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R istikukkulalla
PÄÄKIRJOITUS

S

ain vierailla Liettuan matkallani
vaikuttavalla paikalla: ristikukkulalla. Keskellä peltomaisemaa on
mäennyppylä, joka on peitetty tuhansilla eri kokoisilla risteillä. Tämän Kryziu kalnasin historia on puhutteleva.
Neuvostoliiton aikana paikka kolmeen
eri kertaan jyrättiin maansiirtokonein ja
ristit poltettiin. Rangaistuksen uhasta ja
sotilasvartiosta huolimatta ristejä alkoi
aina vain uudestaan ilmestyä. Kun kirkkoja suljettiin ja papit vaiennettiin, tuo
kukkula risteineen oli maan hiljaisten
näkyvä saarna koko kansalle. Sirppi ja
vasara ovat kadonneet, mutta ristit ovat
yhä pystyssä. Jumalan hulluus ja heikkous on aina suurempaa kuin tämän
maailman viisaus ja voima. Ristikukkula oli todistuksen, jumalanpalveluksen ja rakkauden merkkinä.

Meidän rukouksemme ja työnäkymme
Luther-säätiössä on olla pystyttämässä
ristikukkuloita eri puolille Suomea. Me
haluamme kokoontua ristiinnaulitun
Kristuksen luokse, joka ylösnousseena Herrana hallitsee meitä sanallaan
ja palvelee meitä pöydässään. Kyse ei
ole muusta kuin siitä, että voisimme rukoillen yhteisöinä elää apostolien opetuksessa, leivän murtamisessa ja keskinäisessä yhteydessä (Apt.2:42). Nämä
kolme asiaa kuuluvat erottamattomasti
seurakunnan elämään.
Ensinnäkin kyse on todistuksesta, martyria. Ei ole olemassa suurempaa todistusta omistettavaksi ja eteenpäin jaettavaksi kuin ilosanomaa ristiinnaulitusta
Kristuksesta. Vain tässä sanassa on elämä. Vain tähän saarnaan Jumala on itsensä kätkenyt. Vain tämä todistus on
seurakunnan voima. Kristityt ovat aina
todistaneet lempeydellään ja tyyneydellään vihan ja vastustuksen edessä.
Mutta todistus ei ole vain toisen posken kääntämistä vaan korvien ja suun
kääntämistä ristin lahjojen vastaanotta-

miseen kaikissa tilanteissa. Siksi seurakunnan etuoikeus on myös kutsua ja
vihkiä, lahjaksi ottaa vastaan sananpalvelijoita, jotta apostolinen opetus säilyisi sen keskuudessa. Kokoontumalla
ristikukkuloille seurakunta antaa todistuksen toivonsa perustuksesta.
Toiseksi kyse on jumalanpalveluksesta,
leitourgia. Elämä ristikukkulalla on
elämää ristin lahjojen äärellä. Ristin ääreen meidät joka sunnuntai pysäytetään
katsomaan samanaikaisesti, mikä on
velkamme määrä, mutta vielä enemmän
ihmettelemään, mikä on arvomme suuruus Jumalan silmissä. Me tarvitsemme
todistusta Isän suusta, että olemme hänen lapsiaan. Me tarvitsemme sitä, että
Kristus palvelee meitä antamalla puhdistavan ja vahvistavan lahjansa alttarilta. Murrettu murtaa meille elämän
leipää. Me tarvitsemme sitä, että Pyhä
Henki, joka on rakkauden side Isän ja
Pojan välillä, synnyttää meissä jumalallisen rakkauden ja varustaa meidät
palvelutyöhön.
Kolmanneksi kyse on rakkauden palvelusta, diakonia. Jos Ihmisen Poika
kärsi sekä ruumiissaan että sielussaan
ristillä meidän rangaistuksemme, niin
eikö se ole todistus Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta niin meidän ruumistamme kuin sieluamme, niin meidän
ajallisia kuin iankaikkisia tarpeitamme
kohtaan. Rakastavalla Jumalallemme
on kaksi kättä: toisella hän armossaan
pelastaa, toisella laupeudellaan huolehtii. Me näemme miten helposti diakonia
irtautuu seurakunnan todistustehtävästä
ja jumalanpalveluksesta vain yleiseksi oikeudenmukaisuuden ajamiseksi,
avustusten myöntämiseksi ja kriisitukitoiminnaksi. Mutta vaarana meillä on
myös unohtaa sana- ja sakramenttikeskeisyydessämme, miten rakkauden ja
laupeuden palvelu erottamattomasti
seuraa Kristuksen omistamisesta. Jos

Teksti: Juhana Pohjola
Suomen Luther-säätiön Dekaani

risti on armon merkki, niin mitä muuta ristikukkula voi olla kuin armollinen
yhteisö. Olkaa armahtavaiset, niin kuin
teidän taivaallinen Isänne on armahtavainen (Luuk.6.). Siksi saamme jumalanpalvelusyhteisöissämme
opetella
myös diakoniaa. Sellaista spontaania
keskinäistä välittämistä, huolenpitoa ja
palvelua, jota ei voi tilastoida toimintakertomuksiin, mutta jota ilman yhteisön ääni olisi vain rakkaudesta ontto
”helisevä vaski tai kilisevä kulkunen”.
Meillä on myös kutsu rakkaudesta elävänä yhteisönä ilmentää tälle maailmalle Kristuksen rakkautta. Näin liturgiasta nouseva ja palautuva martyria ja
diakonia kuuluvat kaikki yhteen.
Kun kapusin ristikukkulan laelle, löysin suuren krusifiksin, jossa luki keisari
Konstantinuksen aikoinaan kuulemat
sanat: In hoc signo vinces eli Tässä
merkissä olet voittava. Se on kristikunnan ja kirkon historian epäämätön
todistus. Sama taistelu voi saada erilaisia muotoja eri aikoina. Voi näyttää
siltä, että kaikki on menetetty, sileäksi
jyrätty. Mutta lopulta viimeiseksi jää
aina pystyyn Jeesuksen Kristuksen voitonmerkki. Siksi jatkakaamme iloiten
ja rohkeasti ristikukkuloiden pystyttämistä!
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S
uomen Luther-säätiöön vihittiin kolme
uutta pastoria

L

auantaina 20.10. 2007 vietettiin
Göteborgissa suurta juhlaa. Missionsprovinsin piispa Arne Olsson vihki
avustajiensa kanssa viisi nuorta miestä
paimenvirkaan juhlallisessa ordinaa-

antanut sanansa ja sananpalvelijansa,
jotta Kristuksen evankeliumi tulisi uskon kautta omistetuksi ihmisten pelastukseksi.

