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KKirKoKsi Kasvava KirKKo?
Juhana PohJola

Onko Lähetyshiippakunta 
kirkko? Tämän kysymyksen 
kuulen usein. Mitä vastaan? 

Kyllä, Lähetyshiippakunta on todel-
lisesti kirkko, vaikkakaan se ei ole 
rekisteröitynyt uskonnollinen yhdys-
kunta. Mitä se tarkoittaa ja mitä siitä 
seuraa? 

Lähetyshiippakunta on osa ”yhtä, 
pyhää, yhteistä ja apostolista kirk-
koa”, ...ja joka siinä hoidettujen ar-
monvälineiden tähden ja voimasta on 
todellisesti kirkko. Näin hiippakun-
tajärjestys asian ilmaisee. Emme ole 
perustaneet uutta kirkkoa, vaan me 
olemme osallisia apostoliseen kirk-
koon, kun vastaanotamme Kristuksen 
alttarin ja saarnatuolin äärellä seura-
kuntiemme messuissa. Miten voisim-
me olla olematta kirkko, kun leipä on 
yksi, ja niin mekin olemme yksi ruu-
mis, sillä me kaikki tulemme osalli-
seksi tästä yhdestä leivästä (1. Kor. 
10:16)?  

Kun Suomen ev.lut. kirkon hengel-
lisessä hätätilanteessa aloimme ko-
koontua jumalanpalveluksiin vuon-
na 2000, se merkitsi elämää kirkoksi 
kasvavana kirkkona. Yhtäältä olimme 
jo jumalanpalveluksissa täysin osalli-
sia Kristuksen kirkon todellisuuteen, 
mutta toisaalta eri kirkollisten krii-
sien ja ”ulosheittojen” kautta kirkon 
muoto piirtyi yhä selkeämmin esiin 
keskuudessamme. Seurakuntien jär-
jestäydyttyä Lähetyshiippakunnaksi 
vuonna 2013 ”kirkkoistumisen” kehi-
tys vahvistui. Nyt meillä on Raamatun 
ja tunnustuksen julkilausuttu perus-
ta, kasteeseen perustuva seurakunta-
laisten jäsenyys, jumalanpalvelusten 
ja kirkollisten toimitusten osallisuus, 
paimenvirka ja vihkimys siihen, oma 
kirkollinen hallinto piispallisessa jär-
jestyksessä ja itsenäinen päätöksen-
teko ekumeenisella kentällä. Onkin 
hyvä sanoa ääneen, että kun lähdet py-
hänä Lähetyshiippakunnan messuun, 
tulet todella luterilaiseen kirkkoon sa-
nan täydessä merkityksessä. 

Yhteiskunnallisen lainsäädännön 

tarjoamaa mahdollisuutta rekisteröityä 
uskonnolliseksi yhdyskunnaksi emme 
ole käyttäneet. Mutta vaikka yhteis-
kunnan tunnustamalla asemalla ja lain 
tarjoamalla suojalla on oma tärkeä 
paikkansa, rekisteröintipaperi ei tee 
kirkkoa kirkoksi. Patentti- ja rekiste-
rihallitus ei määrittele kirkon tunto-
merkkejä. Eläähän suuri määrää kris-
tillisiä kirkkoja vainojenkin keskellä 
ilman yhteiskunnallista asemaa ja suo-
jaa. Kun tätä paljon tunteita herättävää 
kysymystä pohdimme, se onkin tehtä-
vä rauhassa seurakuntiemme toimin-
nan ja seurakuntalaisten tarpeesta kä-
sin eikä kirkon nimen saavuttamisen 
takia. Kirkoksi kasvavana kirkkona 
suurin haasteemme on seurakuntiem-
me perustyön jatkuvuudesta ja kehit-
tämisestä huolehtiminen.

Puhuttaessa Lähetyshiippakunnan 
kirkollisesta luonteesta etsitään usein 
vastausta, ei niinkään seurakuntiem-
me olemukseen ja tehtävään, vaan 
suhteeseemme Suomen ev.lut. kirk-
koon. Useimpien mielessä ei ole teo-
loginen määrittely kirkon olemuksesta 
vaan hyvin käytännölliset ja tunne-
pitoiset kysymykset. Tällöin on hyvä 
pitää mielessä kaksi perushorisonttia. 
Ensinnäkin Lähetyshiippakunta ei ole 
Suomen ev.lut. kirkon toimintaa, vaan 
se toimii täysin itsenäisesti kirkko-
na. Toiseksi Lähetyshiippakunta jat-
kaa ev.lut. kirkon hengellistä perintöä, 
palvelee myös ev.lut. kirkossa kodit-
tomiksi jääneitä ja tukee siellä samaa 
uskoa tunnustavia työntekijöitä ja 
seurakuntalaisia. 

Monet ovatkin pohtineet jäsenyys-
kysymystä ev.lut. kirkossa. Arkkipiis-
pa Mäkisen linjaukset samaa suku-
puolta olevien avioliitoista aiheuttivat 
monien perinteiseen uskonkäsitykseen 
pitäytyvien parissa jäsenyyskriisin. 
Joissakin herätysliikkeissä varoitel-
tiin eroamasta, mutta samaan hengen-
vetoon sanottiin, että mukana saa olla 
eronneenakin. Näin niiattiin kritiikille, 
mutta oman kirkollisen siteen ja toi-
mintanäyn tähden rohkaistiin ev.lut. 

kirkossa pysymiseen. 
Mitä Lähetyshiippakunnassa sa-

nomme? Yhtäältä tunnustaessamme 
yhteisömme todellisesti seurakunnik-
si jäsenyys niissä vastaa jo kirkossa 
kuulumisen hengelliseen tarpeeseen ja 
velvoitteeseen. Jäsenyyden jättäminen 
ev.lut. kirkossa ei ole vain irrottautu-
minen sen epäraamatullisista linjauk-
sista vaan myös ilmaus siitä, että oma 
seurakuntakoti on Lähetyshiippakun-
nassa löytynyt. Sen jäsenyydessä ja 
tukemisessa on kyllin. Toisaalta ko-
rostamme, että messuihimme osallis-
tumisen ja seurakuntiemme jäsenyy-
den edellytys ei suinkaan ole ev.lut. 
kirkosta eroaminen. Syntyihän työm-
me ev.lut. kirkossa, sen jäsenien toi-
mesta ja niitä varten. 

Tässä jännitteessä nyt elämme. 
Omaa kirkollista luonnettamme ja teh-
täväämme emme voi kieltää, mutta 
emme myöskään historiaamme ja vas-
tuutamme heitteille jätetyistä. Muu-
toksen vauhti valtakirkossa on ollut 
järisyttävän nopea ja se vain tuntuu 
kiihtyvän. Äkkiväärien linjausten si-
jaan tarvitsemme edelleen levollista 
viisautta turvatessamme Kirkon Her-
ran hyvään johdatukseen matkallam-
me kirkoksi kasvavana kirkkona.

KKirKoKsi Kasvava KirKKo?
Juhana PohJola
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Lähetyshiippakunnan suhde kan-
sankirkkoon muuttuu yhä mut-
kikkaammaksi. Tämän sai huo-

mata Laitilassa Aamos-seurakunnan 
väki, joka oli saanut kokoontua Lai-
tilan seurakunnan Laesaaren siunaus-
kappelissa. Kuulimme vuoden 2014 
loppupuolella, ettemme saa enää käyt-
tää kappelia vuodenvaihteen jälkeen. 

