitä huolimatta 
seurakunta ei saa sekoittaa sen antamaa 
kiitosta Herran antamiin lahjoihin. Seu-
rakunta tarvitsee Jumalaa, mutta Juma-
la ei tarvitse seurakuntaa. Pyhä Jumala 
ei tarvitse meidän ylistystämme, pi-
kemminkin me ylistämme häntä, koska 
hän elää ja on antanut elämänsä meidän 
puolestamme. 

Liturgia Jumalan toimintana meidän 
puolestamme määrittää virsilaulun pai-
kan jumalanpalveluksessa. Niin kuin 
muu liturgia, niin myös virret toimivat 
ensisijaisesti jumalallisten lahjojen ka-
navana ja ovat vain toissijaisesti ihmis-
ten kiitollisuuden ilmaisua. Niin kuin 
Paavali sanoo: ”Antakaa Kristuksen 
sanan asua runsaana keskuudessanne. 
Opettakaa ja neuvokaa toisianne kai-
kella viisaudella ja laulakaa kiitollisin 
mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvir-
siä ja hengellisiä lauluja” (Kol. 3:16). 
Jumalan sana – ei ihmisten – asuu rik-
kaana kirkossa psalmeissa, virsissä 
ja hengellisissä lauluissa. Ja missä on 
Kristuksen sana, siellä on myös itse 

Kristus, jakamassa omalla verellään 
ostettuja lahjoja. 

1.  Luterilainen  virsi  toimii  Ju-
malan sanan välineenä
Yhteiskuntamme on täynnä musiik-
kia. Erityisesti liikeyritykset ovat otta-
neet käyttöön erilaisia musiikkityylejä 
yrittäessään kasvattaa menekkiään. 
Musiikin päämäärä on tunnepitoi-
nen ja psykologinen. Sen tarkoitus on 
luoda ja ruokkia tunnelmaa, jossa asi-
akkaiden on mukava tehdä ostoksia. 
On tarpeetonta sanoa, että musiikin ja 
markkinavoimien liitto on osoittautu-
nut hedelmälliseksi. Maallistuneessa 
yhteiskunnassa tällainen taktiikka toi-
mii niin hyvin, että monet seurakunnat 
ovat päättäneet, että kristittyjen täytyy 
matkia maailmaa.

Musiikin vaikutuksesta puhuttaessa 
on kaksi vaaraa: annamme joko liian 
suuren tai liian vähäisen merkityksen 
musiikille. Ne, jotka antavat musiikil-
le liian suuren merkityksen, pyrkivät 
käyttämään musiikkia vaihtoehtoise-
na armon välineenä, “valmistaakseen 
sydämen ylistykselle” tai ”avatakseen 
sielun Jumalan julistukselle”. Tällainen 
voima ja valtaoikeus kuuluu kuitenkin 
yksin Jumalan sanalle – joko musiikilla 
säestettynä tai ilman. Ne, jotka antavat 
musiikille liian vähäisen merkityksen, 
tavallisesti väittävät, että sillä ei ole 
väliä, minkälaiseen musiikilliseen ul-
kokuoreen Jumalan sana puetaan (rock, 
rap, country, tango…), koska musiikki 
on “pelkästään muotoseikka”.

ja aktiiviseen jumalanpalveluksen viet-
toon. Hän piti musiikkia ja muita tai-
teita suurena Jumalan lahjana eikä ha-
lunnut missään tapauksessa köyhdyttää 
liturgiaa tai korkeatasoista hengellistä 
taidemusiikkia. Nykyään monen mie-
likuva luterilaisuudesta on jokseenkin 
harmaa, väritön ja iloton. Tämä mieli-
kuva ei tee oikeutta Lutherin eikä van-
halle luterilaisuudelle. Luther halusi 
karsia roomalaiskatolisesta messusta 
vain räikeät uskonopilliset epäkohdat 

ja pyrki ennemmin rikastuttamaan kuin 
köyhdyttämään messua liturgisesti ja 
musiikillisesti. Värittömyys, joka niin 
usein luetaan luterilaisuuden viaksi, 
on itse asiassa paljon myöhempää al-
kuperää. Se juontaa juurensa Lutherin 
sijaan toisaalta 1600-1700-luvuilta asti 
kristillistä ja kirkollista elämäämme sä-
vyttäneen pietismin taidekäsitykseen, 
toisaalta valistuksen aikaan.

TeKSTI: JUKKa aRO

Pyhäkön lamppu 4 / 2007 �

M ikä tekee virrestä luterilaisen?



Kuinka viisas onkaan sen opettajan 
keksintö, joka oivaltaa, että musiikin 
tarkoitus on välittää meille Jumalan 
sana. Kuinka moni tuntee Ambrosiuk-
sen, Gregoriuksen, Clairvauxilaisen tai  
J. Damaskolaisen  teologisen kirjalli-
suuden? Silti heidän teologiansa elää 
virsissä, joita lauletaan jumalanpalve-
luksissa. Sama pätee luterilaisten tun-
nustusten kolmeen kirjoittajaan: Luthe-
riin, Melanchthoniin ja N. Selneckeriin. 
Nämä kristillisen kirkon isät jatkavat 
opettamistaan maan päällä, vaikka he 
itse ovat taivaassa. Sen lisäksi, kristi-
tyt jotka eivät tunne teknistä teologista 
kieltä ilmaisevat samat totuudet oikean 
opin mukaisissa virsissä. Näiden vir-
sien laulaminen saattaa hyvin muuttaa 
tunteita tai luoda tunnelmaa, mutta se 
ei ole niiden tarkoitus. Niiden tarkoitus 
on istuttaa Valittu Siemen, Jeesus Kris-
tus, korvaan ja sydämeen. Moni virsi 
sanoo enemmän neljässä säkeistössä, 
kuin mitä pastori vaivoin yrittää sanoa 
kuudessa sivussa saarnatekstiä. Ja tässä 
virren saarnassa Henki tekee työtään 
sanan kautta, nuhdellen ja lohduttaen, 
lävistäen ja parantaen, lain ja evanke-
liumin kautta. 