”Kaitkaa teille uskottua laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti Jumalan
tahdon mukaan, ei herroina halliten
niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina.”

Kuvateksti: (vas.) Antti Lehrbäck, Mongoliaan lähetystyöhön palaava Bertil Andersson, piispa Arne Olsson, Esko Murto,
Markus Pöyry ja Göteborgin koinonian pastoriksi tuleva Mattias Lindström.
tiomessussa. Vihittävien joukossa oli
kolme suomalaista Luther-säätiön palvelukseen tulevaa pastoria: Antti Lehrbäck, Esko Murto ja Markus Pöyry.
Kaiken kaikkiaan piispa Arne Olsson
on kolmen vuoden aikana vihkinyt 15
pastoria Lähetyshiippakuntaan. Kuusi
heistä on tullut Luther-säätiöön. Pastori
Antti Lehrbäck tulee palvelemaan Luther-säätiön jumalanpalvelusyhteisöissä
Tampereella ja Hämeenlinnassa, pastori Esko Murto Helsingissä ja pastori
Markus Pöyry Seinäjoella.
Piispa Arnen vihkipuheen tekstinä oli
”Joka kuulee teitä, se kuulee minua”
(Luuk.10:16). Puheessaan vihittäville
hän korosti sitä, että Kristuksen lähettiläiden ei pidä puhua omia ajatuksiaan
ja ihmisten mielipiteitä vaan lähettäjänsä eli Jumalan sanaa.
- Poika on Isän lähettämä. Niin kuin
Kristus puhui ja teki, sitä mitä Isä halusi ja sanoi, samoin te Kristuksen lähettiläinä osoittakaa samaa kuuliaisuutta.
Saarnassanne ja opetuksessanne teidän
suunne tulee olla Jumala suu. Hän on

Lauman paimeniksi
Vihkipuheen jälkeen seurasi Jumalan
sanan evästyksiä tuleville sananpalvelijoille. Vihittävät lausuivat Apostolisen uskontunnustuksen ja vastasivat
piispan esittämiin kysymyksiin luvaten
hoitaa virkaansa Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen pohjalta huolehtien
seurakuntalaisista. Vihittävät antoivat
pappislupauksensa Jumalan ja seurakunnan edessä. He ilmaisivat halunsa
hoitaa uskollisesti tehtäväänsä kaavan
sanojen mukaan ”suuri tilinteonpäivä
silmiensä edessä”.
Kuoron ja salin täyden seurakunnan laulaessa virttä Tule Pyhä Henki
luoksemme piispa Arne avustajineen
puki alttarille polvistuneiden vihittävien päälle viran tunnusmerkit, stolan
ja kasukan. Tämän jälkeen joukko eri
ikäisiä pastoreita eri puolilta Pohjoismaita laski kätensä kunkin vihittävän
päälle ja he rukoilivat yhdessä Isä meidän –rukouksen.

Näin kolme suomalaista ’muskettisoturia’ risti selässään ja Karitsan kuva
rinnassaan lähetettiin palvelemaan Luther-säätiön jumalanpalvelusyhteisöjä.
Suomesta juhlassa oli mukana ystäviä
ja sukulaisia. Luther-säätiön hallituksen jäsen Erkki Leino vaimonsa MarjaLeenan kanssa olivat myös paikalla.
- Tällainen päivä on suuri juhla. Onhan
tämä virka asetettu evankeliumin julistukseen ja näin ihmisten pelastukseen.
Puhuttelevaa on ollut nähdä, miten yhteinen usko ilmenee alttiudessa palvella
vapaaehtoisesti kaikissa käytännön järjestelytehtävissä, Erkki ja Marja-Leena
kertoivat tunnelmistaan.
Päivä päättyi juhlaillalliseen, jonka
aikana monissa puheissa evästettiin
tuoreita pastoreita, iloittiin uskon yhteydestä ja kyseltiin, onko seuraava pappisvihkimys jo sitten Suomessa.

Herran seurakunnan uudet paimenet lähettiin työhön Pietarin kirjeen sanoin:
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D
iakonia – ruumiin ja sielun hätään
vastaamista
Mitä sinulle tulee mieleen sanasta diakonia? Moni ajattelee, että kysymyksessä on kirkon sosiaalityö, köyhien
avustaminen tai vanhusten verenpaineen mittaaminen. Diakonia käsitetään
yleisesti ottaen kirkon hyväntekeväisyydeksi, jota on vaikea erottaa maallisesta sosiaalityöstä.
Apostolien tekojen kuudennessa luvussa kuvataan, miten seurakunnassa tuli
kiistaa avustusten jaosta. Tapana alkuseurakunnassa oli, että seurakunnan
jäsenet toivat ruokia ja juomia uhrilahjana jumalanpalvelukseen. Lahjoista
erotettiin ehtoollisaineet, leipä ja viini.
Messun jälkeen
seurakunnalle
lahjoitetut ruuat
ja juomat jaettiin
ensin seurakunnan sisällä apua
tarvitseville ja sitten ulkopuolisille. Seurakunnan
kasvaessa
tätä
jakamista ei ollut
enää mahdollista
tehdä apostolien
voimin.
Diakoneiksi eli
seurakunnan palvelijoiksi valittiin
seitsemän miestä.
Yksi heistä oli
Stefanos.
Hän
kertoi
Jumalan
pelastussuunnitelmasta, joka huipentui Kristuksen ristinkuoleman jälkeen
ylösnousemukseen. Stefanos kuoli pian
diakoniksi tulemisensa jälkeen marttyyrikuoleman (Apt. 7). Tärkein viesti
hänen lyhyellä diakonin urallaan oli se,
että hän jakoi taivaallista ja maallista
leipää! Toinen apostolien tekojen kuvaama diakoni oli Filippos, joka julisti
myös evankeliumia käytännön palvelun lisäksi (Apt. 8). Diakonia on Raamatussa aina sielun ja ruumiin hätään
vastaamista. Sielun hätään auttaa vain
Kristus ja ruumiin hätään auttaa vain
omasta luovutettu aineellinen apu.