Päätimme ryhtyä toimiin uuden 
kiinteistön hankkimiseksi. Jumalan-
palveluksissamme rukoilimme, että 
Jumala itse auttaisi meitä uuden kiin-
teistön hankkimisessa. Tarjolla oli 
useitakin eri vaihtoehtoja, jotka kui-
tenkin osoittautuivat epäkäytännölli-
siksi. Viimein havaitsimme, että Laiti-
lan keskustassa oli tyhjä liikekiinteis-
tö Vihtorin torilla. Se päätettiin valita 
uudeksi toimipisteeksemme.

Ei Enää riippuvuutta 
kansankirkon suosiosta

Viimeinen messumme Laesaaressa 
oli viattomien lasten päivänä 28.12. 
Messun jälkeen nautittiin viimeiset 
kirkkokahvit Laesaaren kappelissa ja 
saapuvilla olevasta väestä otettiin yh-
teiskuva. Tunnelma ei oikeastaan ol-
lut haikea, vaan pikemminkin hilpeä: 
olimme lähtemässä kohti suotuisaa tu-
levaisuutta, emmekä enää olleet riip-
puvaisia kenenkään inhimillisen tahon 
suosiosta.

Pian alkoi uuden jumalanpalve-
lustilan remontti. Sen johtajana toi-
mi seurakuntalainen Jarkko Lassila. 
Hän remontoi viiden miehen joukolla 
entisen parturi- ja kenkäkauppakiin-
teistön jumalanpalveluksille sopivak-
si. Remontti kesti kymmenen päivää. 
Jumalanpalvelustilaan saatiin tuolit 
Kouvolasta.

piispa soramiEs: EtEEnpäin 
sanan varassa

Loppiaisena 6.1.15 jumalanpalvelusti-

la vihittiin juhlallisesti käyttöön piispa 
Risto Soramiehen johdolla. Hänel-
lä oli vihkimistilaisuudessa apunaan 
neljä pappia. Omien pappien lisäksi 
paikalla oli Aamos-seurakunnan kesä-
pappi Sakari Korpinen. Paikalla oli 75 
henkilöä. 

Piispa Risto Soramies muistutti 
saarnassaan siitä, mikä on seurakun-
nan todellinen aarre. Kasteen kautta 
uudestisynnymme Jumalan valtakun-
nan jäseniksi ja Kristuksen seuraajik-
si, ehtoollisella uskomme vahvistuu 
ja syntimme annetaan anteeksi, ripin 
kautta meille julistetaan synninpäästö 
ja evankeliumin voittoisa ääni koko-
aa seurakuntaa ja syventää sitä uskos-
saan. Piispa Soramies muistutti loppi-
aisen teemaan liittyen, että tänä päi-
vänä Jumalan sana eli Raamattu on se 
tähti, joka johdattaa Jumalan kansaa 
eteenpäin. Tämä sanan tähti johdattaa 
eteenpäin yksittäistä seurakuntalaista 
ja seurakuntaa. Ilman oikeata Juma-
lan sanaa ja oikein toimitettuja sakra-
mentteja kirkko on eksyksissä.

Juhlan aika Ja katsE EtEEnpäin

Juhlan osanottajien ilmeet olivat tyy-
tyväisiä ja iloisia. Nyt oli juhlan aika, 

ja Laitilan jumalanpalvelusyhteisö on 
ottanut itsenäisen askelen eteenpäin. 
Seurakuntalainen Auvo Karsikas to-
tesi: ”Nyt kaikkien suu on hymys-
sä”. Näin se käy, näin se onnistuu. Jos 
Kristuksen seurakunta karkoitetaan 
yhdestä kappelista, se Jumalan johda-
tuksesta löytää uuden kappelin. Näin 
on kohdallamme käynyt. 

Messut alkavat Luther-kappelissa 
sunnuntaisin klo 10. Kaiken kaikki-
aan tämä koko prosessi kääntyi siis 
loppujen lopuksi Jumalan seurakun-
nan parhaaksi. Nyt meillä on kiinteis-
tö, johon keskitetään kaikki Aamos-
seurakunnan toiminta, ei ainoastaan 
jumalanpalveluksia.

Rukouksemme on, että Aamok-
sen seurakunta pienenä seurakuntana 
on sinapinsiemenen kaltainen, pienin 
kaikista siemenistä, mutta lopulta se 
kasvaa suureksi puuksi, jonka oksille 
linnut tekevät pesänsä. Näin seurakun-
tamme kasvakoon! 

Luther-kappelin osoite on Vihto-
rinkatu 7, eli tervetuloa kauempaakin 
Aamos-seurakunnan messuun! Mah-
dolliset tiedustelut puh. 050-4673645, 
Anssi Simojoki.
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Suomen evankelis-
luterilaisen lähetys-
hiippakunnan uuni-

tuore hiippakuntasihteeri 
on nimeltään Sami Niemi. 
Hän on peruskoulutuksel-
taan psykiatrinen sairaan-
hoitaja. Sami on naimisis-
sa Sannan kanssa, joka on 
sosiaalityöntekijä. Kesäl-
lä tulee täyteen 16 vuotta 
avioliittoa.

- Meillä on neljä lasta 
täällä, mutta esikoinen Rei-
ma on jo taivaassa, Sami 
avoimesti kertoo.

Lapset Meeri, 9, Veikka, 
8, Martti, 5, ja Ilkka, 3, liit-
tyvät myös erottamattomas-
ti siihen, miksi Niemet ovat 
kotiutuneet Lähetyshiippa-
kuntaan. Pyhän Matteuksen 
luterilainen seurakunta Hä-
meenlinnassa on ollut per-
heen hengellisenä kotina jo 
seitsemän vuoden ajan. 

- Tässä on semmoinen 
seurakunta, johon minä pys-
tyn kasvattamaan lapseni si-
sään. Siihen haluan panos-
taa. Hiippakuntaa puoles-
taan tarvitaan seurakuntien 
tukemiseksi. Siinä on mo-
tivaatiota lähteä tekemään 
tätä työtä. Ennen kaikkea 
tätä tehdään tulevaisuutta 
varten, lasten tulevaisuutta 
varten, Sami lietsoo.

YhtEisöllinEn 
sEurakuntakokEmus 
Englannista

Sekä Sami että Sanna ovat 
perusluterilaisesta taus-
tasta. He tulivat uskoon 
Kansanlähetyksen toi-
minnassa. Ensimmäinen 
työpaikka löytyi Englan-
nista, Loughborough’n 
kaupungista.

Kotoisalta tuntuvaa seu-

rakuntaa oli haasteellista 
löytää. Yhden anglikaani-
kirkon kirkkoherra julis-
ti synkretististä, uskontojen 
yhteistä sanomaa. Toinen 
vaikutti liian karismaattisel-
ta. Niemet päätyivät lopulta 
konservatiiviseen evankeli-
kaaliseen vapaakirkkoon ja 
viipyivät siellä vuoden.

- Siellä saimme käsityk-
sen siitä, mitä on seurakun-
ta: samat ihmiset kokoon-
tuivat yhteen joka sunnun-
tai. Seurakunnan muodos-
tivat läsnä olevat seurakun-
talaiset, jotka kokoontuvat 
kirkkoon joka sunnuntai — 
ei tyhjä tila, tyhjä kirkko, 
vaan ihmiset, Sami toteaa 
innostuneesti. 

- Ei ollut tietoakaan lei-
päpappeuden ongelmasta, 
vaikka muita ongelmia oli 
kyllä.

