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Jumala meidän kanssamme

PÄÄKIRJOITUS

J

TeKSTI: JUhana POhJOla
Suomen luther-säätiön Dekaani

oulun aika täytyy tapahtumista, 
yhteentulemisista ja muistamisista. 
Hyvä niin. Ei meidän kulttuuris-

samme liian usein kiitetä työntekijöitä 
ja yhteistyökumppaneita eikä muisteta 
ystäviä. Eivät vanhemmat liian usein 
kokoonnu kerhoihin ja kouluihin kat-
somaan lastensa innolla harjoiteltuja 
esityksiä. Eivät perheet ja suvut liian 
monta kertaa vuodessa tule yhteen sa-
man pöydän äärelle. Tulla kiitetyksi, 
tulla huomatuksi, tulla kohdatuksi. Jo 
tässä olisi riittävästi syytä juhlan viet-
toon. Joulu on juhlista jaloin. Ei siis 
ihme, että eräs pieni tyttö harmitteli 
sitä, että Jeesuksen syntymäjuhlaa täy-
tyy viettää juuri jouluna, kun juuri sil-
loin on muutenkin niin paljon kivaa ja 
tärkeää meneillään.

Ja kuitenkin joulun tekee jouluksi vain 
yksi sana. Taivaan enkeli tiivisti koko 
joulun sanoman siihen yhteen sanaan. 
Tässä sanassa taivas ja maa yhdisty-
vät. Sana on  Immanuel. Sen sai ensin 
kuulla Jesaja (Jes.7:14) ja sen enkeli 
julisti myös Joosefille: ”’Katso, neit-
syt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, 
ja tälle on annettava nimi Immanuel’ 
mikä käännettynä on: Jumala mei-
dän kanssamme” (Matt.1:23). Mitään 
enempää taivaasta ei voida kertoa ja 
antaa. Mitään enempää maanpäällä ei 
voida kuulla ja vastaanottaa kuin nimi: 
Immanuel. Jumala ei ole meiltä poissa. 
Jumala ei ole meitä vastaan. Jumala ei 
ole meiltä hukassa. Jumala on meidän 
kanssamme!

Jumala on meidän kanssamme juuri 
tietyllä tavalla. Nyt ei viitata ihmisten 
yleisuskonnollisiin toiveisiin Korkeim-
man läsnäolosta heidän elämässään. 
Nyt ei puhuta siitä, miten Jumala kaik-
kivaltiaana, mutta meiltä salattuna Her-
rana täyttää taivaat ja maat.  Nyt ei ole 
kyse siitä, miten Jumala oman kätke-
tyn viisautensa mukaan ohjaa ihmisten 

ja kansakuntien kohtaloja. Immanuel 
on totta vain ja ainoastaan sanoissa: 
’synnyttää pojan’. Jumala on meidän 
kanssamme lihaksi tulleessa Pojassaan. 
Siksi Jumalan kasvot meille ovat Jee-
sus-lapsen kasvot. Jumala ei ole vain 
Jumalana keskuudessamme. Jumala on 
meidän kanssamme, koska Immanu-
el jakaa saman veren ja lihan meidän 
kanssamme. Ei meidän kanssamme 
vaan meidän puolestamme Immanuel 
tulee ryövärin rinnalla Isän hylkäämäk-
si, jotta Jumala voisi nyt ja aina olla 
meidän kanssamme.

Siksi kristittyinä ja seurakuntana meil-
tä yhä uudestaan kysytään: Riittääkö 
meille Immanuel? Onko siinä kyllin, 
että Jumala on meidän kanssamme? 
Sillä silloin, kun emme enää sitä ensim-
mäiseksi ja viimeiseksi kysy, jokin muu 
ottaa Jumalan paikan. Alamme tiedos-
tamatta tai tiedostaen kysellä: Ovatko 
ihmisjoukot meidän kanssamme? Onko 
yleinen hyväksyntä meidän kanssam-
me? Ovatko eurot meidän kanssamme? 
Surullista on ollut nähdä tänäkin vuon-
na, millaiseen mauttomaan kosiskeluun 
ja hallinnolliseen kovuuteen voidaan 
langeta, kun Immanuel katoaa silmistä 
ja huulilta. Ja kuitenkin apostolisen kir-
kon usein alas painetut ja lyödyt kris-
tityt ovat aina Paavalin tavoin riemui-
nneet, ei itsessään varmoina uhitellen 
vaan Immanuelistaan kerskaten: ”Jos 
Jumala on meidän puolellamme, kuka 
voi olla meitä vastaan” (Room.8:31).

Luther-säätiössä rukouksemme, tun-
nustuksemme ja työnäkymme kitey-
tyvät Immanuelin nimessä. Haluam-
me julistaa, emme tuntematonta, vaan 
evankeliumissaan läsnäolevaa Jumalaa. 
Haluamme elää, emme vain Jumalan, 
vaan alttarin sakramentissa lihaan tul-
leen Jumalan yhteydessä. Haluamme, 
emme vain itse elää, vaan toisia kutsua 
Immanuelin yhteyteen. Sillä Matteus-

han ei vain tiivistä sanomaansa evan-
keliuminsa alussa enkelin lupaukseen: 
Jumala meidän kansamme. Evankelista 
myös päättää kirjansa näihin sanoihin, 
kun ylösnoussut Herra Jeesus lähettää 
opetuslapsensa kaikkeen maailmaan: 
”MINÄ OLEN  teidän kanssanne 
joka päivä maailman loppuun asti” 
(Matt.28:20). Jeesus antaa siis meille 
evääksi yhden lupauksen sanan: Im-
manuel, Jumala kanssamme! Missä 
minun nimeeni kastetut kokoontuvat 
minun lihani ja vereni äärelle kuule-
maan kaikki, mitä minä olen käskenyt 
opettamaan, siellä sukupolvesta toiseen 
toteutuu suurin ja ihmeellisin asia, mitä 
langenneelle ja pelokkaalle ihmiselle 
voi tapahtua: Immanuel, MINÄ OLEN 
teidän kanssanne.