Diakonia on uskon hedelmä

Lähtökohtana diakoniassa on Jumalan
lihaksi tulo Jeesuksessa Kristuksessa:
“Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan
henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta”
(Matt. 20:28). Kristus on täydellisellä tavalla palvellut ja toiminut ensimmäisenä diakonina. Hän on esimerkki
ja esikuva siitä, mitä kirkon tulisi tehdä ja miten sen tulisi palvella. Se, että
Jeesus antoi itsensä lunnaiksi koko ihmiskunnan puolesta, tarkoittaa kaikille
Jeesukseen uskoville sovintoa Jumalan
kanssa. Pyhä Jumala näkee Jeesuksen
sovitustyön ansiosta meissä armahde-

tuissa vain rakkaan Poikansa ansiot ja
pyhyyden. Jeesuksen palvelutyön takia
olemme pyhiä ja Jumalalle kelpaavia!
Tämän maailmankaikkeuden suurimman ilosanoman välittäminen sanassa
ja sakramenteissa on kirkon elinehto. Vain silloin, kun kirkko saa elää ja
hengittää pelastuksesta, joka tapahtuu
“yksin uskosta, yksin armosta, yksin
Kristuksen tähden”, on rakkauden
palvelutyön syntymisellä edellytyksiä.
Tämän sanoman julistus ja siitä todistaminen on kaiken keskuksena.
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Ilosanoma, joka lahjoittaa meille syntisille ihmisille kaiken eikä vaadi mitään,
synnyttää kristityissä uskon, kiitoksen
ja ylistyksen. Yhä uudestaan kristityt
kokoontuvat messuun ottamaan Jeesuksen Kristuksen vastaan sanan saarnassa
ja ehtoollisessa. Kun Vapahtaja antaa
itsensä joka sunnuntai palveluksessaan,
katuvat syntiset muuttuvat Kristuksessa pyhiksi. Kun kristityt säännöllisesti
saavat ottaa Jeesuksen vastaan kaikeksi, mitä he tarvitsevat, alkaa Kristus itse
synnyttää hyvää hedelmää. Kristuksen
kristityissä synnyttämä hyvä hedelmä
on rakkaus (Gal. 5:22). Kun Kristus itse
saa asua meissä, toteutuu Efesolaiskirjeen lupaus: “Näin Kristus asuu teidän
sydämissänne, kun
te uskotte, ja rakkaus on elämänne
perustus ja kasvupohja” (Ef. 3:17).
Paavali kirjoittaa
Timoteukselle aivan samasta asiasta opettaessaan
Kristuksen aikaansaamasta uskosta ja rakkaudesta
(1.Tim. 1:14 ja
2.Tim. 1:13). Alttarilta ja saarnastuolista virtaava
elämä
herättää
koko
seurakunnan rakastamaan
Jumalaa ja toisia
ihmisiä.
Kun kirkossa nämä kaksi asiaa ovat
kunnossa; julistus Kristuksen sovitustyöstä ja siitä eläminen, syntyy siitä
aina seurakunnan palvelutyö, diakonia, joka ulottuu myös oman yhteisön
ulkopuolelle. Evankeliumista elävän
yhteisön ei tarvitse kysyä, mistä diakoniaa toteuttavat löytyvät, vaan kysymys
kuuluu, miten auttamistyö järjestetään
ja toteutetaan!

1.

Teesejä diakoniasta
Uskon kautta kristityissä asuva jumalallinen rakkaus ei voi olla toimimatta toisten ihmisten hyväksi. “Siinä
on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän
syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos
Jumala on näin meitä rakastanut, niin
mekin olemme velvolliset rakastamaan
toinen toistamme” (1.Joh 4:10).

6.

Uuden testamentin diakonia saa
voimansa sanasta ja sakramenteista.
Kaste vaikuttaa ja velvoittaa palveluun
(Room. 6:1–4, 7:4–6). Julistettu ja luettu armon evankeliumi ja synninpäästö
vaikuttaa saman armon ja rakkauden
toisia kohtaan (Matt. 18:21–35). Ehtoollisessa Jeesus antaa ruumiinsa ja
verensä, että me hänen rakkaudellaan
rakastaisimme toisiamme.(1. Kor.
10:5–17, 1. Kor. 12:12–26)

diakoniasta kuuluu jokai2. Jeesuksen ihmiseksi tulon mystee- 7.selle Vastuu
kristitylle. Jokainen on yksilönä
rin takia jokaiseen ihmiseen kohdistuva
hyvä tai paha teko kohdistuu salatulla
tavalla Kristukseen. “Totisesti minä
sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet
yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle...
kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä
yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle” (Matt.
25:31-46).

3.

Jeesuksen sovitustyön kohdistuminen kaikkiin ihmisiin tekee kaikista
ihmisistä yhtä arvokkaita: “Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan
kirkkautta vailla” (Room 3:23). Hän
kuoli kaikkien ihmisten, hyvien ja pahojen, syntien puolesta.

4.

Jeesuksen toiminnan sisältönä oli
aina sekä hengellinen, että maallinen
apu ja parantaminen. “Kumpi on helpompaa, sanoa: ’Sinun syntisi on annettu anteeksi’, vai sanoa: ’Nouse ja
kävele’? Mutta jotta tietäisitte, että
Ihmisen Pojalla on valta antaa maan
päällä syntejä anteeksi – – ’minä sanon
sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.’” (Luuk. 5:23–24).

5.

Apostolien tekojen esimerkki
kertoo yleisen diakonian ja diakonian viran tarpeellisuudesta. Kristittynä
olemiseen kuuluu omasta luopuminen
toisten hyväksi (Apt. 4:34). Tarvitaan
naisia (Room. 16:1) ja miehiä, jotka
ovat seurakuntaruumiissa erotettuja
palvelemaan diakonian virassa (Apt.
6:1–7 ja Apt. 11:29).

velvollinen tekemään hyvää. Mutta
samalla jokaista arvioidaan yhteisön
tekemisten ja tekemättä jättämisten
mukaan (Matt. 25:31–). UT:n esimerkki kehottaa kristittyjä avustamaan ja
palvelemaan lähellä ja kaukana.(Apt.
24:17, 1. Kor. 16: 1–4, 2. Kor. 9:12)

8.

Yleinen pappeus koskee jokaista
kristittyä: “Mutta te olette valittu suku,
kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka
teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa” (1. Piet 2:9). Julistettu
sanoma Jeesuksesta ei milloinkaan voi
olla erillään toisten ihmisten rakastamisesta.

9.