2.  Luterilaisen  virren  tarkoitus 
ei ole viihdyttää vaan julistaa
Musiikilla viihteenä on varmasti paik-
kansa yhteiskunnassa, ja se on täysin 
vapaasti kristityn nautittavissa. Kara-
oke ei ole kielletty alue laulavalle py-
hälle, eikä myöskään moni muukaan 
ympäristö, missä musiikin on tarkoitus 
viihdyttää tai tuottaa mielihyvää. Tällai-
sissa puitteissa musiikki kuuluu meidän 
Isämme ensimmäisen uskonkappaleen 
lahjoihin. Mutta musiikki ei pelkästään 
viihdytä. Niin kuin on yleisesti tunnet-
tua, musiikkia on perinteisesti käytetty 
opetuksessa oppimisen ja muistamisen 
parantamiseksi. Musiikkia käytetään 
nopeuttamaan paranemista. 

Musiikki ei ole mitään tyhjää tai neut-
raalia, mikä vain odottaa, että se täytet-
täisiin merkityksellä. Se on jo täytetty 
merkityksellä, maallisella merkityk-
sellä. Maallinen musiikki on erotta-
mattomasti kietoutunut sen lähteen 
ajatuksiin, asenteisiin, prioriteetteihin 
ja uskomuksiin, josta se on peräisin. Ja 
ei varmaankaan ole tarpeen huomaut-
taa, että maallisen kulttuurin ajatukset, 

asenteet, prioriteetit ja uskomukset 
ovat todella usein ristiriidassa kristilli-
sen kirkon kulttuurin kanssa. Jumala ja 
maailma eivät ole sydänystäviä. Kuin-
ka siis maallisen kulttuurin viihteelli-
nen musiikki, joka usein on tyhjänpäi-
väisyyksien, viihteen ja hekumallisen 
nautinnon kyllästämä, voisi toimia Ju-
malan pyhien sanojen välittäjänä juma-
lanpalveluksessa? 

Evankelis-luterilaisen virsilaulun tar-
koitus ei ole viihdyttää yleisöä tai jär-
jestää niin loisteliasta esitystä, että 
seurakunta pomppaa pystyyn taputta-
en kuumeisesti käsiään. Virret julista-
vat jumalallista sanomaa, joka ei ole 
viihdyttävä vaan säilyttävä ja joka on 
annettu matkaa tekevälle kristilliselle 
kirkolle ravinnoksi sen kulkiessa maa-
ilmassa, vaikka se ei ole maailmasta. 

Kirkon laulu julistaa kirkon Herrasta. 
Hän on kirkon lauletun tunnustuksen 
ainoa sisältö. Viihteellinen musiikki 
pyrkii tyydyttämään ihmisen tunteet, 
mutta kristillisen kirkon musiikki pyr-
kii johonkin paljon tärkeämpään. Se 
pyrkii antamaan äänen pelastuksen 
evankeliumille, joka yksin voi tyydyt-
tää ihmisen syvimmän tarpeen: yhteys 
lihaksi tulleeseen Jumalaan.

3.  Luterilainen  virsi  on  ristin-
teologian muokkaama
Kaiken, minkä kautta Jumala antaa 
meille itsensä , täytyy kantaa Kristuk-
sen ristin muotoa. Sen vuoksi Paavali 
sanoo, että risti ja siitä julistaminen 
ovat hullutuksia tälle maailmalle (1. 
Kor.1:18). Aivan kuten synnin sokaise-
ma maailma ei voi nähdä Jumalaa ris-
tiinnaulitussa Kristuksessa, niin maail-
ma ei voi nähdä Jumalaa siinä tavassa, 
jonka kautta Kristus tulee luoksemme: 
julistuksessa. Sama pätee kaikkiin mui-
hinkin väyliin ja keinoihin, joiden kautta 
salattu Jumala tulee luoksemme. Ristin 
loukkaus on nyt myös saarnatuolissa, 
alttarilla, kastealtaassa ja rippituolissa. 
Kaikki, mikä kuuluu Jumalalle, täytyy 
ristiinnaulita, sen täytyy kätkeä Jumala, 
jotta vain ne, jotka ottavat vaarin hänen 
sanastaan löytävät hänet sieltä, missä 
hän ilmoittaa ja antaa itsensä. 

Mitä ristinteologia kertoo meille todel-

lisista luterilaisista virsistä? Se kertoo 
meille sen, että mikään virsi ei ansaitse 
tulla kutsutuksi luterilaiseksi virreksi, 
jos sen virren koko “teologista ruumis-
ta” ei ole ristiinnaulittu. Koska virret 
eivät ole mitään muuta kuin runollis-
ta teologiaa, niin niiden täytyy kantaa 
Kristuksen ristin muotoa. Jos ne eivät 
näin tee, ne eivät kelpaa kulkemaan 
Jeesuksen morsiamen pyhien huulien 
kautta. 