Vapaaseurakunnan yh-
teisöllisyys tuntui Niemis-
tä hienolta. Seurakunnassa 
oli myös selkeä suunnitel-
ma uusien jäsenten juur-
ruttamiseksi (”hospitality 
scheme”).

- Varmaan kymmenen 
ensimmäisen jumalanpalve-
luskäynnin jälkeen aina jo-
ku kutsui kotiinsa syömään. 
Tämänkin ajan jälkeen ih-
miset kutsuivat koteihinsa. 

viEraudEntunnE 
aJoi mattEuksEn 
sEurakuntaan

Suomeen paluun jälkeen 
Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon toiminta ei enää 
tuntunutkaan omalta. Hen-
genhädässä pariskunta miet-
ti, minne voisivat mennä.

- Viimeisenä vaihtoehto-
na oli Luther-säätiö. Tun-
simme Lehrbäckit. Antti oli 

pappina Matteuksen seu-
rakunnassa, joten mentiin 
katsomaan.

Seurakunnassa jokin 
tuntui heti Englannin-ko-
kemuksen jäljiltä tutulta. 
Yhteisöllisyys ja ihmis-
ten, ei seinien ympärille 
rakentuva seurakunta teki 
vaikutuksen.

- Tuli ajatus, että tässä on 
jotain siitä, mitä on kaivat-
tu. Puoli vuotta katseltiin, 
ja sitten liityttiin jäseniksi. 
Vastuuhommiakin vähitel-
len lisääntyi, Sami tiivistää.

Loughborough’n refor-
moituun vapaaseurakun-
taan verrattuna Matteuksen 
seurakunta tuntui opillisesti 
oikealta.

- Opetus siellä oli oikeaa! 
Siitä ei tarvinnut enää jous-
taa. Rakennuimme myös 
opetuksesta, eikä ainoastaan 
uskovien yhteydestä, Sami 
iloitsee.

Erityisesti opetus sakra-
menteista on jäänyt Samin 
mieleen.

- Ennen tätä en ollut saa-
nut juuri mitään opetusta 
sakramenteista. Myös litur-
ginen jumalanpalvelus läh-
ti aukenemaan ja sitä alkoi 
ymmärtää. Kun koko seu-
rakunta osallistui yhdessä 
liturgiaan, se avasi silmiä 
näkemään vuorovaikutuk-
sen pastorin ja seurakunnan 
välillä.

Sami näkee perheenisänä 
liturgiassa myös lapsiystä-
vällisen puolen.

- Pienten lasten mukana-
olosta huolimatta liturgiassa 
pystyi elämään. Huolimatta 
siitä, että ajatukset eivät ai-
na ole mukana, tutussa litur-
giassa eläminen rakentaa ja 
luo lohtua.

- Onko se sitten liturgi-
nen flow, Sami naurahtaa.

luottamustEhtävistä 
tYösuhtEEsEEn

Lähetyshiippakunnan pe-
rustaminen innosti Samia. 
Hän sai opponoida hiip-
pakuntajärjestystä, mi-
tä kautta hän päätyi si-
tä valmistelevaan työryh-
mään. Lopulta tie vei Samin 
hiippakuntaneuvostoon.

Sami oli toiminut kah-
deksan vuoden ajan nuo-
risopsykiatrian osaston-
hoitajana Hämeenlinnan 
keskussairaalassa. Uraput-
ki ei inspiroinutkaan enää 
niin kuin ennen. Teki mieli 
vaihtelua. 

Koska luottamustehtävät 
Lähetyshiippakunnassa oli-
vat inspiroineet niin kovin, 
Sami päätti kokeilla kepillä 
jäätä.

- Otin Juhana Pohjolaan 
yhteyttä. Koin, että täs-
sä olisi oikean työtehtävän 
paikka: joku pitäisi palka-
ta tekemään niitä hallinnol-
lisia hommia, joita hiippa-
kunnassa oli tehty oman 
toimen ohella. Ilmaisin, että 
voisin olla sellaisesta työstä 
kiinnostunut.

Loppusyksystä uuden 
työnkuvan syntyminen al-
koi näyttää mahdollisel-
ta. Niemien oli mietittävä 
vakavasti, oliko osa-aikai-
seen etätyöhön siirtyminen 
perheelle realistista. Mikä 
sai miehen jättämään vaki-
tuisen työpaikan ja suos-
tumaan vapaaehtoiseen 
tulonalennukseen?

- Aluksi kuvittelin, että 
Hämeenlinnassa asuminen 
tekisi siitä mahdotonta. Kun 
olin jo kuitenkin hoitanut 

HiippakuntasiHteeri sami niemi:
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hiippakunnan asioita kotoa 
käsin, niin osittainen etätyö 
tuntui mahdolliselta.

Sami työskentelee toi-
mintakeskus Koinoniassa 
kahtena päivänä viikossa ja 
kotoa käsin toiset kaksi päi-
vää. Jäljelle jäävän kahden-
kymmenen prosentin työ-
osuuden hän tekee Hämeen-
linnassa lastenpsykiatrian 
osastolla. Sekin on Samille 
uusi kokemus. Silti hiippa-
kuntasihteerin työ on nyt 
selkeästi miehen ammatilli-
nen pääkutsumus.

hYötYä aiEmmasta 
tYökokEmuksEsta

Samilla on erinomaiset läh-
tökohdat hiippakuntasihtee-
rin työhön. Järjestötaustaa 
löytyy opiskelijayhdistys-
toiminnasta niin paikallises-
ti kuin valtakunnallisestikin 
sekä Suomen punaisen ris-
tin toiminnasta. 

- Olen aina tehnyt aktii-
visesti työtä oman yhteisöni 
eteen, Sami selventää. 

Ei psykiatrisesta sairaan-
hoitotyöstäkään haittaa ole.

- Se on antanut minulle 
yleisen ymmärryksen sii-

tä, miten ihminen toimii ja 
millaisia ihmistenvälisen 
vuorovaikutuksen haasteet 
ovat, Sami toteaa. 

- Kahdeksan vuotta me-
ni puhtaasti esimiestyössä, 
hallinnollisena esimiehenä. 
On tullut paljon kokemusta 
organisaationkehittämisestä 
sekä taloushallinnon kehit-
tämisestä ja seuraamisesta.

Hiippakuntasihteerin 
työnkuvaan kuuluvat Lä-
hetyshiippakunnan hallin-
nolliset asiat, seurakuntien 
hallitusten kouluttaminen 
hallinnosta, taloudesta ja 
viestinnästä, sekä sisäisen 
viestinnän pullonkaulojen 
poistaminen. 

- On tärkeää saada oikea 
viesti suoraan oikeille hen-
kilöille mahdollisimman 
helposti. Myös viestintää 
vastuuhenkilöiden välillä li-
sätään; esimerkiksi kantto-
rivastaavat voisivat keske-
nään kommunikoida enem-
män. Assarin (sisäinen hal-
lintojärjestelmä) hyödyn-
tämistä lisätään. Kaikkien 
vastuunkantajien yhteystie-
dot tulevat sinne.

- Voin joskus käydä 

myös kouluttamassa paikan 
päällä uusissa seurakunnis-
sa, jotta maallikkotyöllisty-
mistä saadaan vahvistettua, 
Sami valottaa.

laaJa mutta innostava 
tYöhorisontti

Sami on aloittanut tehtä-
vässään vuodenvaihtees-
sa ja kokenut työnkuvan 
toimivaksi. 

- Työhorisontti on ai-
ka laaja ja täynnä tehtäviä. 
Edessä on paljon priorisoin-
tia, Sami tunnustaa. 