Tulla Jumalan muistamaksi. Tulla Ju-
malan kohtaamaksi. Tulla Jeesuksen 
omaksi. Siinä joulujuhlamme aihe. 
Siksi voimme ilolla laulaa vanhan ad-
venttivirren sanoin:

Oi saavu, saavu, oi Immanuel lunasta-
maan kansasi Israel, 
se vangittu ja murheellinen odottamas-
sa päivää Kristuksen.
Riemuitse nyt oi Israel! Sinulle saapuu 
Immanuel.
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Yhteiseen valmistettuun 
tehtävään

M itä on sanottavaa Lehrbäckeistä? 
Ainakin se, että vuosien tunte-

misen jälkeenkään en aina muista miten 
heidän sukunimensä kirjoitetaan. Mitä 
muuta? No, Antti pitää golfista ja Min-
na arkeologiasta. Heillä on lisäksi kyky 
näyttää hyvältä melkein missä tahansa 
valokuvassa. Aloitimme Antin kanssa 
samaan aikaa yliopisto-opintomme, sa-
mana syksynä kuin he Minnan kanssa 
aloittelivat yhteistä taivaltaan. Minnan 
kanssa olemme olleet miltei kahden 
vuoden ajan työtovereita Uuden Tien 
sivuilla. Kaikki sai alkunsa kai jostain 
jumalanpalveluksen jälkeen käydystä 
keskustelusta, jossa Minna kysyi josko 
haluaisin kirjoittaa joitain pakinantyyp-
pisiä juttuja.

Yleisesti ottaen voisi sanoa, että sekä 
herra että rouva Lehrbäck ovat tyyppi-
esimerkkejä välittömästä ja ystävällisen 
lämpimästä ihmistyypistä. Heidän seu-
rassaan ei tarvitse juurikaan arkailla.

Mutta miksi kirjoittaa näistä kahdesta? 
Tietenkin siksi, että Antti aloittaa vuo-
denvaihteen jälkeen työnsä Tampereen 
ja Hämeenlinnan jumalanpalvelusyh-
teisöjen pastorina. Millainen tarina tä-
män takana on? Ehkä on parempi antaa 
heidän itse kertoa.

– Oli vuosi 2001, kun sain kuulla 
eräältä ystävältäni että tällainen säätiö 

on perustettu. Niinpä menin heti seu-
raavaan mahdolliseen messuun. Siitä 
lähtien olen ollut toiminnassa mukana, 
kertoo Antti.

– Samana syksynä tapasin sokkotref-
feillä kauniin Minnan, joka sai sukat 
pyörimään jaloissani. Pyysin Minnaa 
mukaan ja niin Luther-säätiöstä tuli 
meille hengellinen koti.

Mainitulle sukkienpyörittäjälle Mar-
kuksen jumalanpalvelusyhteisö oli 
myös monen oivalluksen paikka.

– Oli itse asiassa aika jännittävää, Lut-
her-säätiölle tultuani aloin saamaan 
vastauksia niihin uskonasioita koske-
viin kysymyksiin, joihin en aikaisem-
min ollut saanut vastausta. Penkissä 
istuessani asiat vain alkoivat valjeta 
minulle; moni ihan yksinkertaisesti Ni-
kean uskontunnustuksen kautta – ja tie-
tysti keskusteluissa Antin kanssa, Min-
na kuvailee.

Vaan mikä motivoi senkin jälkeen kun 
alkuviehätys on jo koettu?

– Luther-säätiön voima on siinä, että 
halutaan rakentaa opetus ja yhteisön 
elämä Raamatun sanan ja sitä oikein 
selittävien Tunnustuskirjojen varaan. 
Tähän liittyy myös sen ymmärtäminen, 

että jumalanpalvelus on kristillisen 
elämän keskus. Ajan myötä myös ju-
malanpalvelusyhteisön ihmiset tulevat 
tutuiksi ja tärkeiksi, pastori Lehrbäck 
tietää kertoa.

Vastuullinen tehtävä
Tultuaan 25-vuotiaana uskoon, siihen 
asti sairaanhoitajana toiminut Antti al-
koi varovaisesti miettiä pastorin työtä 
– aluksi vain ystävien kehotusten täh-
den. Eräs merkkipaalu sillä tiellä oli 
pariskunnan yhteinen matka Fort Way-
nen pappisseminaariin vuonna 2003. 
Opiskelijoiden elämän seuraaminen 
kuukauden aikana osoitti, kuinka kam-
puksen elämän sydämenä todellakin 
sykkii yhteinen jumalanpalvelus.

Lokakuussa saarnavirkaan vihitty Antti 
asennoituu tulevaan tehtäväänsä nöy-
rällä ilolla.

– Kristus on kutsunut ja asettanut minut 
julistamaan ja jakamaan armon evanke-
liumia sekä hänen kalliiden aarteidensa 
huoneenhaltijaksi, se on valtava ilo.

– Suuri haaste tulee kuitenkin tämän 
tehtävän vastuullisuudesta. Tarvitsen 
Kristusta, tarvitsen hänen antamaansa 
paimenen mieltä, rakkautta ja viisautta, 
jotta voin hoitaa tätä virkaa oikein.
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Yhteinen kutsumus
Vastavihityn pastorin ei-ihan-vasta-
vihitty vaimo tuntee yhtälailla kutsu-
muksensa.

– Nyt jälkeenpäin voin nähdä, kuin-
ka elämäni tapahtumat ja asiat ovat 
ikään kuin valmistaneet minua tähän 
tehtävään, siis ennen kaikkea seiso-
maan Antin rinnalla ja olemaan hä-
nelle sopiva apu. Herra tiesi etukä-
teen, että papin vaimo minusta tulee! 
Ehkä se näkyy siinä, että kun tapasin 
Antin, totesin ihmeissäni, että “Juu-
ri tällaisen olen AINA halunnut!”, 
Minna kertoo.

Minna on ollut viime vuodet toimi-
tussihteerinä kristillisessä viikkoleh-
dessä, mutta nyt vuorossa on tiedotus-
opin opintojen loppuunsaattaminen 
Tampereen yliopistossa. Kaupunki 
ei ole Lehrbäckeille vieras, sillä vielä 
muutama vuosi sitten he asuivat siel-
lä. Antti toimi paikallisen Opiskelija- 
ja Koululaislähetyksen työntekijänä 
ja Minna puursi opintojaan. Kaksik-
ko oli myös mukana noihin aikoihin 
sattuneessa Johannes-yhteisön pe-
rustamisessa.

Lehrbäckejä leimaa tietynlainen pyhä 
huolettomuus, tai luottamus Jumalan 
johdatukseen. Mannaa Jumalan lap-

sille –kirjasta löytyvät lohdutuksen 
säkeet ovat asuntoepävarmuuden ja 
elämänmuutosten keskellä antaneet 
tukea: ”Minuun luottaessasi et tiedä 
minne kuljet, mutta juuri se on oikea 
tieto siitä, mihin mennään. Aabra-
hamkin lähti maastaan tietämättä 
minne. Hän luotti minun tietämiseeni 
ja luopui omasta tietämisestään. Sillä 
tavalla hän saapui oikeaa tietä oike-
aan päämäärään.”