Kaikki ihmiset ovat Jumalan luomia. Jumala on luonut ihmiset sielun
ja ruumiin kokonaisuuksiksi. Sielu tarkoittaa koko ihmisen olemusta. Pelastus ja ikuinen elämä tarkoittavat koko
ihmisen olemuksen herättämistä ikuiseen elämään viimeisenä päivänä. Kristus on ostanut kalliilla sovintoverellään
koko ihmisen olemuksen, ruumiin ja
sielun. Hän palveli meitä myös ruumiidemme herättämiseksi. Siksi diakonia
kuuluu aina kirkon julistukseen.

teutuu Jeesuksen nimessä. “Siitä kaikki
tuntevat teidät minun opetuslapsikseni,
jos teillä on keskinäinen rakkaus”(Joh.
13:35).

Katumus, usko, diakonia!
Mietittäessä miten hyvin omassa seurakunnassamme diakonian teesit toteutuvat, saattaa todellisuus olla varsin
karu. Raamatun maalaama kuva jokaisesta kristitystä palvelevana yksilönä
on myös vaatimuksia täynnä: meidän
tulisi rakastaa toisia ihmisiä pyyteettömästi ja luopua omastamme heidän hyväkseen ja meidän tulisi järjestää asiat
niin, että olisi mahdollista perustaa diakonian virkoja tarpeen mukaan.
Ajatus raamatullisesta diakoniasta pakottaa meidät kaikki aloittamaan diakoniatyömme synnintunnustuksella.
Saamme tulla ylidiakonimme Jeesuksen luokse ja tunnustaa syntisyytemme,
heikkoutemme ja kyvyttömyytemme
tässäkin asiassa. Voimme synnit tunnustaen kätkeytyä Jeesuksen haavoihin
ja uskoa häneen. Häneltä kuulemme:
“Poikani, tyttäreni sinun syntisi ovat
anteeksi annetut ja pois otetut. Minä
olen tehnyt kaiken palvelutyön puolestasi. Jää minun rauhaani!” Näin tehdessämme meissä toteutuu Kristuksen
diakonia ja iloiten kyselemme, mikä on
mestarimme tahto tässä asiassa. Saamme palvella pelastettuina ja lunastettuina, emme enää pelastuaksemme!

Teksti: Kalle Väätäinen, Siilinjärvi

10. Luterilainen kirkko näkyy kirkon

tuntomerkeissä, jotka ovat seurausta
puhtaan evankeliumin julistuksesta ja
armonvälineiden oikeasta hoitamisesta. Siellä missä on oikea näkyvä kirkko, se tunnetaan rakkaudesta, joka to-
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K ristus on maailman diakoni
K

aikilla meillä on jonkinlainen
mielikuva kirkon diakoniatyöstä. Julkisuudessa se sai lamavuosina
paljon myönteistä huomiota ruokapankeistaan ja velkaneuvonnastaan. Perinteisesti diakoniatyön ajatellaan varmaankin olevan lämpöisen diakonissan
tekemää vanhustyötä tai köyhien auttamista.
Luther-säätiössä meillä on nyt hieno
mahdollisuus löytää uudelleen diakonian raamatulliset juuret ja rakentaa
niiden varaan. Diakonia on olennainen
osa yhteisöjemme elämää ja tehtävää,
eikä suinkaan mikään toiminnan ylimääräinen lisuke. Diakonia ei ole vain
erillinen sektori vaan se on kaikkia kirkon työmuotoja yhdistävä tekijä. Kirkko on joko diakoninen kirkko tai sitten
se ei ole uskollinen Perustajalleen.

Vääriä käsityksiä diakoniasta
Nykyisin diakoniatyö käsitetään usein
toisten ihmisten humaanina auttamisena, jossa kristillistä sanomaa pidetään
toisarvoisena. Nykykirkossa ajatellaan
yleisesti, ettei julistaminen kuulu lainkaan diakoniaan. Tuotetaan vain virkatyönä palveluja kirkon jäsenille tai
harjoitetaan kansainvälistä avustustyötä ilman lähetystyötä. Luterilaisen uskon mukaan diakonia ei kuitenkaan ole
koskaan erotettavissa julistuksesta eikä
jumalanpalveluksesta.
Kirkkojärjestyksen mukaan “seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa
diakoniatyötä”. Siinä todetaan aivan
oikein, ettei diakoniatyö ole vain palkattujen työntekijöiden toimintaa vaan
kuuluu kaikille kristityille. Sen sijaan
kirkkojärjestys antaa diakoniatyölle
väärän lähtökohdan esittämällä sen
vaatimuksena, lakina. Oikea diakonia
kumpuaa päinvastoin evankeliumista,
Jumalan lahjasta. Tämä lahja on Kristus.
Diakonian väitetään usein olevan Jeesuksen esimerkin seuraamista. Meidän
tulisi ikään kuin pyrkiä “matkimaan”



Vapahtajan toimintaa. Mutta emmehän
me ole “jeesuksia”! Meidän näyttelemisemme eivät tuota hyvää hedelmää.

Diakonian sanotaan myös syntyvän kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan. Olemme tämän näkemyksen mukaan niin
kiitollisia Kristuksen rakkaudesta meitä
kohtaan että alamme osoittaa rakkautta
toisille ihmisille. Tällaisen käsityksen
virhe on siinä, että ajatellaan meidän
sisimmästämme voivan löytyä ihmisen
omaa rakkautta. Sitä etsiessä jää kyllä
pää vetävän käteen.

Kristus on diakoni
Diakoniaa ei voi erottaa Kristuksen
persoonasta eikä työstä. Me emme voi
vain alkaa tehdä diakoniatyötä, emme
edes kastettuina kristittyinä. Pohjimmiltaan diakonia ei koskaan meidän
työtämme, eikä edes kirkon työtä, vaan
yksin ja ainoastaan Kristuksen työtä.
Jos tämä perustava lähtökohta unohdetaan, diakoniatyö vääristyy tavalla tai
toisella.
Evankeliumi opettaa, ettei “Ihmisen
Poikakaan tullut palveltavaksi vaan
palvelemaan ja antamaan henkensä
lunnaiksi kaikkien puolesta” (Matt.
20:28). Kaikki kirkon diakoniatyö on
pohjimmiltaan tätä Kristuksen palvelutyötä, jota hän tekee antamalla itsensä maailman puolesta. Diakonia ei ole
seuraus tai johtopäätös Kristuksen toiminnasta vaan se on Kristuksen omaa,
jatkuvaa työtä.
Se rakkaus, jota me osoitamme lähimmäistä kohtaan, ei ole meidän omaa
rakkauttamme. Se on Kristuksen rakkautta meidän kauttamme. Hän rakastaa meissä, koska hän uskon kautta
asuu meissä. Kristus ei voi olla rakastamatta, koska hän ON rakkaus (1. Joh.
4:16). Siksi diakoniatyön tekijänä on
aina meissä asuva Kristus itse.
Diakonia ei siis synny pakottamalla
tai usuttamalla ihmisiä rakastamaan.
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Diakonia syntyy siitä, kun me elämme
uskon kautta Kristuksessa ja hänen elämänsä alkaa vaikuttaa meissä. Silloin
diakonia kumpuaa meistä luonnostaan.