Se, että virsien täytyy kantaa Kristuksen 
ristin muotoa, ei tarkoita sitä, että jotta 
joku virsi voisi “olla luterilainen”, siinä 
täytyisi vähintään yhdessä säkeistössä 
mainita Jeesuksen varsinainen ristiin-
naulitseminen. On toki terveellistä, että 
monessa virressä julistetaan nimen-
omaan ristiinnaulittua Jumalaamme. 
Rististä puhuvan kielen sisällyttäminen 
virteen ei kuitenkaan välttämättä rat-
kaise sitä, onko virressä ristinteologiaa. 
Virsi saattaa olla täynnä viittauksia ris-
tiin, mutta siitä huolimatta epäonnistua 
ruokkimaan laulajaa Ristiinnaulitun 
pelastavalla ruoalla. Joku toinen virsi 
saattaa puolestaan vaieta ristiinnaulit-
semisesta, mutta siitä huolimatta julis-
taa voimakkaasti ristinteologiaa. 

Kirkon suurin ongelma tänä päivänä ei 
ole virret, jotka ovat täynnä maininto-
ja rististä, mutta joista puuttuu ristin-
teologia. Suurimpana ongelmana ovat 
yksinkertaisesti virret ja laulut, jotka 
mitätöivät Kristuksen ristinkuoleman: 
ne tekevät hänestä herttaisen, kädestä 
pitävän rakastajan tai ylistävät häntä 
siitä, että hän on niin mahtava ja jän-
nittävä Jumala. Tällaiset virret usein 
huumaavat laulajan kunnian teolo-
gian makealla liköörillä. Muutaman 
hörppäyksen jälkeen ihmiset kaipaa-
vat enemmän ja enemmän. Voimme 
kuulla heidän sanovan: “Kyllä, tässä 
on vihdoinkin jotakin, joka koskettaa 
minua. Jotakin, mikä on virkistävää ja 
nykyaikaista!” Kuitenkin ajan myötä, 
kun nämä tunteet haihtuvat ja innos-
tus laantuu, jää jäljelle vain “krapula 
sydämeen”. Nämä laulut eivät anna 
kestävää ravintoa sielulle, joka janoaa 
Jumalaa, täsmälleen siksi, että ne usein 
epäonnistuvat käsittämään Jumalan nä-
kyvät ja ilmoitetut asiat kärsimyksen ja 
ristin kautta. Ne eivät kerro Jumalasta 
enempää kuin mitä uskonnollinen juu-
talainen tai muslimi sanoisi.
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Luterilainen virsi on ristinteologian 
muokkaama. Mikä ikinä kyseessä ole-
van luterilaisen virren aihe onkaan, niin 
laulaja kuulee kuka Jumala todella on: 
Jumala, joka ilmoittaa ja antaa meille 
itsensä hänen Pojassaan. Tällaiset vir-
ret, kuten myös risti itse, tulevat aina 
olemaan loukkaus niille, jotka etsivät 
Jumalaa muualta, kuin missä hän kät-
kee, ilmoittaa ja antaa itsensä. Mutta 
niille, joilla on uskon silmät, jotka ris-
tiinnaulitun Kristuksen evankeliumi 
on valaissut, ei evankelis-luterilainen 
virsilaulu tule olemaan loukkaus, vaan 
järkähtämätön turvakallio. 

 4. Luterilainen virsi ei  vain mu-
kaile Raamattua, vaan tulkitsee 
sitä viittaamalla Kristukseen
 Luther ja hänen teologi-kollegansa ei-
vät tietenkään olleet ensimmäisiä, jotka 
lauloivat jumalallisen Sanan ihmis-
joukkojen sydämiin. Eivätkä he olleet 
viimeisiä. Muutama vuosi sen jälkeen, 
kun Wittenbergin virsilaulu ja liturgia 
alkoivat kukoistaa, syntyi Genevessä 
näennäisesti rinnakkainen kasvu. Erik 
Routley kirjoittaa:

“Calvinin uudistus perustui tiukasti 
järkeen ja hänen kirkkojärjestyksensä 
perustui ankarasti kuriin. Calvin uu-
disti jumalanpalveluksen täysin, eikä 
hänellä, toisin kuin Lutherilla, ollut ha-
lua säilyttää sen muinaista ja kunnian-
arvoista kauneutta. Ja vaikka hän vaati 
seurakunnallista laulua niin tämä laulu 
rajoitettiin runomitassa oleviin psal-
meihin ja muihin sellaisiin Raamatun 
kohtiin, jotka voitiin helposti sovittaa 
runomittaan. Niinpä toisaalta hän ei an-
tanut seurakunnalle vain mahdollisuut-
ta, vaan velvollisuuden laulaa yhdessä, 
ja se tosiaan oli hänen lisäkseen ainoa 
ääni, joka kuultiin jumalanpalvelukses-
sa ei kuoroa, ei urkuja, ei moniäänistä 
laulua, mutta toisaalta hän kielsi tyystin 
laulamasta sellaisilla sanoilla, jotka ei-
vät olleet Raamatusta.” 