Niin, mitä on sanottavaa vielä Lehr-
bäckeistä? Paljonkin olisi, mutta sii-
nä kokekoon jokainen Tampereen ja 
Hämeenlinnan yhteisön jäsen löytä-
misen riemua.

TeKSTI: eSKO MURTO

Pyhäkön lamppu 6 / 2007�



Suuri valkeus kuoleman 
varjon maassa oleville

Olin Naantalin seurakunnan retki-
ryhmän  kanssa Beetlehemissä 

Jeesuksen syntymäkirkossa. Tuossa 
300-luvulla rakennetussa kirkossa on 
alttarin alla ns. syntymäluola. Siellä 
on hopeatähti, johon on kaiverrettu sa-
nat: Tässä Jeesus Kristus syntyi neitsyt 
Mariasta. Kun katselimme lampuin ja 
arvokkain esinein koristeltua paikkaa, 
alkoi kuulua kirkkosalista yläpuolel-
tamme voimakasta veisuuta. Siellä alet-
tiin viettää hautajaisia. Me veisasimme 
hiljaa syntymäluolassa virttä “Tulem-
me Jeesus pienoises nyt Beetlehemin 
seimelles.” Yläkerran hautajaishymnit 
eivät tuntuneet sopivan tunnelmalli-
seen hetkeemme. Mutta yhtäkkiä moni 
meistä tajusi kuin elämyksen tavoin: 
Sitä vartenhan juuri Jeesus Kristus tuli 
keskellemme, että elämme kuoleman 
varjon maassa. Juuri sitä varten hän 
tuli, että pääsisimme kuolemasta elä-
mään!

Lapioista lensi Kokemäen  hautausmaan 
vanhat mullat aliupseerikoulun oppilas 
Eljas Toikan kylmenneen tomumajan 
päälle. Apean syksyn  hautajaisissa oli 
kuitenkin suuri Pyhän Hengen kos-
ketus. Kuolemattomuuden lääkkeellä 
varustettuina me vielä matkaa tekevät 
ihastelimme surun ja kaipauksen kes-
kellä sitä, missä nyt oli uskossa Vapah-
tajaansa kuollut nuori teekkari: ”Ratki 
taivaassa, ratki taivaassa, on kaikki 
kirkasta…”

Palaan Beetlehemiin ja jouluun, aivan 
nyt tähän hetkeen. On todellinen vaara, 
että joulun pyhä sanoma irtautuu elä-
mästämme niin, että se leijuu jossain 
korkealla pilvissä. Se ei siis kohtaa 
sydäntämme. Joulu ei tuo mitään todel-
lista. Joulu ikään kuin on hetken lähel-
lämme, mutta ei löydä kosketuskohtaa 

elämäämme. Joulu tulee ja menee. On 
aivan oikein ihanat joululaulut, kuvael-
mat, postikortit, hyvät jouluruuat, lahjat 
jne. Mutta miten minä saisin joulusta 
todella kiinni? Täytyykö joulun ollakin 
vain jokin heittäytyminen lasten maail-
maan, utuinen toive tai mystinen pako 
arjesta?

Joulu jää aina piiloon niiltä, jotka eivät 
tunnusta  Pyhän Hengen pysäyttäminä: 
Minut on syntini ja tottelemattomuu-
teni vajottanut kadotukseen asti!  Mi-
nua vaivaa viha, ylpeys, ahneus, omien 
etujen tavoittelu, olen kaikenlaisten 
synnin himojen myrkyttämä, - olen an-
sainnut iankaikkisen kuoleman. Väärän 
rauhan vallassa kuljetaan suuressa pi-
meydessä, vaikka kaikki näyttäisi ihan 
mukavalta joulutouhulta. Joulu voi olla 
ilon juhla järkyttävässä merkityksessä: 
eletään ja iloitaan synnissä kahta reh-
vakkaammin. Monet eivät ole koskaan 
maistaneet oikeaa jouluiloa. Niitäkin 
lienee, jotka eivät tunne sitä tarvitse-
vansakaan.

Mutta  Jumalan pysäyttämän  ihmisen  
omantunto vapisee: miten minä voin 
seistä pyhän Jumalan edessä? Miten 
minun käy, sillä on taivas, mutta on 
myös kadotus? Minunkin arkkuni pääl-
le heitetään kerran mullat.

Joulun sanoma on pelottava mutta pe-
lastava.

Jumalan Poika  tuli ihmiseksi  ottaak-
seen pois meidän syntimme. Tässä se 

ydin nyt on: Seimi ja risti liittyvät yh-
teen. Joulussa ei ole kysymys jonkin 
aatteen syntymisen juhlasta: rauhan 
ja rakkauden, hyvän mielen tai hyvän 
tahdon ideologiasta. Jumala itse tuli 
ihmiseksi Pojassaan Jeesuksessa Kris-
tuksessa ottaakseen pois meidän syn-
timme! Tämän on käsittänyt kirkkaasti 
lauluntekijä: “Ristillä rinnalla ryövä-
rin, nukkuu uhri puhtahin...”

Sydämemme on itsessään kylmä ja ah-
das. Mutta Hän, joka on tullut alas ja 
ristille asti rakastanut meitä ja pelasta-
nut synnin, kuoleman ja perkeleen val-
lasta – yksin Hän uskolla omistettuna,  
Pyhällä Hengellään luo meihin uuden 
sydämen. Hän pyhittää rakkaudellaan 
totuuden kuuliaisuuteen. Ja jokainen 
joka tämän Vapahtajan luo tulee ja tur-
vautuu Hänen hyvyyteensä, tulee au-
tuaaksi: “Sillä Ihmisen Poika on tullut 
etsimään ja pelastamaan sitä, mikä ka-
donnut on.”

Avaa sinäkin siis ahdas sydämesi ja 
ota Hänet uskossa vastaan. Sillä enke-
lit ovat menneet taivaaseen, paimenet 
ovat kiiruhtaneet Beetlehemiin ku-
martaakseen seimen lasta. Mutta me 
saamme mennä saman Jeesuksen luo 
sanassa ja sakramenteissa. Hän on to-
tisesti täällä, aivan tässä. Sillä Sanansa 
saarnassa Hän itse puhuu. Alttarinsa 
on seimi, jonka sakramentissa Hän itse 
antaa ruumiinsa ja verensä. ”Sielun 
pyhä riemastus” on myös kuolematto-
muuden lääke, että meidän matkamme 
määrä olisi varma ja vakaa. 