Diakonia messussa
Usein ajatellaan, että diakonia on kurjassa asemassa olevien ihmisten säälimistä ja auttamista. Kyllä se toki sitäkin on. Pohjimmiltaan diakonia on
kuitenkin veljesrakkauden toteutumista
uskonyhteisössä ja sen kautta: “Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain” (Gal. 6:2). Diakonia on siis sitä, että jaamme toistemme
ilot ja surut, tuemme toisiamme vastavuoroisesti. Haluamme huolehtia toistemme ajallisista ja ikuisista tarpeista.
Tällaista diakoniaa tapahtuu varmasti
jokaisen messun yhteydessä.
Werner Elertin mukaan veljesrakkaus
perustuu Kristuksen sakramentaaliseen
läsnäoloon seurakuntansa keskellä.
Sana ja sakramentit luovat uskonyhteyden ja pitävät sitä yllä. Siksi diakoniakin saa voimansa ja sisältönsä juuri
jumalanpalveluksesta. Siellä Kristus
palvelee meistä ja hänen rakkautensa
suuntaa meidät kohti lähimmäisiä.
Kristus ei kuitenkaan jää messuun vaan
hän jatkaa diakoniatyötään meissä ja
meidän kauttamme, kun astumme arkeen. Siellä arjen keskellä Kristus palvelee ihmisiä meidän kutsumuksemme
välityksellä. Tähän diakoniatyöhön
kuuluu myös evankeliumin esillä pitäminen uskosta osattomien keskuudessa. Samoin ei kansainvälistä diakoniaa
voi kuvitellakaan ilman kristillistä julistusta.

Yhteisödiakonia
Luther-säätiön yhteisöissä on nyt aika
miettiä diakoniatyön toteutumista. Mihin käytännön tekoihin Kristuksen rakkaus on meitä kehottamassa? Kuinka
koko yhteisön voisi läpäistä diakoninen
Kristuksen rakkauden ilmapiiri? Miten
kaikkia yhteisön jäseniä voisi rohkais-

ta vastavuoroiseen taakkojen kantamiseen?
Kuinka voisimme huolehtia puutteessa elävistä
lähimmäisistä? Millä tavoin diakoniatyö tulisi
järjestää yhteisössä ja ketkä voitaisiin nimetä
sen vastuuhenkilöiksi?
Meidän on mahdollista välttää niitä vääristymiä,
jotka ovat usein tehneet diakoniasta vain inhimillistä avustustyötä tai virkamiesten työsuorituksia. Jumalanpalvelusyhteisöissä on mahdollista löytää diakonian alkuperäinen malli, jota
Apostolien teot kuvaa näin: “Uskovat elivät
keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat … Uskovat pysyivät yhdessä
ja kaikki oli heille yhteistä” (2:42, 44).

Samalla emme kuitenkaan saa unohtaa erityistä
diakonian virkaa: “Ei ole oikein, että me ruoan
jakamisen tähden laiminlyömme Jumalan sanan. Valitkaa siis, veljet, keskuudestanne seitsemän hyvämaineista miestä, jotka ovat Hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme
heidät tähän tehtävään” (Ap.t. 6:2-3). Diakonian viran uudelleenlöytäminen ja tunnustuksen
mukainen hoitaminen onkin yksi tulevaisuuden
tärkeimmistä haasteista. Kristus palvelee maailmaa myös erityisen viran kautta.

Teksti: Petri Hiltunen
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Valokeilassa
Tiituksen jumalanpalvelusyhteisö, Mikkeli

Tässä sarjassa esittäytyvät Luther-säätiön jumalanpalvelusyhteisöt ympäri maan
MIKKELISSÄ aloitettiin säännöllisten jumalanpalvelusten
viettäminen ensimmäisenä adventtisunnuntaina joulukuussa
2006. Jo ennen sitä oli muutaman kymmenen hengen joukko
kokoontunut Mikkelin adventtikirkon tiloihin kuuntelemaan
pastori Petri Hiltusen raamattutunteja, joissa oli käsitelty esimerkiksi ehtoollisen merkitystä sekä Jumalan sanaa lakina ja
evankeliumina. Nämä raamattutunnit pohjustivat luterilaisten jumalanpalvelusten aloittamista ja jumalanpalvelusyhteisön rakentamista.
Jumalanpalvelusten viettäminen nousi tarpeesta - kaivattiin
yhteisöä, johon voi lähteä turvallisin mielin. Mikkeliin kaivattiin jumalanpalvelusta, joka olisi varmasti apostolisen jär-

Miksi Tiitus?
Tiitus on Uudessa testamentissa saanut paljon hyvää
osakseen. Tiitus on Paavalin hengellinen poika. He ovat
saman uskon tunnustajia. Samasta uskosta ja samasta
Vapahtajamme armosta mekin saamme olla osallisia
yhdessä apostolien ja kaikkien pyhien kanssa.
Paavali kehotti Tiitusta pysyttelemään erossa ”juutalaisten taruista” ja ihmislähtöisistä opeista. Sen sijaan
hän kehottaa Tiitusta puhumaan terveen opin mukaisesti. Tähän terveeseen oppiin sisältyy sekä laki että
evankeliumi, nuhtelu ja rohkaiseminen. Keskuksena
on, että Vapahtajamme antoi itsensä alttiiksi meidän
puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta
vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää (Tiit 2:14). Vapahtaja antaa itsensä meillekin pyhässä ehtoollisessa ja
sanassaan. Hoidettuina saamme lähteä elämään kristittynä arjen keskellä.
Tiitus oli saanut kaiken pelastukseen tarvittavan jo pyhässä kasteessa, Jumalan lahjana. Samoin mekin saamme toivossa odottaa Vapahtajamme kohtaamista.
Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys
ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti
meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan
pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät
puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki
uudisti meidät. Tämän Hengen hän vuodatti runsaana
meidän päällemme Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me hänen armonsa ansiosta tulisimme
vanhurskaiksi ja saisimme osaksemme ikuisen elämän,
niin kuin toivomme. (Tiit 3:4-7)



jestyksen ja Jumalan sanan mukainen. Tiitus-yhteisössä pidetäänkin tärkeänä, että opetus on apostolisen ja luterilaisen
tunnustuksen mukaista. Erityisesti korostetaan Raamatun
arvovaltaa. ” Raamattu on Jumalan sanaa – sen totuudellisuudesta ei käydä kauppaa.”, sanoo Tiitus-yhteisön esimies
Martti Pora.