Näin tehdessään, Calvin putosi Luthe-
rin ja Zwinglin välimaastoon. Zwingli 
vaiensi kaiken seurakunnallisen puhu-
misen ja laulamisen, lukuun ottamatta 
muutamaa liturgista vastausta, uskon-
tunnustusta, Gloriaa, ja psalmia. Ku-
ten hyvin tiedämme, Luther, vastoin 
Zwinglin reduktionismia, säilytti tai 
uudisti suurimman osan siitä katolises-
ta musiikista, virsistä ja liturgiasta jot-
ka palvelivat pelastavan Sanan pyhinä 
välineinä. 

Lutherin ja lukuisten muiden oikeaop-
pisten virret eivät koskaan kärsineet 
raamatunselityksen  ja laulun välisestä 
ristiriidasta. Kristus-keskeinen raama-
tunselitys synnytti Kristus-keskeisiä 
virsiä. Ei epäröity julistaa runouden 
muodossa sitä, mitä julistettiin proo-
sassa. Sana, joka tuli lihaksi, tuli minkä 
tahansa Raamatun tekstin lihaksi, sisäl-
sipä se sitten selvää viittausta Messiaa-
seen tai ei. 

5.  Luterilainen  virsi  on  sidottu 
apostolisen kirkon kulttuuriin
Karikatyyri on usein voimakas retorii-
kan muoto.  Joten, kun joku valittaa, että 
“meidän pastori ei anna meidän laulaa 
mitään muuta, kuin niitä saksalaisia su-
ruvirsiä”, niin hänen toverinsa hymäh-
tävät karikatyyrille. Retorisen ruven ta-
kana märkii luultavasti paljon rumempi 
paise: väärinkäsitys, mikä väittää, että 
jos kristillinen kirkko aikoo pystyä 
houkuttelemaan mahdollisia jäseniä, 
sen täytyy kokea teologinen, liturginen 
ja musiikillinen kasvonkohotus. Muu-
toin se kuihtuu kokoon ei-miellyttävä-
nä ja epäolennaisena. Pääongelma tässä 
on oletus, että kristillisen kirkon litur-
gia ja virret täytyy aina anoa, lainata tai 
varastaa siitä kulttuurista, missä kirkko 
sattuu olemaan. Tämä takana on väärä 
olettamus, että kristillisellä kirkolla ei 
ole omaa, erillistä kulttuuriaan. Useim-
miten, mitä todella ihmiset haluavat on 
musiikkia, joka tyydyttää heidän miel-

tymyksensä ja tekee olon kotoisaksi 
antaen sellaisen “ylistyskokemuksen”, 
minkä he kokevat tarvitsevansa. Monet 
iloiten riisuvat kenkänsä, ei sen takia, 
että tajutaan seisovan pyhällä maalla, 
vaan siksi, että tunnetaan olon yhtä 
kodikkaaksi Jumalan huoneessa kuin 
kotona löhötessä sohvalla stereoiden 
äärellä.

Pikemmin kuin täyttäen pyhän tilan 
“sellaisella musiikilla, mitä ihmiset 
kuuntelevat päivät pitkät”, kristillinen 
kirkko täyttää tämän tilan kirkon omal-
la musiikillaan, kauniilla ja arvokkaalla 
melodialla, joka heijastaa kirkon omaa 
kauneutta ja arvokkuutta Kristuksen 
morsiamena. 

Pikemmin kuin jatkuvasti mennen 
naimisiin ja eroten musiikkityylistä 
toiseen ikuisesti muuttuvassa maalli-
sessa kulttuurissa, kristillinen kirkko 
on ravinnut omaa musiikkiaan omassa 
kulttuurissaan. Kenties, joskus kauan 
sitten, kun Kirkko vallitsi sitä ympäröi-
vää kulttuuria, sen sävelet ja maailman 
sävelet eivät olleet niin suuressa risti-
riidassa. Mutta tänä päivänä, kristilli-
sen kirkon kulttuuri on vastakulttuuri, 
jonka uskomukset ja tarkoitukset ovat 
ristiriidassa niiden lukuisten maallisten 
kulttuurien kanssa, joissa kirkko kulkee 
matkaansa. Tämä kristillisen kirkon 
kulttuuri ei  pysähtynyt, vaan eloisa ja 
elämää sykkivä, sillä sen kulttuuri on 
elävässä Jumalassa. Jokainen sukupol-
vi lisää varovasti muutaman tuoreen 
sivelyn siihen kuvaan, jota kristillinen 
kirkko on maalannut tuhansien vuosien 
ajan. Mutta he eivät romuta sitä kaik-
kea edeltänyttä. Luterilainen virsi ei ole 
sidottu mihinkään muuhun kuin apos-
tolisen kirkon kulttuuriin. 

TeKSTI: PROf. ChaD BIRD 
fort Wayne, USa

lyhentäen kääntänyt: 
Dani Puolimatka
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Pietarin jumalanpalvelusyhteisö, Kuopio
Valokeilassa

Tässä sarjassa esittäytyvät Luther-säätiön jumalanpalvelusyhteisöt ympäri maan

Kuopiossa oli jo pitkään kaivattu apostolisen järjestyksen 
mukaista jumalanpalveluselämää. Messuja yritettiin aluk-
si järjestää paikallisten seurakuntien kanssa yhteistyössä.  
Apua kodittomiksi jääneille kristityille kysyttiin seurakun-
tien kirkkoherroilta. Tilat ja messujen toimittajat olivat val-
miina, mutta lupaa ei saatu. 