TeKSTI: 
SaKaRI KORPInen
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Kuka voi nähdä Jumalan?

Jumala valtaistuimellaan
”Ja taivaanvahvuuden yläpuolella, 
joka oli niitten pään päällä, oli val-
taistuimen muotoinen, näöltään kuin 
safiirikiveä. Ja valtaistuimen muotoi-
sella istui hahmo, ihmisen näköinen, 
kohoten korkealle. Ja minä näin ikään-
kuin hehkuvaa malmia, tulen näköistä, 
jota ympäröi kehä ylöspäin siitä, mikä 
näytti hänen lanteiltansa; ja alaspäin 
siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa, 
minä näin kuin tulen näköistä, ja sitä 
ympäröitsi hohde. Kuin kaari, joka on 
pilvessä sadepäivänä, niin oli näöltään 
sitä ympäröivä hohde. Senkaltainen 
oli katsoa Herran kirkkauden hahmo” 
(Hes. 1:26-28).

Kuvatessaan näkemäänsä Jumalaa val-
taistuimella profeetta Hesekiel käyttää 
runsaasti sanoja ”näköinen”, ”ikään-
kuin”, ”hahmo”, jotka kertovat siitä, 
että se mitä Hesekiel näki, oli hyvin 
epämääräistä ja hämyistä. Jumala oli 
näkyvissä valtaistuimellaan, mutta 
kuitenkin niin tavoittamattomissa ole-
vana, kaukaisena ja käsittämättömänä 
hahmona. Hesekiel sai seisoa Israelin 
Jumalan valtaistuinhuoneessa, mutta 
hän ei osannutkaan sanoa, miltä Jumala 
todella näyttää.

Samoin profeetta Jesaja pääsi Kaikki-
valtiaan valtaistuinsaliin ja hän näki 
Pyhän Jumalan. Siltikään Jesaja ei 
osannut sanoa muuta kuin että Her-
ra ”istui korkealla ja ylhäisellä is-
tuimella, ja hänen vaatteensa liepeet 
täyttivät temppelin” (Jes. 6:1). Jesaja 
keskittyykin kuvaamaan tarkemmin se-
rafien ulkonäköä ja heidän laulamaan-
sa Pyhä-hymniä valtaistuimen edessä. 
Itse valtaistuimella istuva jäi kätketyksi 
Jesajankin silmiltä.

Profeetta Daniel sai myös päästä kat-
somaan valtaistuimella istuvaa. Daniel 
kuvaa Jumalaa jo hieman tarkemmin 
kuin Jesaja ja Hesekiel kertoen että 
Vanhaikäinen oli vaatteiltaan ja hiuk-
siltaan yltä päältä valkea kuin lumi ja 
puhdas villa (Dan 7:9). Daniel ei kui-

tenkaan osaa kertoa, minkälaiset ovat 
Jumalan kasvot. Katsooko Vanhaikäi-
nen tuimilla, ankarilla silmillä vai onko 
hänellä lempeä katse? Se, millainen Ju-
mala on, ei tule täysin selväksi.

Kaikki kolme edellämainittua profeet-
taa olivat kadehdittavassa asemassa. He 
olivat päässeet Kaikkivaltiaan valtais-
tuinsaliin ja nähneet Herran Sebaotin 
valtaistuimellaan. Noiden profeettojen 
kirjat eivät suotta olleet laajalti luettuja, 
sillä heidän kuvauksiensa myötä jokai-
nen lukija sai mahdollisuuden kurkis-
taa suurimpaan olemassa olevaan salai-
suuteen, nimittäin siihen, millainen on 
Israelin Jumala. Mutta kuitenkin pro-
feettakirjojen lukija jää viimeistä vas-
tausta vaille. Valtaistuimella istuvasta 
ei paljon uutta tietoa heru edes niille, 
jotka ovat hänet nähneet omin silmin 
istuimellaan. Täyttä vastausta kysy-
mykseen, kuka Jumala on, ei saatu.

Jumalan Sana ennen inkarnaa-
tiota
Vanhassa testamentissa Jumala ei il-
mestynyt ihmisille pelkästään valtais-
tuimella, vaan myös selkeästi näky-
vässä hahmossa maan päällä. Jumala 
näyttäytyi heille sellaisessa peitetyssä 
muodossa, että he pystyivät katsomaan 
Jumalaa kuolematta. Ne, joille Jumala 
ilmestyi tällaisessa hahmossa, ymmär-
sivät kohdanneensa itse Herran, mut-
ta eivät uskaltaneet kuitenkaan sanoa 
suoraan nähneensä Jahven. Kuinka 
he olisivat voineet hänet nähdä ja sil-
ti selvitä hengissä? Siksi he kutsuivat 
näkemäänsä peitettyä Jumalaa Juma-
lan Sanaksi. Me modernit länsimaiset 
ihmiset ymmärrämme Jumalan sanan 
helposti vain lauseiksi, jotka Jumala 
puhuu. Siksi ymmärrämme usein myös 
kuvaukset profeetoista, joille ”tuli 
Herran Sana”, vain kuuloa koskevana, 
ikään kuin Jumala olisi vain taivaasta 
puhunut profeetoille. Mutta juutalai-
sessa ajattelussa termi ”Jumalan Sana” 
usein oli yksinkertaisesti nimi Jumalan 
näkyvälle hahmolle, joka ilmestyi pro-
feetoille. Näin termiä käyttää myös Je-

remia, joka sanoo, että Herran sana tuli 
hänen luoksensa (Jer.1:4). Sitten Jere-
mia puhuttelee Herran Sanaa sanoen 
”Voi Herra, Herra! Katso, en minä ky-
kene puhumaan, sillä minä olen nuori”. 
Sen jälkeen Jeremia kirjoittaa, miten 
Herra ojensi kätensä ja kosketti hänen 
suutaan. Tästä näkyy, miten Jeremian 
edessä todella seisoi Jumala näkyvässä 
muodossaan jopa koskettaen profeet-
taa. Olisi ollut kuitenkin liian rohkeaa 
kirjoittaa, että Jahve itse tuli luokseni 
ja seisoi edessäni. Siksi Jeremia käyttää 
näkemästään hahmosta nimeä Jumalan 
Sana.