Mitä uusi työnteki-
jä odottaa eniten tulevilta 
työvuosilta?

- Eniten odotan sitä, että 
pystyisin jakamaan seura-
kunnille jotakin siitä, mitä 
itse osaan ja tiedän, jotta 
heidän elämänsä helpottui-
si. Haluaisin luoda sellaisia 
rakenteita, joita voisi kehit-
tää siihen suuntaan, että ne 
tekisivät toiminnan helpok-
si. Näitä asioita olen itse jo 
vastuunkantajana miettinyt. 
Mitään ei pitäisi kehittää 
vain uuden kehittämisen ta-
kia, vaan jotta saadaan jo-
tain sellaista, mitä tarvitaan. 

- Tahtoisin rakentaa jo-
tain sellaista, mikä kestää 
aikaa. Sellaista, mikä ei pe-
rustu parin ihmisen tietä-
mykseen, vaan kestää vaik-
ka 20 vuotta, vaikka ihmi-
nen, väline tai organisaation 
koko muuttuisi. Ei tarvitsisi 
alkaa aina keksiä uudestaan 
koko systeemiä.

Sami näkee hiippakun-
nan laajan maantieteellisen 
alueen etäisyyksineen haas-
teena. Siksi sähköisen kans-
sakäymisen lisääminen ja 
helpottaminen on iso apu. 

- Nykymaailmassa Rova-
niemeltä on yhtä mahdollis-
ta osallistua vaikkapa koko-
uksiin kuin Helsingistä.

Samin asennoitumi-
nen vielä uuteen työhön on 
innostava mutta samalla 
realistinen.

- Tässä aukesivat upeat 
näkymät uudesta horison-
tista ja uudesta vihreästä 
laaksosta, kun oli kiiven-
nyt polvet ruvilla ylämäkeä 
entisessä työssä. Katsotaan, 
tuleeko sääskiä vastaan, Sa-
mi hymyilee.
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Mikä ihmeen tra-
ditio? Kuinka 
se tulisi ymmär-

tää ja mihin me sitä tarvit-
semme? Paavali opettaa 
2. Tess. 2:15:ssa pitämään 
kiinni saamistaan opetuk-
sista. Kreikan sana para-
dosis tarkoittaa oikeastaan 
juuri traditiota. Se on jokin 
sellainen asia, joka luovute-
taan eteenpäin tietynlaisena. 
Kristilliseen traditioon kuu-
luu erilaisia asioita. Kirkko 
välittää eteenpäin saamaan-
sa sanaa ja siitä syntynyt-
tä oppia. Samalla traditioon 
kuuluu myös niitä asioita, 
jotka säilyttävät ja vaalivat 
Kristuksen evankeliumia, 
kuten liturgia, virret ja ru-
koukset. Traditiolla voidaan 
oikeastaan kuvata koko sitä 
uskonkokonaisuutta, joka 
siirretään aina seuraavalle 
sukupolvelle. Kirkossa tä-
mä viestikapula on kulkenut 
nyt vuosisatojen ajan.

Sola Scriptura – yksin 
kirjoitukset – kajahti uskon-
puhdistuksen taistelutun-
nustus. Se kuului keskei-
sesti uskonpuhdistuksen 
korostuksiin. Olisi palatta-
va kirjoituksiin, siihen mitä 
todella kirkolle on ilmoi-
tettu. Samalla se tarkoit-
taisi sitä, että tulisi luopua 
monista vuosisatojen aika-
na kirkkoon kulkeutuneista 
vääristä traditioista. Hel-
posti muistammekin, kuin-
ka uskonpuhdistus nousi 
erilaisia kirkollisen elämän 
traditioita vastaan. Tähän 
sisältyy kuitenkin riski, että 
uskonpuhdistuksen sisäistä 
maisemaa tulkitaan väärin. 
Sillä se ei vastustanut tra-

ditiota sinänsä, vaan vääriä 
traditioita. Sen sanoma ei 
ollut, että traditio ja kirkon 
historia on turhaa. Päin-
vastoin sen viesti oli, että 
Raamatun, tradition ja kir-
kon ykseys näytti kadotetun 
ja olisi löydettävä uudel-
leen. Siksi harharetkiltä oli-
si palattava ilmoitukseen ja 
sen perustalta rakentuvaan 
traditioon.

Luterilaisen kirkon erot-
taa niin monista protestant-
tisista yhteisöistä juuri se, 
että sen perussuhde kirkon 
historiaan onkin myöntei-
nen. Kirkon historia ei ole 
musta aukko, vaan Kristuk-
sen kirkon historiaa lankee-
muksineenkin. Kristuksen 
kirkko ei katoa johonkin 
vuonna 100 ja palaa vasta 
1900-luvulla. Luterilaiset 
reformaattorit ymmärsivät, 
että Jumalan sanan oli säi-
lyttänyt ja välittänyt halki 
aikojen ulottuva kristillinen 
kirkko. Kristillinen kirkko 
on kulkenut historian aika-
na läpi monet kipeät vainot 
ja taistelut, teologiset kiis-
tat ja lankeemukset, ja se on 
oppinut toteuttamaan asioita 
tietyllä tavalla. Olisi vältet-
tävä teitä, jotka johdattavat-
kin harhaan, ja säilytettä-
vä kirkkaana ne maamerkit, 
jotka osoittavat Kristuksen 
kirkon tien – olisi vastassa 
sitten keisari, ilmestyskirjan 
peto tai yleinen asenneilma-
piiri. Elävä Kristus on his-
toriassa ollut ja on läsnä kir-
kossaan. Siksi sellaiset kir-
kolliset traditiot, jotka eivät 
ole Jumalan sanan vastaisia, 
ovat historiallisia merkkejä 
yhden, pyhän ja apostolisen 

kirkon jatkuvuudesta. Ne 
ovat Kristuksen läsnäolon 
ja Pyhän Hengen työn kal-
lisarvoisia jälkiä, jotka tulee 
säilyttää. 

Traditio on kirkon muis-
ti. Sen tehtävä on harjoittaa 
vartiopalvelusta villiinty-
nyttä raamatuntulkintaa ja 
kirkollista elämää vastaan. 
Kirkon suuntaa tulisi etsiä 
kirjoitusten pohjalta, tradi-
tion viitoittaessa tietä. Sen 
kertoessa, miten menneet 
pyhät ovat haasteissaan sel-
vinneet ja kuinka ne meitä 
nyt opastavat eteenpäin. Se 
ei tarkoita sitä, että histori-
an todistus olisi aina oikea. 
Usein on myös päinvastoin: 
näemme historiasta ne har-
hapolut, joille ei tule astua. 
Siten kirkon päätöksissä 
olisi aina oltava kristillisen 
kirkon historian ja sen su-
kupolvien peilin edessä. Se 
ei tarkoita, ettei mikään voi-
si koskaan muuttua, mut-
ta asiat tehdään suhteessa 
menneeseen. Kun kirkossa 
tehdään päätöksiä, on myös 
jatkuvuus otettava huomi-
oon sekä taaksepäin että 
eteenpäin. Jokaisesta pää-
töksestä on kestettävä myös 
tulevien aikojen arvostelu. 