Messutoimintaa puuhaavat menivät kuuntelemaan Juhana 
Pohjolan opetusta jumalanpalveluksesta Kuopion Opiskelija-
lähetyksen iltaan joulukuussa 2002. Raamattuopetus oli kuin 
vastaus pyyntöihin: “Juuri tätä me olemme kaivanneet!” Ke-
vään aikana rohjettiin pyytää apua Luther-säätiöltä messujen 
aloittamiseen.

Luther-säätiön kuukausittaiset messut aloitettiin 2003 Ala-
van palvelutalolla. Kirkolliselta taholta ehtoollismessujen 
järjestäminen kyseisessä paikassa kuitenkin kiellettiin pian. 
Vaikka vuokrasopimus oli tehty useaksi vuodeksi, päädyttiin 
rauhan ja sovun vuoksi metodistikirkolle siirtymiseen. Vähi-
tellen messuja alettiin vietettää joka toinen viikko.

Pietari-yhteisö järjestäytyi virallisesti syksyllä 2005. Sa-
malla kutsuttiin pastoriksi Kalle Väätäinen, joka viimeisteli 
opintojaan. Koko alkuajan messuja toimittivat läheltä ja kau-

kaa saapuneet seurakuntaja järjestöpastorit sekä Luthersääti-
ön pastorit. Vierailevat pastorit eivät tuoneet turvallisuuden 
tuntua messuvieraille eikä siten kovin moni tahtonut sitoutua 
toimintaan: tarvittiin siis oma pastori.

Syksyllä 2006 siirryttiin viettämään messuja Adventtikir-
kolle toimivampiin tiloihin. Kuluvan vuoden tammikuussa 
Kalle Väätäinen sai pappisvihkimyksen Ruotsin lähetyshiip-
pakunnassa. Hänet asetettiin virkaan 21. 1. Messua vietetään 
nyt joka sunnuntai.

Oman pastorin tulo yhteisöön on ollut harjoittelua ja opette-
lua. Jonkinlaiseksi motoksi on muodostunut: ”Aikaa on, ihan 
rauhassa vaan.”

Pietari-yhteisö toimii varsin merkillisessä kirkollisessa ym-
päristössä. Melkein viikoittain paikallisista lehdistä voi lu-
kea Kuopion hiippakunnan papiston mitä ihmeellisimpiä 
väännöksiä luterilaisesta uskosta. Välillä kielletään Jeesuk-
sen Jumaluus, välillä Kristinuskon ainutlaatuisuus tai kolmi-
naisuus. Kirkollinen tilanne Savossa tekee Pietari-yhteisön 
olemassaolon entistäkin iloisemmaksi ja tärkeämmäksi asi-
aksi.
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Miksi Pietari?

Apostoli Pietari oli aito ihminen. 
Omassa itsessään hän oli heikko, 
syntinen ihminen, mutta Kristuk-
sessa hänestä tuli kirkolle tärkeä 

apostoli. 

Kun Jeesus Kristus kutsui hänet 
ihmisten kalastajaksi tunnusti Pie-

tari uskonsa hienolla tavalla:

“Mene pois minun tyköäni, Her-
ra, sillä minä olen syntinen 

ihminen”(Luuk 5:8).

Kaikki muistavat, kuinka Pietari 
kielsi Kristuksen kolmesti, mutta 
lopulta hän kuoli marttyyrikuo-
leman. Pietarin elämää ja uskoa 
seuraten saamme kaikki elää yk-
sin Kristuksen sovitustyöstä ja hä-

nen pyhyydestään.



Virkistäytymistä 
hengellisessä kodissa
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Pietari-yhteisön messuissa voi lähes varmasti tavata Gråste-
nin perheen. He ovat olleet vakiokävijöitä jo pitkään. Samilla 
Ja Soilella on kolme lasta, Saara(6) Johannes(5) ja Silja(2). 
Tällä hetkellä Sami on ohjelmistosuunnittelijana Kuopiolai-
sessa yrityksessä ja on kantamassa vastuuta yhteisön talous-
vastaavana. Soile on kotiäitinä. 

Luther-säätiön messuja Kuopioon puuhanneet ihmiset ker-
toivat perheelle messuista ja kutsuivat mukaan. Nyt messuis-
ta on tullut tärkeä osa Gråstenien perheen elämää.

“Ennen Pietari-yhteisöä meiltä puut-
tui säännöllinen seurakun-

tayhteys. Opiskeluaikaan 
hengellinen kotimme 
oli OPKO:ssa. Opis-
kelun päätyttyä uut-

ta kotia ei löytynyt 
moneen vuoteen, 
ja siksi Pietari-yh-
teisö on todellinen 
rukousvastaus. 

Messu kuuluu 
sunnuntain aa-
muihin, siellä 
saatu opetus 

on hyvää ja on 
hienoa tutustua 
muihin messussa 

käyviin ihmisiin”, 
kertoo Sami.

“Messu on leväh-
dyspaikka, jossa 
saa olla Jumalan 
hoidettavana. Vii-
kolla hengellisen 
elämän hoitami-
seen ei tule otet-
tua aikaa, joten on 
hyvä tulla sunnun-
taisin messuun vir-
kistymään. Messu 
ja seurakuntayhte-
ys on tärkeää oman 
uskonelämän hoi-
tamisen kannalta. 
Lasten kannalta 
tärkeää on, että 
messuissa on usein 
pyhäkoulu”, toteaa 
Soile.