Jumala tulee lihaksi
Hesekiel, Jesaja ja Daniel näkivät Ju-
malan valtaistuimellaan, mutta hän oli 
silti kaukaiseksi ja mysteeriseksi, ih-
missilmän ulottumattomiin jäävä hah-
mo. Jeremia puolestaan näki Herran 
maan päällä silminnähtävässä muo-
dossa. Siltikin Jumala oli Jeremiaalle-
kin peitettynä. Hän ilmestyi tälle vain 
hetkellisesti muodossa, joka ei kertonut 
kaikkea Kaikkivaltiaan syvimmästä 
olemuksesta. Jeremia ei tästä kohtaa-
misesta oppinut tuntemaan täysin, kuka 
Jumala on. Sitä kaikkea ei Jumalan nä-
kyvä hahmo profeetalle paljastanut.

Kuitenkin noin 2000 vuotta sitten ta-
pahtui maailmankaikkeuden historias-
sa jotakin täysin ainutlaatuista. Jumala, 
jonka profeetat olivat nähneet istuvan 
valtaistuimellaan, laskeutui maanpääl-
le makaamaan seimeen. Jumalan Sana, 
jonka Jeremia oli nähnyt, ”tuli lihaksi 
ja asui meidän keskellämme”. Marian 
ja Joosefin edessä nukkunut vauva ei 
ollut Jumalan asiamies, Jumalan sa-
nansaattaja tai Jumalan edustaja, vaan 
tallissa tuona jouluyönä oli Israelin Ju-
mala itse. Hän ei ollut pelkästään het-
kellisesti läsnä sellaisessa muodossa, 
jotta ihmiset olisivat kestäneet hänen 
kirkkautensa edessä, vaan nyt hän oli 
konkreettisesti ihmiseksi, lihaksi tul-
leena maan päällä. Hän todella oli ”Im-
manuel, mikä käännettynä on: Jumala 
meidän kanssamme” (Matt. 1:23).
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Inkarnaation kautta Jumala ilmoitti, 
kuka hän todella on. Jeesus ”näkymättö-
män Jumalan kuvana” (Kol. 1:15) näyt-
ti ihmisille näkymättömän Isän: ”Joka 
on nähnyt minut, on nähnyt Isän” (Joh. 
14:9). Jeesus elämällään, kuolemallaan 
ja ylösnousemuksellaan paljasti meil-
le Jumalan kasvot.  Kun Jeesus sanoo 
Johanneksen evankeliumissa, että ”Ju-
malaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. 
Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja 
joka aina on Isän vierellä, on opettanut 
meidät tuntemaan hänet” (Joh. 1:18), 
hän ei tarkoita, että vain puhumalla 
Isästä Jeesus on opettanut meidät tun-
temaan hä-
net. Jeesus 
viittaa tällä 
ensinnäkin 
siihen, että 
hän on se Ju-
malan Sana, 
jonka pro-
feetat Van-
hassa tes-
tamentissa 
jo näkivät. 
He näkivät 
siis Pojan, 
Jeesuksen. 
Jeesus jo 
Vanhan tes-
t a m e n t i n 
aikaan il-
mestyi pro-
feetoille ja 
näin yksin 
Poika on 
aina opetta-
nut meidät 
tuntemaan 
Isän. Vaik-
ka Isä oli 
näkymätön, 
hän ei jää-
nyt Vanhan 
testamentin ihmisillekään tuntemat-
tomaksi, sillä Jeesus ennen inkarnaa-
tiotaan jo näyttäytyi ja kertoi Jumalan 
tahdon profeetoille. Jeesus oli se, joka 
johti kansansa pois Egyptistä ja kulki 
sen mukana ilmoittaen Isän.

Lisäksi Jeesus toki puhuu itsestään in-
karnaation jälkeen, kun hän sanoo Po-
jan opettaneen meidät tuntemaan Isän. 
Jeesusta katsoessaan, hänen tekojaan 
seuratessaan, hänen kuolemassaan ja 
ylösnousemuksessaan me opimme tun-

temaan, kuka Isä on, mikä on hänen 
tahtonsa meitä kohtaan ja mitä hän teki 
meidän vuoksemme.

Karitsa valtaistuimellaan
Jeesuksen syntymä, kuolema ja ylös-
nousemus muuttivat ikuisiksi ajoiksi 
kuvan Israelin Jumalasta valtaistuimel-
la. Inkarnaation jälkeen Jumala ei enää 
koskaan ilmestynyt profeetoilleen sa-
laperäisenä, utuisena ja käsittämättö-
mänä hahmona. Kun Ilmestyskirjan 
kirjoittaja, profeetta Johannes sai liittyä 
Hesekielin, Jesajan ja Danielin jouk-

koon päästessään katsomaan Herran 
Sebaotin valtaistuinsalia, hän näki kes-
kellä valtaistuinta seisovan Karitsan, 
joka oli kuin teurastettu. Jumalan val-
taistuimella ensimmäistä kertaa nähtiin 
henkilö, joka oli niin Johannekselle 
kuin Ilmestyskirjan kuulijoillekin täy-
sin tuttu. Hänen henkilöllisyydestään 
ei ollut epäilystä, sillä hänelle laulettiin 
uutta virttä: ”Sinä olet arvollinen otta-
maan kirjan ja avaamaan sen sinetit, 
sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja 
olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmi-

set kaikista sukukunnista ja kielistä ja 
kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt 
heidät meidän Jumalallemme kunin-
gaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat 
hallitsemaan maan päällä” (Ilm. 5:9-
10). Jeesusta kiitettiin hänen sovitus-
työstään ristillä.

Jumalan valtaistuimella ei koskaan saa-
nut olla kukaan muu kuin Jumala itse, 
eikä ketään hänen lisäkseen. Myöskään 
palvontaa ja rukoilua ei saanut osoittaa 
kenellekään muulle kuin yksin Jumalal-
le. Enkeli varoittaakin Johannesta, ettei 

tämä kumar-
taen rukoilisi 
ketään muuta 
kuin Jumalaa 
(Ilm. 19:10; 
22:9). Ilmes-
t y s k i r j a s s a 
kumartaen ru-
koillaan juuri 
Karitsaa ja 
hänelle osoi-
tetaan ylistys 
ja kiitos, kos-
ka Jumalaa 
ei voi oikein 
tuntea ilman 
K r i s t u s t a . 
K r i s t u k s e n 
inkarnaatio, 
kuolema ja 
y l ö s n o u s e -
mus ovat 
ehdot toman 
keskeisiä sen 
ymmärtämi-
seen, kuka Is-
raelin Jumala 
todella on.