Adventtina aloitettiin
Tiitus-yhteisön ensimmäiseen messuun oli kokoontunut noin
neljänkymmenen hengen joukko seurakuntalaisia. Messun
toimitti pastori Petri Hiltunen avustajanaan pastori Kimmo
Jaatila. Samaiset paimenet ovat aloituksen jälkeenkin vastanneet yhteisön palvelemisesta Jumalan sanalla ja sakramenteilla. Myös muihin palvelutehtäviin, kuten suntion tehtäviin ja kahvitukseen, on ilahduttavasti löytynyt sitoutuneita
vastuunkantajia. ”On mukavaa olla mukana järjestelemässä
messua, se on mahdollisuus toimia seurakunnan yhteisen
messun aikaansaamiseksi”, toteaa Juha Hasanen, Tiitus-yhteisön aktiivinen vastuunkantaja.
Maaliskuussa 2007 pidettiin Tiitus-yhteisön järjestäytymiskokous. Tämä koettiin tärkeäksi, jotta jumalanpalvelusyhteisöstä voisi tulla hengellinen koti ja kasvupaikka. Samalla
Tiitus-yhteisö liittyi osaksi Suomen Luther-säätiön valtakunnallista jumalanpalvelusyhteisöjen verkostoa.

Luottavaisina huomiseen
Tiitus-yhteisö on vakiinnuttanut paikkansa lyhyessä ajassa.
Olemme kokoontuneet säännöllisesti kahden viikon välein
Jumalan hoidettaviksi ja palveltaviksi. Ilahduttavaa on ollut, että uusia ihmisiä on tullut jatkuvasti mukaan yhteisön
elämään. Olemme saaneet kasvaa Vapahtajan tuntemisessa,
mutta myös toistemme tuntemisessa. Suotavaa olisikin, että
todellinen yhteys ja ystävyys kasvaisivat seurakuntalaisten
kesken, etteivät ne jäisi vain messuun.
Miksi sitten on tärkeää kokoontua messuun? ”Jumalanpalveluksen merkitys hengellisen elämän keskuksena on kirkastunut uudella tavalla. Messua ei voi korvata muilla, sinänsä
hyvillä hengellisillä tilaisuuksilla, kuten sanan ja rukouksen
illoilla, raamattutunneilla tai ylistystilaisuuksilla. Kristillisen
kirkon messussa me todellisesti kohtaamme Herran Jeesuksen sanassa ja ehtoollisessa., kertoo Martti Pora löydöstään.
Yhteisön haasteena on jokaviikkoisen messun ja oman paimenen saaminen. Myös lapsiperheiden ja opiskelijoiden
tavoittaminen on haaste. Jumalan armoon luottaen saamme
mennä eteenpäin.
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Hannu Harni luottaa
sanaan ja sakramentteihin
Mikkeliläinen Hannu Harni (50) on ollut alusta alkaen mukana Tiitus-yhteisön toiminnassa. Hän toimii yhteisön suntiotiimissä ja hallituksen sihteerinä. Tiitus-yhteisössä Hannu
on iloinnut vapauttavasta opetuksesta, joka ei vaadi mitään,
mutta antaa syntiselle kaiken ilmaiseksi.
– Olen saanut opetusta sanan ja sakramenttien merkityksestä
ja sitä kautta niiden lahjaluonne on alkanut avautua. Helposti uskonelämäämme tulee omaa suorittamista ja yrittämistä.
Tämä tulee jopa salakavalasti. Sen sijaan sakramenteissa
suunta on kokonaan Jumalasta meihin päin. Sakramentit perustuvat Herran käskyyn ja asetukseen. Niiden välityksellä
saamme syntien sovituksen ja uuden elämän: Herran kuolema ja ylösnousemus tulevat meidän kohdallemme. Tietysti
sakramenttien vastaanottamiseen liittyy usko, mutta ei ole
tarpeen tutkia liikaa uskoa itsessään, pohtii Hannu.
Hannulle tärkeää Tiitus-yhteisön toiminnassa on messu ja
yhteisöllisyys. Kodinomaisessa yhteisössä keskustelut veljien kesken ovat tärkeä osa seurakunnan elämää.
– Jumalanpalveluksen merkitys on alkanut avautua. Messussa saa peilata omaa elämäänsä: asioita, jotka sitovat ja
joiden kanssa joutuu kipuilemaan. Siellä näkee omia syntejään ja
vaikeuksiaan, mutta myös iloja.
Mutta ennen kaikkea messussa saa synnit anteeksi, kun evankeliumi
vapauttaa meidät.
Tämä vapauttava sanoma tulee osaksemme
myös ehtoollisessa. Siksi jumalanpalvelus
merkitsee minulle lepoa.

Jumalan lahjat sanassa ja sakramenteissa ja yhteisöllinen ilmapiiri vaikuttavat myös palvelemisen mieltä.
– Tekeminen ei tunnu ensinkään pakottavalta, vaan mukaan
tulee mielellään, toteaa Hannu.