Pietari-yhteisössä 
toive yhteisöllises-
tä seurakunnasta 
on alkanut toteu-
tua. Jumalan per-
heväki saa rauhas-
sa opetella elä mää 
yhdessä Jumalan 
ja toinen toistensa 
kanssa.

Pietari-fakta

Messu joka sunnuntai 
klo 11.

Saastamoisenkatu 10, Kuopio

Lapsille pyhäkoulu. Kirkkokah-
vit ja raamattuopetuksia.

. . .
Lisäksi keskiviikkoisin raamat-

tupiiri.

Tervetuloa!

Vuonna 2006 järjestettiin 19 
messua. Osallistujia oli keski-
määrin 41 henkilöä/krt. Pyhä-

koulussa kävi 2-6 lasta

Yhteydet:
Pastori Kalle Väätäinen

gsm 0443331101
@luthersaatio.com

Pj. Pekka Ryhänen
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Paul Gerhardt 
1607-1676
Kaiken jär-
k e i s u s k o n 

p e r i l l i s t e n 
ennakko luu -

lona on puhua 
’kuolleesta puhdas-

o p p i - suudesta’, kangistuneesta, 
elämälle vieraasta opillisuudesta sillä 
varmuudella, jonka tietämättömyys 
parhaiten antaa. Ajattelepa J.S. Bach-
in musiikkia!  Suuri säveltäjä on puh-
dasoppisen luterilaisen hengellisyyden 
ja sitä ympäröineen kulttuurin, lute-
rilaisen barokin edustajana maailman 
musiikin vuorenhuippu. Luterilaisen 
puhdasoppisuuden aika lahjoitti maa-
ilmalle virsirunouden jättiläisen ja ylit-
tämättömän vuorenhuipun pastori Paul 
Gerhardtissa, jonka 400-vuotismuiston 
aika on tänä vuonna. Tämä jättiläinen 
kasvoi ja eli alhaalla. Silti hän oli vah-
vempi kuin Branden-
burgin suuri vaaliruhti-
nas Friedrich Wilhelm, 
joka erotti hänet pää-
kaupunkinsa papinvi-
rasta. Yksinvaltiuden 
vuosisatana luterilai-
sen uskon hyljänneen 
mahtimiehen sana ei 
ollutkaan laki tunnus-
tuskirjoihin sitoutu-
neelle luterilaiselle 
saarnaajalle. Gerhardt 
katosi pääkaupungin 
näyttämöltä, mutta hä-
nen virsirunoutensa on 
sittemmin valloittanut 
maailman. Toisin kuin 
maailman vuorenhui-
put yleensä, Gerhardin 
runous samoin kuin 
Bachin musiikki ovat 
täynnä ilmaa, lämpöä, 
kukoistusta ja elämää 
alhaalta ylös valtaviin 
korkeuksiin saakka.  

Paul Gerhardt syntyi 
Saksin Wittenbergin 
lähellä sijaitsevan Grä-
fenhainichenin por-
mestarin Christian Ger-

hardtin perheeseen 12.3.1607. Hänen 
lapsuutensa, nuoruutensa ja varhainen 
miehuutensa olivat Saksaa kaamealla 
tavalla hävittäneen 30-vuotisen sodan 
pelontäyteistä aikaa aina Westfalenin 
rauhan vuoteen 1648 saakka.  Paul 
Gerhardt liittyi Wittenbergin yliopis-
toon opiskelemaan teologiaa v. 1628. 
Hänen tiedetään 1640-luvulla ajoittain 
saarnanneen Brandenburgin kasvavas-
sa pääkaupungissa Berliinissä. Etevänä 
pappina Gerhardt nimitettiin Berliinin 
lähellä sijainneen Mittenwaldin rovas-
tiksi v. 1651. Avioliiton hän solmi v. 
1655 Anna Maria Bertholdin kanssa. 

Herkkä  runoilija  ja  tinkimätön 
tunnustaja
Vuodesta 1657 Paul Gerhardt toimi 
Pyhän Nikolauksen kirkon pastori-

na Berliinissä.  Hänen saarnansa ja 
runonsa tekivät miehen tunnetuksi.  
Tunnetuksi hän tuli myös tinkimättö-
mänä luterilaisena kaupungissa, jonka 
mahtava vaaliruhtinas oli kääntynyt 
luterilaisuudesta Calvinin oppiin ja 
uskoon. Calvinilaisuus vetosi järkeen 
ja sopi yksinvaltiuden ajan ruhtinaille 
poliittisesti paremmin kuin mahtimie-
hiä arvosteleva luterilaisuus.  Lisäksi 
Friedrich Wilhelmin puoliso tunnusti 
reformoitua uskoa.  Suuri vaaliruhtinas 
halusi kieltää eri tunnustusten välisen, 
usein kiivaan rajankäynnin kirkkojen 
saarnatuoleista. Koska Gerhardt oli 
tunnettu ja rakastettu, Friedrich Wil-
helm yritti pehmeän taivuttelun tietä. 
Paul Gerhardin tunnustus ei kuitenkaan 
ollut kaupan. Hän tiesi, ettei maallinen 
valta saanut sanella Pyhän Raamatun ja 
luterilaisten Tunnustuskirjojen asioita 
ruhtinaskunnan oletettujen poliittisten 
etujen tähden.  Paul Gerhardtin aika 
pääkaupungin pappina päättyi, kun hä-