Kadehditta-
va onkin siis 

meidän asemamme, jotka joka sunnun-
tai saamme kokoontua Karitsan val-
taistuimen äärelle, laulaa Pyhä-hymniä 
hänelle, joka tulee Herran nimessä, ja 
tuntea Israelin Jumala sellaisena kun 
hän on: ihmiseksi syntyneenä, ristin-
kuoleman kärsineenä ja kuoleman voit-
taneena, ylösnousseena Herrana!

TeKSTI: MaRKUS PöyRy
Seinäjoki
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Pauluksen jumalanpalvelusyhteisö, Kouvola
Valokeilassa

Paulus-yhteisö perustettiin 8. syyskuuta 2005, mutta sitä 
oli valmisteltu tätä ennen jo kolmen vuoden ajan erilaisissa 
neuvotteluissa ja kotiseuroissa. Kymenlaakson tunnustuksel-
liset kristityt osallistuivat vuosina 2002 - 05 varsin laajasti 
Valkealan seurakunnan jumalanpalveluksiin. Kirkkoherra 
Petri Hiltusen jouduttua jäämään sieltä pois ei koko seudulle 
kuitenkaan jäänyt enää ainuttakaan vanhan virkajärjestyksen 
mukaista paikallisseurakuntaa.

Perustamiskokous kutsui pastori Petri Hil-
tusen paimenekseen ja pyysi saada liittyä 
Suomen Luther-säätiöön sen toisena jär-
jestäytyneenä yhteisönä.

Lokakuun alussa vuonna 2005 aloi-
timme sitten messut adventtikir-
kon tiloissa Kouvolan Käpylässä. 
Aloitusmessussa oli paikalla noin 
140 henkeä, mikä vakuutti meidät 
heti toiminnan tarpeellisuudesta. 
Paulus-yhteisön toiminta löysi 
varsin nopeasti omat muotonsa 
ja vastuunkantajansa. Työhön 
tuli heti mukaan monia kokeneita 
kristittyjä, joilla on ollut yhteisöl-
le paljon annettavaa.

Messuvieraiden määrä vakiintui 
noin 80:en, jossa se on pysytellyt 
koko ajan. Ensimmäisenä talvena jär-
jestettiin lukuisia kotiseuroja, joiden 
kautta toimintaan ohjautui mukaan uusia 
ihmisiä.

Toinen toimintavuosi oli sitten erilaisten piirien muo-
dostumisen aikaa. Syntyivät naisten ja miestenpiirit, lähe-
tys-piiri, kaksi kylillä toimivaa raamattupiiriä sekä nuorten 
NOA-illat. Näistä lähetyspiiri on osoittautunut kaikkein elin-
voimaisimmaksi. Kaikkiaan on piireissä käynyt satakunta 
ihmistä.

Vuonna 2006 saimme olla käynnistämässä Mikkelin Tiitus-
yhteisön toimintaa sekä jumalanpalveluksia Heinolan Pää-
sinniemen rukoushuoneella.

PAULUS-YHTEISÖ TÄNÄÄN
Paulus-yhteisö on vakiinnuttanut asemansa Kymenlaakson 
tunnustuksellisena luterilaisena yhteisönä. Jäseniä yhteisös-
sä on lähes 100, mutta monet kävijät eivät ole liittyneet jä-

seniksi. Kaukaisimmat jäsenet asuvat 150 kilometrin päässä 
Kouvolasta. Noin puolet kirkkovieraista tulee Valkealasta, 
joka ympäröi Kouvolaa.

Yhteisössä on kaiken ikäisiä, hyvin erilaisia ihmisiä. Voi-
daan hyvin sanoa, että Paulus-yhteisössä on terve ikäraken-
ne. Myös miehiä on mukana huomattavan paljon - poiketen 
paikallisseurakunnista. Uusia ihmisiä “tippuu” jatkuvasti 
mukaan, lähinnä luontaisten kontaktien kautta.

Iloitsemme suuresti siitä, että saamme joka sunnuntai ko-
koontua rauhassa Kristuksen hoidettaviksi. Monille ihmisille 
jumalanpalveluksen merkitys onkin avautunut aivan uudella 
tavalla Paulus-yhteisön kautta. Yhteisö on useille merkinnyt 

Miksi Paulus?

Paulus on apostoli Paavalin nimen latinalainen muo-
to. Nimihän tarkoittaa suomeksi pientä tai vähäistä. Se 
oli Jeesuksen antama uusi nimi Saulus Tarsolaiselle, 
joka kutsuttiin evankeliumin julistajaksi. Suuresta ja 
voimakkaasta miehestä tuli Jumalan koulussa Paulus, 

Kristuksen pieni opetuslapsi. Mutta juuri 
heikkoudessa tuli Jumalan voima täydel-

liseksi (2. Kor. 12:9).

Paulus-yhteisökin on pieni, eikä 
kilpaile koollaan ja voimallaan 

toisten kanssa. Ennen muuta 
me tahdomme olla vähässä 
uskollisia ja pysyä Jumalan 
sanassa. Vain sillä tavoin voi 
Jumala tehdä meidät paljon 
vartijoiksi.

Paulus-yhteisö haluaa si-
toutua Paavalin kirkkaasti 
opettamaan oppiin syntisen 
vanhurskauttamisesta: 

“…kaikki ovat tehneet syntiä 
ja ovat vailla Jumalan kirk-

kautta, mutta saavat hänen 
armostaan lahjaksi vanhurs-

kauden, koska Kristus Jeesus on 
lunastanut heidät vapaiksi. … Kat-

somme siis, että ihminen tulee van-
hurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain 

vaatimia tekoja”  (Room. 3:23-24, 28).

Tässä sarjassa esittäytyvät Luther-säätiön jumalanpalvelusyhteisöt ympäri maan
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Paulus-fakta

Messu joka sunnuntai klo 11

Väinöläntie 21, Kouvola
Esirukouspiiri aloittaa jo klo 10.30.

Lapsille aina pyhäkoulu saarnan aikana.
Kirkkokahvit noin kolmen viikon välein.

...

Naisten ja miesten piirit, Pohjois-Valkealan ja Orava-
lan raamattupiirit, lähetyspiiri, kotiseuroja ym.

Tervetuloa!