Tiitus-fakta
Messu sunnuntaisin klo 17
21.10; 4.11; 18.11; 2.12; 16.12; 30.12
Rouhialankatu 2
Kirkkokahvit
Raamattupiiri torstaisin klo 18 (kysy lisää!)
Tervetuloa!
Yhteydet:
Pastori Petri Hiltunen
gsm 0503070050
@luthersaatio.com

Pastori Kimmo Jaatila
gsm 0505646815
@savonlinna.net

Isäntä Martti Pora
gsm 0405961014
@mikkeliamk.fi
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LAMPUN VALOSSA

“H

än nousi korkeuteen vangit
voittosaaliinaan, hän antoi
lahjoja ihmisille. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että
profeetat ja evankeliumin julistajat,
sekä paimenet että opettajat.” (Ef. 4.)
Osaammeko olla kiitollisia näiden sanojen äärellä? Voimmeko sanoa, että
pastorit ovat todellakin Jumalan lahja
seurakunnalle?
On ainakin kolme asiaa, joiden vuoksi Jumalan lahja pappisvirassa on joidenkin kristittyjen mielissä muuttunut
kitkeräksi. Ensimmäinen on piinallisen
selkeä: sekä nykyaika että historia tuntevat paljon sellaisia pappeja, jotka eivät ole hoitaneet virkaansa oikein, vaan
ovat olleet sellaisia kelvottomia palvelijoita, joista Herra puhuu Matt. 24:48-.
Moni kristitty on joutunut kerta toisensa jälkeen pettymään sielunpaimeniinsa, ei ehkä näiden luonteen heikkouden
tähden, vaan siksi, etteivät nämä ole
”puhuneet niin kuin puhua tulee” vaan
ovat julistaneet seurakunnan uskolle
vierasta oppia. On kuitenkin muistettava vanha latinalainen periaate: abusus
non tollit usum, väärinkäyttö ei kumoa
(oikeaa) käyttöä. Se, että moni on hoitanut virkaansa huonosti, ei tee vielä
virasta itsestään huonoa.
Jotkut suhtautuvat nihkeästi pappisviran selkeään esillä pitämiseen, koska
heidän mielissään kaikki viralle annettu arvostus on automaattisesti pois
seurakuntalaisten arvostuksesta. Luterilainen oppi virasta on pitänyt vahvasti
kiinni siitä, että pappisvirka ei tee viranhoitajastaan mitenkään olemuksellisesti pyhempää kristittyä, ikään kuin
olisi olemassa jonkinlainen hengellinen
VIP-luokka, johon papit kuuluvat.

Seurakuntaa varten
Tasapainoileminen riittävän, vaan ei
liiallisen virkateologian kanssa on tarpeetonta, jos virka ymmärretään oikein.
Pastorit ovat olemassa palvellakseen
seurakuntaa. Seurakunta on se kallis-
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L ahjoja taivaasta?

arvoinen helmi, todellinen Kristuksen
morsian, Jumalan suuren rakkauden
kohde. Pappi on Kristuksen palvelijana
vartioimassa tätä kallisarvoista ihmettä:
Pyhän Hengen temppeliä. Pietarille Tiberiaan järven rannalla annetuissa kolmessa kehotuksessa Jeesus käski tehdä
hyvää hänen lampailleen (Joh. 21).
Paimen johtaa laumaa, mutta ei omista
sitä. Seurakuntalaiset ovat Jeesuksen
seurakuntalaisia. Siksi itse asiassa paimenviran oikeanlainen korostaminen
ja esillä pitäminen kertoo vain suuresta
huolesta ja rakkaudesta seurakuntalaisia kohtaan – onhan koko viran tehtävänä ahkeroida heidän parhaakseen. Jos

Jumalanpalvelusyhteisöissä tällainen
lauman ja paimenen suhde ei voi toimia.
Meillä ei ole kykyä eikä millään muotoa haluakaan ylläpitää järjestelmää
joka passivoi seurakuntalaisia. Luthersäätiön jumalanpalvelusyhteisöt tarjoavatkin mahdollisuuden palvella seurakuntaa mitä moninaisimmilla tavoilla.
Tämäkin pitää silti osata nähdä oikein.
Usein ylistetty ”maallikkoaktiivisuus”
ei tarkoita sitä, että seurakuntalaisen on
päästävä tekemään samoja töitä kuin
pastori. Maallikoiden arvostaminen
tekemällä heistä ”pikku pappeja” tuntuu hullunkuriselta, se kun viestittää
itse asiassa päinvastaista – olet arvokas
maallikkona vasta kun pystyt tekemään
papin työt! Terveessä luterilaisessa
virkakäsityksessä sekä paimenella että
seurakuntalaisella on oma itsenäinen
arvonsa.

Koko elämäksi

virka ymmärretään nimenomaan sanan
julistamisen ja seurakuntalaisten palvelemisen virkana, sitä on tarpeen korostaan niin paljon kuin mahdollista!
Kolmantena huolena on usein pelko
pappisviran passivoivasta, lähes kahlitsevasta vaikutuksesta seurakunnassa.
Tämäkään pelko ei ole täysin perusteeton. Valitettavan usein verorahoin ylläpidetyt seurakunnat ovat – varmaankin
tahtomattaan – ruokkineet ajattelumallia, jossa jokainen tehtävä hoidetaan palkatulla työvoimalla. Kirkkoon
tullaan kuin teatteriin tai stadionille:
kansa istuutuu katsomon penkeille seuraamaan millaista hengellistä huvitusta
sille tällä kertaa tarjotaan.
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Lauantaina 20.10. minut, yhdessä neljän muun nuoren miehen kanssa vihittiin ”till det heliga prästämbetet” –pyhään pappisvirkaan. Viran saamiseen
tarvitaan sekä seurakunnan kutsu että
papiksi vihkiminen. Markus Pöyryn,
Antti Lehrbäckin ja minun kohdallani
jumalanpalvelusyhteisöt täällä kotimaassa päättivät kutsua meidät työhön.
Ruotsissa kirkkokansalta kysyttiin, tahtovatko he ottaa alttarille kerääntyneet
pappiskandidaatit omiksi paimenikseen
ja rukoilla heidän puolestaan. Kansan
jyrähtäessä ”JA” enkelit nauroivat ja
perkeleet nyyhkivät.
Ruotsalaisten keskellä saattoi todella
kokea millä tapaa virka on Jumalan
lahja seurakunnalle. Me vihityt saimme
jotain suurta: tehtävän, jonka täyttämiseen kuluu koko elämä. Enää ei tarvitse kysellä oman elämäntehtävänsä
perään! Lisäksi me saimme satamäärin
esirukoilijoita ja tukijoita. Seurakunta
ei olekaan papille vain työsarka, vaan
myös työn mahdollistaja ja osaltaan
voiman ja innostuksen lähde!

TEKSTI: Esko Murto

S
uomen Luther-säätiön
messuja 2007

Heinola:

Kirjauutuus!
Martti Luther: I Mooseksen kirjan
selitys 32-40

Sunnuntaina 11.11. Klo 15
Pääsinniemen rukoushuoneella, Jousantie.