net lopulta erotettiin 
virastaan v. 1666. 
Kolme vuotta myö-
hemmin v. 1669 hä-
nestä tuli Spree-joen 
varrella sijaitsevan 
Lübbenin seurakun-
nan arkkidiakoni eli 
kirkkoherra. Ger-
hardtin loppuvuo-
sista ei paljon tie-
detä. Puoliso Anna 
Maria kutsuttiin 
pois elämästä ennen 
kuin vanhentunut, 
yksinäinen virsiru-
noilija, oman todis-
tuksensa mukaan 
Saatanan seuloma 
mies, sai kutsun, ei 
enää Berliiniin vaan 
Karitsan häihin.

Jumala  lähellä 
alhaalla
Protes tan t t i se l la 
kristikunnalla, eri-
tyisesti luterikun-
nalla on ollut monta 
suurta virsirunoili-
jaa, kuten Tanskan 
Thomas Kingo, 
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Hans A. Brorson, N.S. Grundtvig, 
Ruotsin Haqvin Spegel tai Englannin 
Isaac Watts ja Charles Wesley.  Heidän 
joukossaan Gerhardt on tunnustettu 
huippu. Hänen tuotantonsa oli usko-
mattoman laaja ja tasalaatuinen. Ger-
hardin kanteleessa soi Raamatun täy-
siääninen oppi taidokkaan muotokielen 
nostamana yhdessä selvän ajatuksen ja 
ihmisen koko tunne-elämän kaikupoh-
jalla. Ilo on lapsekkaan puhdas, ei kui-
tenkaan kevyt tai kevytmielinen.  Tus-
ka on teeskentelemättömän todellinen, 
rakkaus palava ja suloinen vailla ime-
lyyttä. Gerhardtilla kuten yleensäkin 
luterilaisen puhdasoppisuuden virsissä 
Jumala on vahva, hyvä, maanläheinen 
perheenisä, kuin voimakas, kaikesta 
viisaasti huolehtiva talonpoika ja omi-
aan horjumatta puolustava taisteluun 
valmis ruhtinas. Tämä ihmisenkaltainen 
taivaallinen Isä, ystävänsä Aabrahamin 
kanssa seurustellut Raamatun Jumala, 
eroaa muiden tunnustuskuntien virsien 
jumalakuvasta, jossa taivaan majesteet-
ti on mieluimmin abstraktisempi valo, 
kirkkaus, voima.  Gerhardt juoksee tur-
vallisesti kuin lapsi tai lapsenlapsi vah-
van, hyväntahtoisen, oikeudenmukai-
sen patriarkan tykö. Ei olekaan ihme, 
että Raamatun hyljänneen feminismin 
riivaama kirkollisuus saakin Gerhard-
tilta vihneen kurkkuunsa.   

Suomen Luther-säätiö on käännättä-
mässä joukon Paul Gerhardtin virsiä 
suomeksi, jotta me voisimme entistä pa-
remmin liittyä siihen suureen seurakun-
taan, joka palvoo Raamatun Jumalaa, 
Jeesuksen Kristuksen Isää, Euroopan, 
Afrikan, Aasian, Tyynen Valtameren 
saarien ja Amerikkojen kielillä Paul 
Gerhardtin virsiä veisaamalla.

TeKSTI: 
anSSI SImOJOKI
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Suomen Luther-säätiön 
messuja 2007
Heinola: 
 Sunnuntaina 26.8. Klo 15
 Pääsinniemen rukoushuoneella, Jousantie.

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

Hämeenlinna: Matteus-yhteisö 
 Sunnuntaisin klo 11. Tykistötie 13.
 26.8.; 9.9.; 23.9. 7.10.; 21.10.; 4.11.; 18.11. 

Imatra: 
 Sunnuntaisin klo 15. Teppanalan rukoushuoneella.
 9.9.; 14.10.; 11.11.; 9.12.

Joensuu: Nehemia-yhteisö 
 Sunnuntaisin klo 11. Tikkamäentie 8.
 2.9.; 16.9.; 30.9.; 14.10.; 28.10.; 11.11.; 25.11.; 9.12

Kajaani: 
 Sunnuntaisin klo 17. Väinämöisenkatu 13.
 2.9.; 16.9.; 30.9.; 14.10.; 28.10.; 11.11.; 25.11

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.
 2.9.; 16.9.; 30.9.; 14.10.; 28.10.; 11.11.; 25.11.

Mikkeli: Tiitus-yhteisö
 Sunnuntaisin klo 17 Rouhialankatu 2
 2.9; 23.9; 7.10; 21.10; 4.11.

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

Pori: Sakkeus-yhteisö
 Sunnuntaisin klo 11. Karhunkatu 13.
 26.8. alkaen joka sunnuntai

Seinäjoki: Luukas-yhteisö 
 Sunnuntaisin klo 12. Kauppaneliö 13 as 3.
 26.8.; 9.9.; 23.9. 7.10.; 21.10.; 4.11.