Vuonna 2006 järjestettiin 54 jumalanpalvelusta, joissa 
oli keskimäärin 81 kävijää.

Yhteydet:  

Pastori Petri Hiltunen 
@luthersaatio.com, gsm 050-3070050

Isäntä Harri Nummenpää
@kymenlaaksonsahko.fi

www.luthersaatio.com/paulus

Hyvän paimenen laumassa

Hanna (26) ja Antti (26) Kemppaisen tie johtaa lähes joka 
sunnuntai Paulus-yhteisön messuun: ”Olemme ymmärtäneet 
luterilaisen jumalanpalveluksen merkityksen. Uskonasiat 
ovat kirkastuneet meille paremmin. Olemme saaneet vih-
doinkin hengellisen kodin”, kertovat Hanna ja Antti.

Kuusankoskelaisen opettajapariskunnan juuret ovat Kai-
nuussa. Kymenlaaksoon he muuttivat pari vuotta sitten. Han-
na toimii luokanopettajana Anjalankoskella ja Antti teknisten 
töiden lehtorina Kuusankoskella. Vapaa-aika kuluu Paulus-
yhteisön lisäksi lähinnä vanhaa omakotitaloa remontoiden.

”Ennen Paulukseen tuloa kävimme parin vuoden ajan pää- 
asiassa vapaiden suuntien tilaisuuksissa. Kesällä 2006 olim-
me kyllästyneitä vapaissa suunnissa saamaamme opetukseen. 
Lisäksi ev. lut. kirkon liberaali opetus ärsytti. Päätimme  tul-
la tutustumaan, millaista on Paulus-yhteisössä. Tiedon siitä 
saimme internetistä”.

”Olimme yllättyneitä, että opetus oli todella hyvää, kun olim-
me tottuneet kuulemaan täysin erityyppisiä saarnoja luteri-
laisissa jumalanpalveluksissa. Ilmapiiri oli lämminhenkinen 
j a rauhallinen. Tuli olo, että tänne voi tulla toistekin.”

Ja niin he tulivatkin! Hanna on sen jälkeen 
toiminut kanttorin tuuraajana ja hallituksen 

jäsenenä. Molemmat ovat olleet mukana 
Pauluksen nuo- r i s o -
työssä. Jatkos- s a 
he toivovat 
v o i v a n s a 
olla muka-
na yhteisön 
talkootyös-
sä.

Hannalle ja 
Antil-

le yhteisössä tärkeintä on Raamatun sanan kunnioittaminen, 
Kristus-keskeinen opetus ja ehtoollis-yhteys. 

Kemppaiset kuvailevat kokemuksiaan näin: ”Yhteisössä voi 
oppia tuntemaan ihmisiä paremmin kuin paikallisseurakun-
nassa. Ihmiset ovat usein valmiimpia sitoutumaan toimin-
taan, koska toiminta ei ole mahdollista ilman vapaaehtois-
työtä. On hienoa, että paimen tuntee laumansa.”

myös uusien ihmissuhteiden syntymistä ja uudenlaisen yhte-
yden kokemista.

Meille tärkeää on ollut myös yhteys toisiin jumalanpalve-
lusyhteisöihin ja niiden jäseniin sekä valtakunnalliseen Lut-
her-säätiöön. Nämä tarjoavat turvallisen verkoston yhteisön 
toiminnalle.
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laMPUn ValOSSa

ansa, joka pimeydessä vael-
taa, näkee suuren valon. Niille, 

jotka asuvat kuoleman varjon maassa, 
loistaa kirkkaus.” Jes.9:1

Tämä joulun profetia on ollut tänä syk-
synä monta kertaa mielessäni. Pimeys 
on ollut niin todellista kansamme kes-
kellä. Meille lukioissa työtä tekeville 
Jokelan traagiset tapahtumat loivat 
kuoleman varjon arkeemme.

Pidin tänään viimeisen uskontotuntini 
tämän vuoden abiturienteille Valkea-
lan lukiossa. Tuossa ryhmässä oli 20 
poikaa ja 4 tyttöä. Viimeinen pakolli-
nen uskonnonkurssi käsitteli ihmisen 
elämää ja etiikkaa. Katsoimme viimei-
sellä tunnilla Bo Giertzin Kalliopohja- 
romaaniin perustuvan lyhytelokuvan 
“Kutsumus”.

Tuossa elokuvassa nuori pastori Hen-
rik Savonius saa käskyn lähteä sairaan 
luokse pitäjän toiselle puolelle. Pie-
nessä maatorpassa sairas Johannes saa 
vastaanottaa pyhän ehtoollisen uskot-
tuaan ensin syntinsä anteeksi. Ehtool-
lista vietettäessä Johannes näkee näyn. 
Toiset huoneessa olevat luulevat hänen 
hourailevan, mutta pastori ymmärtää 
Johanneksen olevan lähempänä Juma-
laa kuin kukaan muu heistä.

“Alttarilla on Herran kalkki ja se 
loistaa kuin tuli. Mutta tie on kris-
tallia ja kirkko vailla kattoa ja tai-
vaan enkelit lentävät ylös ja alas.”

Tämä kuvaus ehtoollisesta avaa 
meille näkymän myös joulun pro-
fetiaan. Ehtoollisesta loistaa meille 
taivaan kirkkaus tänne kuoleman 
varjojen maahan.

Katsoessani elokuvaa oppilaiden kans-
sa jätin nämä nuoret rukouksessani Ju-
malan käsiin. Kolmen vuoden ajan olin 
heitä opettanut. En varmastikaan voi 
sanoa Paavalin tavoin, että “kolmen 
vuoden ajan olen lakkaamatta, yötä 
päivää kyynelsilmin opastanut itse ku-
takin teistä”, mutta Jumalan ja hänen 
armonsa sanan haltuun heidät halusin 
siunata.

Jokelan koulusurmien syitä on pohdit-
tu mediassa lähes väsymiseen asti. Me 
kristityt ymmärsimme, että taustalla ei 
ollut ainoastaan mielenterveyden järk-
kyminen vaan myös ateistisen elämän-
katsomuksen omaksuminen. Jos Juma-
laa ei ole, kaikki on sallittua ja myös 
mieletöntä.

Miten sitten saattaa nuoria Jumalan va-
loon tämän pimeän ajan keskellä? Kun 
itse saa elää jumalanpalvelusyhteisössä 
apostolista uskoa todeksi, välillä kui-
lu sieltä nykynuorten todellisuuden 
keskelle tuntuu ylitsepääsemättömän 
syvältä. Emme saa kuitenkaan vajota 
epäuskoon. Elämme vielä 
armon aikaa. “Pelastakaa 
ne, jotka voitte, temmatkaa 
heidät tulesta!”