Tämä logiikka johdattaa 
meitä myös toimimaan ta-
valla, joka aikamme ihmi-
sestä usein tuntuu kummal-
ta. Haluamme elää apos-
tolisen kirkon jatkumossa, 
vaikka gallupit ja yleinen 
elämän helppous usein ää-
nestäisivät toisin. Kristuk-
sen evankeliumi ja siitä 
kumpuava traditio ei kui-
tenkaan muutu jatkuvasti 
aikalaiskäsitysten painees-

sa. Traditio ei ole kuiten-
kaan mikään jähmettynyt 
linnake. Päinvastoin: jos se 
on kiinni viinipuun rungos-
sa ja sitä vaalivassa kirkon 
muistissa, juuri se pitää kir-

kon elävänä. Juuri jatku-
vuuden ansiosta kirkko py-
syy alati nuorena ja toimin-
takykyisenä. Jatkuvuus es-
tää pysähtymästä mihinkään 
tiettyyn aikaan ja rohkaisee 
eteenpäin.

KK i r K K o ,  j o L L a  o n . . . 
traditio

Joel keroSuo
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tuLevaisuus

eSko Murto

Kirkon suhde ny-
kyhetkeen, tule-
vaisuuteen ja ajan 

kulumiseen on – tai sen tu-
lisi olla – toisenlainen kuin 
epäuskoisella maailmalla. 

Saksalainen teologi Herman 
Sasse kuvasi tätä suhdetta 
osuvasti: 

Kirkko suhtautuu aikaan 
eri tavalla kuin maailma. 
Maailma kiiruhtaa kohti 
loppuaan. Se aavistaa tä-

män, vaikkei vielä myönnä-
kään sitä. Maailma näkee 
kuoleman väistämättömyy-
den edessään, ja koettaa 
voittaa sen, vaikka samal-
la hyvin tietääkin ettei niin 
käy. 

Maailma ei saata odot-
taa. Sillä on kiire, sillä sen 
loppu lähenee. Sen on saa-
tava aina, kaikki, heti – 
muuten on liian myöhäis-
tä. Kirkko voi odottaa. Se 
on oppinut odottamaan jo 
kahden vuosituhannen ver-
ran. Sen suhde aikaan on 
toisenlainen, sillä se kuu-
luu Hänelle, jolle yksi päi-
vä on kuin tuhat vuotta ja 
tuhat vuotta kuin yksi päi-
vä. Kirkko ei kauhistu ajan 
pysähtymätöntä, vääjäämä-
töntä ja toistumatonta kulu-
mista. Se tietää kuuluvansa 
ajan Herralle, sillä Hän on 
ikuisuuden Herra. 

Kirkolla ei ole kiire! Sii-
nä kirkko eroaa epäuskoi-
sesta maailmasta, mutta 
myös lahkoista. Lahkot ei-
vät tunne eivätkä tahdokaan 
tuntea Jumalan kansan pe-
rintöä ja historiaa, ja siksi 
niillä ei ole juuria. Kirkko 
sen sijaan tietää suuntansa, 
tehtävänsä ja päämääränsä, 
mutta se ei lähesty sitä kuu-
meisen kiihkon vaan Kris-
tuksen rauhan vallassa. Juu-
rettomilla lahkoilla on aina 
hoppu eteenpäin, kohti tule-
vaisuutta, jonka ne itse ko-
ettavat itse itselleen luoda, 
samalla vaistoten, että se tu-
levaisuus voi koska tahansa 
romahtaa, kun karismaatti-
nen johtaja lankeaa tai eri-
tyisoppien äärelle ryhmit-
tyneet harhaanjohdetut us-

kovat hajaantuvat. Siksi sa-
malla, kun lahkolaisuuden 
henki unohtaa kirkon histo-
rian, se myös sulkee mieles-
tään kirkon tulevaisuuden. 
Lahko vaatii muutosta nyt, 
heti, välittömästi. 

Kaikkein suurin kiire on 
kuitenkin kiireisen maail-
man ruhtinaalla ja lahko-
henkien yllyttäjällä, paho-
laisella itsellään. ”Se on 
raivon vallassa, sillä se tie-
tää, että sen aika on lyhyt.” 
(Ilm. 12:12) Sen aika on 
lyhyt, sillä Jumalan tuo-
mio lähestyy päivä päivältä. 
Mutta alusta asti paholaisen 
työn onnistumisen kannal-
ta kiire on ollut välttämä-
tön työkalu. Jos Eeva olisi 
pysähtynyt keskustelemaan 
aviomiehensä kanssa ja ky-
symään Jumalan tahtoa, 
olisiko kiellettyä hedelmää 
syöty? (1. Moos. 3:6) Jos 
Israelilaiset olisivat olleet 
kärsivällisempiä Siinain 
juurella, olisiko kultaista 
vasikkaa koskaan valettu? 
(2. Moos. 32:1) Jos olisi 
malttanut odottaa Samuelia 
ennen taistelua filistealaisia 
vastaan, olisiko kuninkuut-
ta koskaan riistetty häneltä? 
(1. Sam. 13:8-9) Saatanan 
eksytykset ja kiusaukset 
käyttävät aseenaan kiirettä 
ja kärsimättömyyttä. 

Mutta eikö evankeliu-
milla sitten ole kiire? On 
– ja toisaalta ei ole. Juma-
la käyttää pelastustyönsä 
julistamisessa ihmisiä, mut-
ta evankeliumin menestys 
ei lepää heidän kiiruhtami-
sensa varassa. Jumala on 
valtakuntansa levittämises-
sä kaikkivaltias. ”Niin se ei 

siis ole sen vallassa, joka 
tahtoo, eikä sen, joka juok-
see, vaan Jumalan, joka on 
armollinen.” (Room. 9:16) 
Kääntymistä ei saa aikaan 
sen enempää kuulija kuin 
julistajakaan, vaan Juma-
la itse – kuten Antiokiassa 
Paavalin julistuksen seu-
rauksena kävi: ”kaikki ne, 
jotka oli säädetty iankaik-
kiseen elämään, tulivat us-
koon.” (Apt. 13:48)

Kirkko ei katso tulevai-
suutta ja päivien kulkua 
ikään kuin kallisarvoisten 
hetkien alati hupenevana 
varantona, jolloin jokainen 
tunti, päivä tai viikko täyt-
tyisi kiihkeästä ja ahdista-
vasta ajan kulumisen tus-
kasta. Kirkko näkee sille 
annetun ajan lahjana ja re-
surssina, jonka uskollisek-
si hoitajaksi se on kutsuttu. 
”Käyttäkää oikein jokai-
nen hetki, sillä tämä aika on 
paha.” (Ef. 5:16) Samaten 
toimimme aineellistenkin 
resurssien suhteen. Toisaal-
ta niiden suhteen pitää olla 
viisas ja tunnollisesti käyt-
tää omaisuutta Jumalan tah-
don mukaisesti, toisaalta 
Kristus sanoo: ”Älkää huo-
lehtiko siitä, mitä söisitte 
tai joisitte.” (Luuk. 12:29) 
Kirkko ei pelkää ajan kulu-
mista, mutta tuntee vastuun-
sa sen edessä. Kirkko tietää, 
että se kerran tekee Herralle 
tilin käyttämästään ajasta. 
Mutta se myös tietää, että 
tilinteon päivä ei ole lop-
pu, vaan alku iankaikkiselle 
elämälle.
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KKirKKovuosi – iKuinen ja 
ajaLLinen Kohtaavat

Luterilaisina lienemme tottuneet 
siihen, että Kirkon elämä jäsen-
tyy kirkkovuoden kierron mu-

kaan. Mutta miksi tällainen erityinen 
ajanlaskusysteemi on käytössä maalli-
sen ajanlaskun rinnalla? Kirkollisessa 
ajanlaskussa ja kirkkovuoden kierros-
sa on pohjimmiltaan kyse ikuisen ja 
ajallisen kohtaamisesta.