Tampere: Johannes-yhteisö
 Sunnuntaisin klo 17. Metodistikirkossa, Lapintie 4.
 2.9.; 16.9.; 30.9.; 14.10.; 28.10.; 11.11.; 25.11.; 9.12.



“Katso: Minä luon uutta”
Porin Teljän seurakunnassa aloi-

tettiin muutama vuosi sitten yh-
teistyössä Suomen Luther-säätiön 
kanssa messut kerran kuussa Väi-
nölän kirkossa. Syksyllä 2006 seu-
rakunnasta ilmoitettiin, että vanha 
käytäntö ei ole enää mahdollinen. 
Hyvin pian uudeksi kirkkotilaksi 
löytyi Porin adventtikirkko. Siellä 
jumalanpalveluksia on pidetty vuo-
den alusta alkaen joka toinen viikko 
Mukana alusta asti vastuuta kan-
tamassa ovat olleet Anneli ja Vesa 
Vaahtoranta. Heillä on neljä lasta, 
joista vain syksyllä lukion aloittava 
kuopus asuu kotona, muut opiske-
lupaikkakunnilla. Anneli opettaa 
pianonsoittoa Rauman Musiikki-
opistossa, Vesa sellonsoittoa Palm-
gren-konservatoriossa Porissa.

Jumalanpalvelus on kantanut
Vaahtorannat kertovat, miten heillä 
molemmilla on kristityn kodin anta-
ma turvallinen pohja elämälle. Hen-
gellisen elämän kehittymisessä suuri 
merkitys on ollut lapsuus- ja nuo-
ruusvuosilla rippikouluineen. Anneli 
on saanut tukevaa opetusta lapsesta 
asti kotiseurakunnassaan, Vesa pääsi 
osalliseksi uskovien yhteydestä jo 
nuorena, kun kotiseurakunnassa oli 
pienpiiritoimintaa.

- Tärkein tekijä, joka on kulkenut 
mukana koko ajan, on seurakunnan 
yhteinen jumalanpalvelus. Kiitollisi-
na ajattelemme niitä pastoreita, joit-
ten jumalanpalvelussaarnojen kautta 
olemme tulleet osallisiksi selkeästä, 
raamatullisesta opetuksesta.

- Hengellinen matka 
on jatkuvaa 
tuskas-
tumista 

omaan pahuuteen ja vajavaisuuteen, 
ja suurta iloa anteeksiantamuksesta, 
joka konkreettisimmin tulee ymmär-
rettäväksi omalle kohdalle yhteises-
sä synnintunnustuksessa ja -päästös-
sä ja Pyhässä Ehtoollisessa. Valtava 
kiitoksen aihe on, että hyvä Jumala 
on meitä johdattanut - ja johdattaa, 
niin uskomme - perille asti, Vesa ja 
Anneli painottavat

Yhteisön rakennustyössä
- Jumalanpalvelusyhteisö on synty-
nyt Poriinkin ”kotipaikaksi” niille 
kristityille, jotka eivät selviä vii-
kosta ilman sunnuntain keidashet-
keä, ja jotka tahtovat kuulla lain ja 
evankeliumin saarnan niin kuin se 
on kirkossamme perinteisesti julis-
tettu. On monia porilaisia, jotka ovat 
kierrelleet vuosikausia Porin ja lähi-
seutujen seurakuntien jumalanpal-
veluksissa. Nyt tietää, minne mennä 
pyhäaamuisin.

Anneli ja Vesa kertovat, että seura-
kuntalaisia on ollut mukana mes-
sussa runsaasti, mikä on rohkaissut 
vastuunkantajia tehtävässään. Ke-
hitys johti siihen, että helluntaina 
Porin yh- teisö järjestäytyi 
L u t - her-säätiön 

y h t e y -
d e s s ä 
t o i -
m i -
vaksi 

S a k -

keus-yhteisöksi. Samalla yhteisö 
kutsui omaksi paimenekseen monil-
le porilaisille tutun rovasti Markku 
Sumialan. 

Anneli toimi jo Väinölän kirkossa 
pidetyissä messuissa kanttorina, jo-
ten hänen palvelutehtävänsä kantto-
rivastaavana oli heti selvä asia. Vesa 
on avustanut musiikkipuolella, mut-
ta viimeisen puolen vuoden kulues-
sa tehtävänä on ollut myös jonkin-
lainen kokonaisvastuun kantaminen 
erityisesti järjestäytymisvaiheessa. 

- Kuten jotkut muutkin vastuunkan-
tajat ovat todenneet, olemme koke-
neet, että meidät on näihin tehtäviin 
johdatettu. On ollut hienoa rakentaa 
yhdessä uutta erittäin sitoutuneen ja 
ahkeran vastuunkantajajoukon – ja 
nyt jo ystäväjoukon – kanssa. Nyt on 
toiveena ja rukouksena, että kaikkiin 
tehtäviin löytyisi tarpeeksi oikeita 
ihmisiä, niin ettei kenenkään taakka 
uuvuttaisi.

 - Toivomme, että me kaikki vas-
tuunkantajat kuitenkin aina muis-
taisimme, miksi olemme liikkeellä: 
että Sana saisi olla kirkkaana esillä 
ja että Herramme saisi meitä Ehtool-
lisessa hoitaa.

- Mielessämme on ollut Jesajan kir-
jan jae: ”Jumala sanoo: Katso: minä 
luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin et-
tekö huomaa?”

TeKSTI Ja 
KUva: JP