Helsinki: Markus-yhteisö

Joka sunnuntai klo 11. Annankatu 7.

(Sid. 436s. Hinta 49 EUR)

Hämeenlinna: Matteus-yhteisö

Sunnuntaisin klo 11. Tykistötie 13.
4.11.; 18.11.; 2.12.; 16.12.

Imatra:

Sunnuntaisin klo 15. Teppanalan rukoushuoneella.
11.11.; 9.12.

Joensuu: Nehemia-yhteisö

Sunnuntaisin klo 11. Tikkamäentie 8.
28.10.; 11.11.; 25.11.; 9.12

Kajaani:

Sunnuntaisin klo 17. Väinämöisenkatu 13.
28.10.; 11.11.; 25.11.; 9.12.

Saatavana myös:
Ensimmäisen Mooseksen kirjan selitys:

Kouvola: Paulus-yhteisö

1-7
8-17
18-24
25-31

Kuopio: Pietari-yhteisö

(Sid. 431s. Hinta 49 EUR)
(Sid. 444s. Hinta 49 EUR)
(Sid. 450s. Hinta 49 EUR)
(Sid. 544s. Hinta 49 EUR)

Viisi osaa tarjouksena 170 EUR!
Kristuksen ehtoollisesta - suuri tunnustus (Sid. 224s. Hinta 38 EUR)

Joka sunnuntai klo 11. Väinöläntie 21.
Joka sunnuntai klo 11. Saastamoisenkatu 10.

Lahti: Samuel-yhteisö

Sunnuntaisin klo 10. Diakonialaitoksen Betel-salissa,
Sibeliuksenkatu 6B.
28.10.; 11.11.; 25.11.; 9.12.

Mikkeli: Tiitus-yhteisö

Sunnuntaisin klo 17 Rouhialankatu 2
4.11.; 25.11.; 9.12.

Tilaukset toimituksesta!

Oulu: Timoteus-yhteisö

Joka sunnuntai klo 10:30. Tuulimyllynkatu 18.

Tilaa Pyhäkön Lamppu
ilmaiseksi kotiisi!
Tilaukset toimituksesta!
Kuuntele saarnoja:
www.luthersaatio.com

Pori: Sakkeus-yhteisö

Sunnuntaisin klo 11. Karhunkatu 13.

Seinäjoki: Luukas-yhteisö

Joka sunnuntai klo 12. Kauppaneliö 13 as 3

Tampere: Johannes-yhteisö

Sunnuntaisin klo 17. Metodistikirkossa, Lapintie 4.
28.10.; 11.11.; 25.11.; 9.12.
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Y hdessä seurakuntaa palvelemaan
G

öteborgista Helsingin koneeseen nousee nuori aviopari
Markus ja Raakel Pöyry. Takana
on ikimuistoinen pappisvihkimys ja
edessä uudet haasteet Seinäjoella.
Markus aloittaa Raakel rinnallaan
Luukas-yhteisön paimenen tehtävät.
Tähän heitä on jo valmistettu pitkään.

Markus on kasvanut Muhoksella.
Lapsuuden kodissa luettiin Raamattua ja käytiin jumalanpalveluksessa
sunnuntaisin. Raakel on kasvanut lähetyslapsena Japanin miljoonakaupunkien vilskeessä. Lähetystyöntekijän lapsena seurakuntaelämä tuli
tutuksi pienestä pitäen.
– Japanissa jumalanpalvelukset pidettiin kotimme yläkerran kirkkosalissa. Näin olen kokenut seurakunnan olevan kuin omaa perhettä.

Pitkä häämatka
Raakel ja Markus avioituivat runsas
vuosi sitten. Pian häiden jälkeen he
suuntasivat Yhdysvaltoihin, jossa
Markus teki jatko-opintoja.
– Ensimmäinen vuotemme on opettanut,
miten tärkeää on
osata huomioida
toinen. Enää ei
voikaan elää
vain itselleen.
Siinä taidossa riittää toki
opettelemista
yhä, Markus
painottaa.
Matka oli
Pöyryille
p a l -

kitseva. Raamattuun syventymisen
lisäksi he saivat opetella lisää yhteisöllistä jumalanpalveluselämää, jota
he olivat kokeneet aiemmin myös
Helsingin Markus-yhteisössä.
– Kun kiersimme erilaisissa seurakunnissa, huomasimme kuinka suuri
vaikutus oli esimerkiksi sillä, miten
yhteisön jäsenet ottivat meidät vastaan.
– Amerikan vuosi antoi paljon rohkeutta eteenpäin. Emme ole yksin
oleva joukko. Oli mahtava tavata
toisella puolella maailmaa eläviä,
samaa uskoa tunnustavia kristittyjä.

Luukas-yhteisöön
– Ennen kuin tapasimme Luukasyhteisön jäseniä, meitä hieman
huolestutti, mitenköhän meihin suhtaudutaan nuoruutemme ja kokemattomuutemme takia. Yhteisön jäsenet
kuitenkin ottivat meidät vastaan niin
lämpimästi, että sellaiset ajatukset
kaikkosivat täysin. Yhteisöstä on jo nyt tullut
meille kovin rakas,
vaikkemme kauan
ole vielä Seinä-

joella asuneetkaan.
Raakel kertoo pohtineensa millainen
papin vaimon pitää olla.
– Nyt olen kuitenkin vähitellen ymmärtänyt, että saan olla papinkin
vaimona sellainen kuin olen. Saan
tukea Markusta ja palvella seurakuntaa niillä lahjoilla, joita Jumala
on minulle suonut.

Suuri päivä
– Elämämme muuttui sinä lauantaina. Markus on nyt lopun elämäänsä
pastori ja minä hänen rinnallaan pastorin vaimo, Raakel toteaa.
Markus sanoo pappisvihkimyksen
olleen hänen elämänsä merkittävimpiä hetkiä.
– Kun minut puettiin stolaan ja
kasukkaan ja kun piispan ja pastoreiden kädet laskeutuivat päälleni,
tajusin sen kunnolla: Tästä lähtien
olen paimen Kristuksen
kirkossa aina ja kaikkialla, aina kuolemaani asti. On
valtavaa armoa,
että Kristus asettaa kaitsemaan
laumaansa. Yhä
tärkeämmäksi
tulivat minulle
Jeesuksen
sanat: ”Katso,
minä olen teidän
kanssanne kaikki
päivät maailman
loppuun asti.”
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