aika on Jumalan luoma asia

Kaikkivaltias Jumala on itsessään tie-
tenkin iankaikkinen ja muuttumaton 
(Jaak. 1:17). Hän ei ole riippuvai-
nen meidän ajanlaskustamme, vaan 
on täydellisesti ajan tuolla puo-
len (vrt. 2. Piet. 3:8). Jumala on 
kuitenkin luonut maailman, jossa 
valkeus on erotettu pimeydes-
tä, päivä yöstä (Gen. 1:4-5). Niin 
myös aika, jota lasketaan tämän 
luomiseen perustuvan vuorokau-
den aikojen vaihtelun mukaan, on 
Jumalan luoma asia. Se kaikki on 
sangen hyvää (1. Moos. 1:31).

ikuinEn pElastus tulEE aikaan

Syntiinlankeemuksen jälkeenkään Ju-
mala ei halveksi tätä luomaansa maa-
ilmaa, jossa me elämme aikaan sidot-
tuina. Päinvastoin: Hän lähetti oman 
Poikansa Kristuksen ikuisuudesta ni-
menomaan meidän aikaamme, jotta 
me ajalliset ihmiset saisimme Kristuk-
sessa tulla osallisiksi ikuisesta elämäs-
tä (Joh. 1:1, 14).

Samalla tavalla myös messussa 
ikuisen elämän lahjat sitoutuvat inhi-
millisen ajanlaskun puitteisiin. Ikui-
nen pelastus tulee meidän keskellem-
me sitoutuneena ajallisiin välineisiin, 
korvin kuultavaan sanaan, veteen, 
leipään ja viiniin. Näin meidän ajal-

listen ihmisten ei siis tarvitse pyrkiä 
pääsemään pois tästä maailmasta taik-
ka ajallisen elämämme piiristä, jotta 
voisimme päästä osalliseksi ikuisesta 
elämästä ja pelastuksen lahjoista. Her-
ra Kristus tuo ne meille, tänne meidän 
aikaamme!

Osuvasti onkin sanottu, että kun 
Kristus Kirkossaan ja sen liturgias-
sa tulee kan-

sansa keskel-
le sanassa ja sakramenteissa, myös 
meidän maallinen aikamme ja ajanlas-
kumme ikään kuin muuttuu pyhäksi 
ajanlaskuksi, jopa sakramentaaliseksi 
ajaksi. Siksi on aivan oikein ja hyvä, 
että alleviivaamme tätä Jumalan lihak-
si tulevaa pelastustyötä soveltamalla 
jumalanpalveluselämässämme kirkko-
vuoden ajanlaskua.

kirkkovuosi saarnaa 
pElastuksEn historiallisuutta

Joku ehkä kysyy: onko tällainen eri 
juhla-aikoja ja -päiviä sisältävä kirk-
kovuoden ajanlaskutapa välttämätön? 

Vastaus kuuluu: pelastuksen kannalta 
se ei ole välttämätön. Apostolikin nuh-
telee galatalaisia siitä, että he luule-
vat tulevansa vanhurskaiksi ottamalla 
”vaarin päivistä ja kuukausista ja juh-
la-ajoista ja vuosista.” (Gal. 4:9-10)

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, et-
tä olisi hyödytöntä järjestää jumalan-
palveluselämä kirkkovuoden ajanlas-
kun mukaan. Itse asiassa kirkkovuo-
den ajanlaskun hylkääminen saattai-
si ohjata seurakuntaa uskomaan, että 
kaikki luotu ja ajallinen on vähem-

män merkittävää ja heikkoa, taikka 
jotakin, mistä on koetettava päästä 
nousemaan siihen, mikä on ikuis-
ta. Mutta Raamattu ei opeta näin! 
Kuten sanottu, Kristus tuli ikui-
suudesta aikaan meidän ajallis-
ten ihmisten ja ”meidän pelas-
tuksemme tähden”.

Se, että pelastus on tullut ajas-
sa, julistaa meille, että pelastus on 

historiallinen tosiasia; se on todella 
tapahtunut. Tätä kirkkovuoden ajan-
laskukin meille saarnaa. Kirkkovuo-
den eri ajankohdat aihepiireineen ja 
pyhäpäivien aiheet Raamatun luku-
kappaleineen muistuttavat meitä Ju-
malan pelastushistorian eri vaiheista, 
Kristuksen teoista ja puheista eri ai-
koina ja eri tilanteissa. 

Lisäksi kirkkovuosi julistaa meille, 
että historiallinen pelastustodellisuus 
tehdään meille sanan ja sakramenttien 
kautta vastaanotettavaksi vuodesta toi-
seen, jokaisena aikakautena, joka py-
hä, joka messussa, juuri tänään! Näin 
koko kirkkovuosikäytännön keskuk-
sessa on itse Kristus Jeesus, Jumalan 
Poika, joka on kerran tullut ikuisuu-
desta aikaan ja yhä tänäänkin armon-
välineissään tulee.

harrI huovInen

”Jumalanpalvelus elämäksi” -sarja jumalanpalveluselämän perusteista 
osa 4

KKirKKovuosi – iKuinen ja 
ajaLLinen Kohtaavat
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hannu MIkkonen

Elämää Jumalan perheessä:

Eerosin suomen evanKeLis-
LuteriLaisesta KirKosta – mitä nyt?

Joulukuussa 2014 useita tuhansia 
ihmisiä erosi Suomen ev.lut. kir-
kosta, ilmeisesti arkkipiispa Kari 

Mäkisen kommentoitua positiivisesti 
eduskunnan päätöstä samaa sukupuol-
ta olevien avioliiton lakialoitteen hy-
väksymisestä. Moni on ”eronnut kir-
kosta” jo paljon ennen Kari-piispaa, ja 
syitä on monia. 

Kaksi päälinjaa voimme eroami-
sesta löytää. On niitä, jotka ”eroavat 
kirkosta”, kun se on liian vanhanai-
kainen, konservatiivinen, suvaitse-
maton jne. Oma käsitykseni on, ettei 
tämänkaltaiselle eroajalle kirkolla ja 
sen jumalanpalveluselämällä ole juu-
ri merkitystä. Sitten on toinen suu-
ri joukko, joka on ”eronnut kirkosta” 
sen liberaaliuden, maallistumisen tai 
Raamatun hylkäämisen takia. Yleensä 
tällaiselle ihmiselle kristillisellä kir-
kolla ja sen jumalanpalveluksella on 
merkitystä.

Jälkimmäisen ryhmän kohdalla il-
maus ”kirkosta eroaminen” olisi ehkä 
sanottava toisin. Sen voisi muotoil-
la ”kansankirkon jäsenyyden jättämi-
seksi”, koska ihminen, joka kastettu-
na, kolmiyhteiseen Jumalaan uskova-
na elää säännöllisesti puhtaan Jumalan 
Sanan julistuksen ja alttarin sakramen-
tin äärellä, ei varsinaisesti voi ”ero-
ta kirkosta”. Uudesta testamentista ei 
löydy sellaista käsitettä kuin ”seura-
kunnaton” tai ”kirkoton kristitty”. Jo-
kainen kristitty kuuluu johonkin kirk-
koon tai seurakuntaan.

mitä JäsEnYYdEn 
JättäminEn mErkitsEE?
Lähetyshiippakuntamme seurakunnis-
sa on paljon jäseniä, jotka ovat samal-
la ns. kansankirkon jäseniä. On myös 
paljon ja ilmeisesti yhä enemmän jä-
seniä, jotka ovat jättäneet kansankir-
kon jäsenyyden. Moni on pohtinut, 

mitä siitä seuraa käytännössä. Seu-
raavassa vastauksia joihinkin yleisiin 
kysymyksiin:
Voinko saada kirkollisen 
vihkimisen?