Lukioikäisillä kriittisyyteen kasvate-
tuilla nuorilla on usein monia ennak-
koluuloja ja älyllisiä esteitä kristin-
uskon suhteen. Siksi on tärkeää, että 
me kasvattajina olemme valmiita kes-
kustelemaan avoimesti kaikista niistä 
kysymyksistä, joita nuoret pohtivat. 
Meidän tehtävämme on osoittaa myös 
ateistisen, naturalistisen maailmanku-
van heikkoudet. Tällainen “tieteellise-
nä” pidetty maailmankatsomus ei anna 
pohjaa moraalille eikä elämälle suuntaa 
ja tarkoitusta. Monta väittelyä ja kes-
kustelua tämän tiimoilta olin näidenkin 
nuorten kanssa käynyt.

Kuitenkin opettajana saan työhöni roh-
keuden ennen kaikkea siitä, että Kris-
tus itse on sanansa kautta läsnä myös 
luokassamme. Hän, josta väittelemme 
joskus kiivaastikin, on itse Henkensä 
kautta tehnyt työtä nuorten sydämessä. 
Rukoilen sydämestäni, että Hän veisi 
työnsä päätökseen. Jos ei aiemmin, niin 
vaikka sitten kuolinvuoteella niin kuin 
tuon Kutsumus-elokuvan Johanneksen 
kohdalla. “Katso Jumalan Karitsa, 
joka pois ottaa maailman synnin.” Tä-
hän sanaan Johannes tarttui ja sai valon 
kuoleman varjon keskelle.

“Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei 
ole saanut sitä valtaansa.” Joh.1:5

TeKSTI: MaRI hIlTUnen
Uskonnon, psykologian 

ja filosofian opettaja
Paulus -yhteisö

U skonnonopettajan 
ajatuksia

“K
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ietari-yhteisön jumalanpalve-
luksissa käy varsin paljon opis-

kelijoita ja juuri opintonsa päättä-
neitä nuoria aikuisia. Ville ja Heidi 
Miettinen käyvät säännöllisesti mes-
suissa. Heidi on saanut opintonsa 
päätökseen ja on nyt lääkärin työstä 
äitiyslomalla. Villellä on menossa 
toiseksi viimeinen opiskeluvuosi 
lääketieteen opinnoissa. Miika-vau-
va syntyi lokakuun lopussa. Nyt 
pariskunnan elämää on onnellisesti 
sävyttänyt vauva-arjen opettelu ja 
uuden elämän ihmeen ja Jumalan 
lahjan ihmettely. Miika kastettiin en-
simmäisen adventin aattona, ja perhe 
muistelee kastejuhlaa lämminhenki-
senä ja ikimuistoisena juhlana.

Miettiset löysivät tiensä Luther-sää-
tiön messuihin puskaradion avulla. 
He olivat aktiivisesti mukana Kuopi-
on opiskelijalähetyksen toiminnassa 
ja kuulivat sitä kautta Luther-säätiön 
toiminnasta.

– Sen kanavan kautta tuli löydettyä 
lopulta sitten myös tämä jumalan-
palvelusyhteys ja -yhteisö, jonka 
tärkeyttä alkaa vasta pikkuhiljaa 
ymmärtämään, pohtii Ville.

Messusta on tullut tärkeä osa Miet-
tisten hengellistä elämää. Luterilai-
set peruseväät sana ja sakramentit 
ovat tulleet heille yhä tärkeämmik-
si.

– Minä koen erityisen tärkeänä 
päästä säännöllisesti ehtoolliselle. 

Messuissa saa myös kuul-
la saarnoissa hyvää 

raamattuopetusta ja 
kokea kristittyjen 
yhteyttä, tuumii 
Heidi.

– Jo pitempään 
olen pitänyt 

h y v ä s t ä 
raamattu-
opetuk-
sesta ja 
laaduk-
k a i s t a 
kristil-
l i s i s tä 
t apah-
tumis -

ta. Jo-
t e n k i n 

ajattelin, 
ettei pe-

rusluterilai-
nen messu 
kaavamai -
suudessaan 
vaan oikein 
k o l a h d a 
m i n u u n . 
Ennen ei 

jumalanpalveluksiin usein tullut läh-
dettyä säännöllisesti, mutta nyt huo-
maan Pietari-yhteisöön löytämisen 
myötä, että sunnuntain messussa tu-
lee käytyä mielellään ja luontevasti. 
Lopulta luterilaisessa messussa, kai-
kessa kaavamaisuudessaan on läsnä 
olennaiset ainekset kristityn elämän 
ja -kasvun kannalta, Ville kertoo.

Perustehtävän äärellä
Pietari-yhteisöltä ja koko Luther-
säätiöltä Ville ja Heidi odottavat 
selkeää raamattuopetusta ja yhteyttä 
toisiin kristittyihin jumalanpalvelus-
yhteisössä. Puhuttaessa odotuksista 
Ville korostaa oikeanlaisen julistus-
tavan muistamista:

- Perustehtävän uskollista hoitamis-
ta. Sitä, että liikojen taistelupuheiden 
sijaan annetaan kirkkaasti esillä pi-
detyn evankeliumin ristiinnaulitusta 
Kristuksesta ja Jumalan käsittämät-
tömästä rakkaudesta puhua puoles-
taan. 

Koko Miettisten perhe on onnelli-
nen siitä, että Pietari-yhteisön kautta 
heille on löytynyt luterilainen seu-
rakuntayhteys ja hengellinen koti. 
Heillä on oma pastori, joka on ase-
tettu heitä varten julistamaan sanaa, 
kastamaan ja jakamaan ehtoollista. 
Miettiset ovat juuri niitä nuoria ai-
kuisia, joita on kuulemma vaikeaa 
tavoittaa. Jumala taitaa löytää ja hoi-
taa nuoria aikuisiakin asettamillaan 
keinoilla parhaiten!

– Mielenkiintoista, että samaan ai-
kaan kun kirkko tuskailee nuorten 
aikuisten tavoittamisen kanssa, Pie-
tari-yhteisön kävijöistä huomattava 
osa kuuluu juuri tähän ryhmään.

TeKSTI: 
Kalle VÄÄTÄInen

Hengelliseen kotiin
P