– Voit, jos tuleva puolisosi on sel-
laisen kirkkokunnan jäsen, jolla on 
vihkioikeus. Lähetyshiippakunnan pa-
pistosta joillakin se vielä on. Mikäli 
kumpikaan ei ”kuulu kirkkoon”, me-
nette maistraattiin solmimaan viral-
lisen avioliiton ja sen jälkeen pidätte 
kirkkohäät, jossa avioliittonne siuna-
taan kolmiyhteisen Jumalan nimeen. 
Tämä on käytäntö isossa osassa Eu-
rooppaa. Avioliiton siunaamisen voi 
toimittaa kuka tahansa Lähetyshiippa-
kunnan pastori.
Voidaanko minut haudata 
kirkkomaahan?

– Voidaan. Suomessa hautausmai-
den hoitaminen ja hautaamiseen liitty-
vät asiat ovat käytännössä lähes koko-
naan Suomen ev.lut. kirkolle annettu-
ja tehtäviä. Se, mihin kirkkokuntaan 
kuuluu tai ei kuulu, ei vaikuta tähän: 
jokaisen ihmisen ruumis on asiallises-
ti haudattava. Se, missä ruumis siu-
nataan, voi olla toinen asia. Suomen 
ev.lut. kirkossa seurakunnan tilojen 
käytöstä päättää kyseisen seurakun-
nan kirkkoherra. Yleensä, kun vainaja 
on ”eronnut kirkosta” ja ilmaissut toi-
veensa hautaansiunaamisestaan, sitä 
kunnioitetaan. Myös Lähetyshiippa-
kunnan pastorit voivat toimittaa hau-
taansiunaamisen, mikäli se on vaina-
jan tahto.
Voiko nuoreni käydä Suomen ev.lut. 
kirkon rippikoulun?

– Voi käydä. Usein kansakirkon 
seurakuntien rippikouluissa on nuoria, 
jotka eivät ole kyseisen kirkkokunnan 
jäseniä. Konfirmaatio ev.lut. kirkos-
sa edellyttää kuitenkin sen jäsenyyt-
tä. Myös Lähetyshiippakunta järjestää 

joka kesä oman rippikoulun ja kon-
firmaation, jotka eivät edellytä ev.lut. 
kirkon jäsenyyttä.

Voiko lapseni osallistua koulun us-
konnonopetukseen, jos ei ”kuulu 
kirkkoon”?

– Kyllä voi. Useassa kunnassa 
vanhemmat voivat myös päättää, et-
tä lapset osallistuvat koulun luterilai-
seen uskonnonopetukseen, mutta ei-
vät osallistu mihinkään kansankirkon 
tilaisuuteen.

Tämä kirjoitus ei ole puheenvuo-
ro kansankirkon jäsenyyden jättämi-
sen puolesta. Tarkoitus on pohtia, mitä 
sitten, kun jäsenyys kansankirkossa on 
jo jätetty. Saamme jatkuvasti opetella 
ja muistaa, että Lähetyshiippakunnan 
seurakunnat ovat todellisia luterilaisia 
seurakuntia ja niiden pastorit varsi-
naisia luterilaisia pappeja. Jos siis olet 
jättänyt kansankirkon jäsenyyden, hae 
nopeasti jonkin hiippakuntamme seu-
rakunnan jäsenyyttä! Varsinkin, jos jo 
elät sellaisen saarnatuolin ja alttarin 
yhteydessä.
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Paavalin matkatoverit:

BBarnaBas – rohKaisija 
ja riitapuKari

Juhana PohJola

Paavalin matkatoverit:

BBarnaBas – rohKaisija 
ja riitapuKari

Juhana PohJola

Niinpä Joosef, jota apostolit 
kutsuivat Barnabaaksi – se 
on käännettynä: kehoittaja – 

leeviläinen, syntyisin Kyprosta, myi 
omistamansa pellon, toi rahat ja pani 
ne apostolien jalkojen juureen. (Ap. t. 
4:36). Barnabas oli alkuseurakunnan 
keskeinen sillanrakentaja kulttuurien, 
työnäkyjen ja henkilöiden välillä. Hän 
oli pappissukuun kuuluva juutalainen, 
mutta Kyproksella kasvanut. Hän osa-
si kreikkaa ja tunsi hellenistisen kult-
tuurin, mutta puhui arameaa ja asui 
pitkään Jerusalemissa. Hän oli alusta 
saakka mukana Jerusalemin juutalais-
seurakunnassa, mutta palveli myös 
Antiokian pakanakristittyjen parissa. 
Hän oli Pietarin luottomies (12:22), 
mutta aloitti Paavalin kanssa lähetys-
matkat (13:1).

rohkaisiJa

Barnabas on arameaksi Bar nebu, 
”profeetan poika”. Nimi merkitsee 
rohkaisijan tai kehottajan tai lohdut-
tajan (kreik. paraklētos) poikaa. Jee-
sus käytti Pyhästä Hengestä nimeä 
paraklētos (Joh. 16:7). Barnabas oli 
täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa (Ap. t. 
12:24). Hänet luettiin profeettojen ja 
opettajien joukkoon (Ap. t.13:1). 

Kun profetialla tarkoitetaan puhet-
ta ihmiselle rakennukseksi, kehotuk-
seksi ja lohdutukseksi (1. Kor. 14:3), 
”profetian poika” oli todella nimensä 
ja tehtävänsä veroinen. Hän rohkaisi 
pelokkaita seurakuntalaisia ottamaan 
Paavali-vainoojan vastaan Jerusale-
missa (Ap. t. 9:26). Hän rohkaisi Paa-
valia jättämään kotikaupunkinsa ja 
aloittamaan uuden työn Antiokiassa 
(Ap. t. 12:25). Surkeasti lähetystyössä 
epäonnistunutta Markusta hän rohkai-
si yrittämään uudestaan (Ap. t. 15:37). 
Seurakuntia hän kehotti pysymään 
Herrassa ja lohdutti heitä vastusten 
keskellä (12:23, 14:22). 

Barnabas oli sellainen henkilö, jo-
ta jokainen seurakunta tarvitsee. Hän 
näki Jumalan mahdollisuudet ja lahjat 
toisissa ihmisissä ja rohkaisi ja opasti 

heitä niitä itsekin löytämään ja käyt-
tämään. Jumalan seurakunnan ongel-
manahan ei ole koskaan ollut lahjojen 
ja resurssien puute, vaan se, ettei niitä 
ole tunnistettu eikä haluttu tai uskal-
lettu käyttää. Siksi yhä tarvitaan ”pa-
rakleetin” poikia ja tyttäriä — sinua ja 
minua!

Barnabas oli omistautunut koko-
naisvaltaisesti Kristuksen työlle. Hän 
oli luovuttanut kaiken omaisuuten-
sa seurakunnalle. Hän ei myöskään 
solminut avioliittoa. Hän kustansi lä-
hetyssaarnaajan tehtävänsä ja elämi-
sensä omalla ansiotyöllään (1. Kor. 
9:6, 12). Hän oli mies, joka varoi pa-
nematta mitään estettä Kristuksen 
evankeliumille. 

Barnabas teki ensimmäisen lähe-
tysmatkansa Paavalin kanssa (Ap. t. 
13:1-14:26). Hänen lähetysmallinsa 
perustuksiin kuuluivat Herran kutsu, 
kotiseurakunnan tuki ja kirkon esi-
rukoukset. Hän ensin pitkäaikaisella 
työllä ja opetuksella vahvisti ensim-
mäistä pakanakristittyjen seurakun-
taa Antiokiassa (11:26). Kun tämä oli 
hengellisesti ja taloudellisesti vahvis-
tunut, se saattoi tulla hänelle ja Paa-
valille lähettäjäseurakunnaksi. Oman 
intonsa varassa hän ei uskaltanut liik-
keelle lähteä, vaan Pyhä Henki val-
tuutti hänet seurakunnan kutsun ja siu-
nauksen kautta lähetystyöhön (13:1). 

Tämän lisäksi hän näki vaivaa, että 
työllä oli myös muiden seurakuntien 
tuki ja siunaus. Hän oli Paavalin kans-
sa Antiokian seurakunnan kirkollisko-
kousedustaja apostolien kokouksessa 
Jerusalemissa (Ap. t. 15). Siinä oli ky-
se Kristuksen evankeliumin riittävyy-
destä ja vapaudesta. Sen varaan hän 
oli työnsä laskenut ja sen puolesta hän 
oli valmis taistelemaan.

riitapukari

Apostolien teot eivät kuitenkaan ole 
vain hengellistä sankaritarinaa. Kun 
työtoverien piti aloittaa toinen lähetys-
matka, kehkeytyi riita (14:38). Paavali 
oli menettänyt luottamuksensa Mar-

kuksen, mutta Barnabas halusi serk-
kunsa mukaan. He kiivastuivat niin 
kovin, että työyhteys päättyi.

Luukkaan käyttämä termi ”kiivas-
tua” on sama, jota Paavali koki kat-
sellessaan Ateenan epäjumalankuvia 
(17:16). Jumalan palvelijat suuttui-
vat toisilleen yhtä paljon kuin epäju-
malanpalveluksesta konsanaan! Ehkä 
taustalla oli myös Paavalin pettymys 
Barnabaaseen, kun tämä oli myötäillyt 
ulkokultaisesti toiminutta Pietaria An-
tiokiassa (Gal. 2:9). 

Pyhien apostolien surkeuden kuva-
us on kuitenkin Pyhän Hengen lahja 
meille. Sillä mitä muuta koti- ja ulko-
lähetyksen historia on kuin riiteleviä 
työntekijöitä ja jakaantuneita työn-
kenttiä. Lähetystyössähän ollaan Ju-
malan valtakunnan etulinjassa, jossa 
kaikki omat ja toisten heikkoudet ja 
puutteet nousevat pinnalle. Perkele 
erilleen heittäjänä ei jätä hetkeksikään 
rauhaan. Vaipuisimmekin epätoivoon 
jollemme kuulisi, että Barnabaan-
kin syntisyydestä ja pikkumaisuu-
desta huolimatta Kristus käytti häntä 
voimallisesti. 

Jumalan mahdollisuudet eivät lopu 
meidän mahdottomuuteemme. Lop-
putuloksena olikin yhden sijasta kaksi 
lähetysparia saman evankeliumin pal-
veluksessa! Uskon, että molemmilla 
läheteillä oli paljon asiaa Herralle ilta-
rukouksessa tuon kohtauksen jälkeen. 

Barnabaan työstä ei kerrota enem-
pää tämän lähdettyä Markuksen kans-
sa Kyprokselle (14:39). Kuutta vuot-
ta myöhemmin Paavali kuitenkin to-
distaa Barnabaan tekevän yhä samaa 
Herran työtä (1. Kor. 9:6). Emme tie-
dä Barnabaan myöhemmistä vaiheis-
ta. Viimeinenkin mainita Barnabaasta 
on meille rohkaisuksi ja kehotuksek-
si: riitapukarit saivat tehtyä sovinnon. 
Sillä kymmenen vuotta myöhemmin 
Paavali puhuu lämpimästi: Teille lä-
hettää tervehdyksen Markus, Barna-
baan serkku, josta olette saaneet oh-
jeita – jos hän tulee teidän tykönne, 
niin ottakaa hänet vastaan (Kol.4:10).
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F
JarI kekäle

FredriK modeus: osaLLisuuteen 
Kutsutut (Kirjapaja 2014)

Suomessakin vierailleen ja Ruot-
sin kirkon piiispaksi vali-
tun Fredrik Modeuksen kir-

jan taustalla on jumalanpalveluselä-
män kehittämishanke. Kirjan tar-
koituksena on rohkaista seurakuntia 
muuttamaan jumalanpalveluselämää 
yhteisöllisemmäksi.

Syvimmältään kirja on kuitenkin 
sekä kansankirkon apologia että yritys 
uudistaa sitä väistämättömäksi käy-
neen tarpeen edessä. Modeus antaa 
ympäripyöreällä ilmaisullaan kuvan 
Ruotsin kirkon “tasapainokomitean” 
puheenjohtajasta, joka pyrkii puhu-
maan olennaisistakin asioista niin, et-
tei kukaan kokisi itseään uhatuksi.

Kirja alkaa otsikolla “Kirkko, jo-
ta rakastamme”, viitaten Ruotsin 
kansankirkkoon.

Tässä on kirjan vahvuus ja heik-
kous. Vahvuus siksi, että puhe kirkon 
uudistuksesta kytkeytyy olemassole-
van kansankirkon uudelleensuuntaa-
miseen. Heikkous sikäli, että samalla 
kuin puolihuolimattomasti “kansan-
kirkollisesta” konstantinolaisesta pe-
rinnöstä tulee annettu ja syvin teolo-
ginen todellisuus, jota ei kyseenalais-
teta eikä pohdita. Modeus ei ole tässä 
puutteessaan ainoa. Kyse on yleisestä 
skandinaavisesta perususkomuksesta, 
joka on niin ilmeinen, että sitä ei ole 
edes olemassa, vaikka se on joka pai-
kassa ja kaikkialla. Tarvittaisiin pei-
liksi esimerkiksi jokin luterilainen ei-
konstantinolainen vähemmistökirkko. 
Modeus ei kuitenkaan tällaista peiliä 
käytä, vaan keskittyy läsnä olevaan 
luterilaiseen “mereen”.

Kansankirkollisuusnäky nostetaan 
kirkkoromanttisesti esille ylistämällä 
niitä perintöjä, jotka joskus olivat tai 
ovat tärkeitä. Modeuksen on kuitenkin 
pakko avata madonlukuja. Kirkolla 
ei ole varaa enää noihin joka paikas-
sa näkyviin kirkkoihin, joissa ihmi-
set eivät suinkaan enää aina kastata 
lapsiaan, käy rippikoulua, tai vihity-
tä itseään avioliittoon tai muutenkaan 
enää kovin usein käy missään mieles-

sä. Numerot näissä tilastoissa liikku-
vat 50 prosentin ylä- ja alapuolella, 
mikä merkitsee tulevaisuutta ajatellen 
todellista ongelmaa. Jotain olisi pakko 
tehdä, mutta siis mitä? 

YhtEisöllinEn JumalanpalvElus

Modeus aivan oikein esittää, että ju-
malanpalveluksen pitäisi olla se man-
ner, joka yhdistää kirkon kaikkien 
muiden toimintojen saaret toisiinsa. 
”Jos meiltä puuttuu jumalanpalvelusta 
vietävä yhteisö, syntyy tyhjä tila. Teo-
logia on painottunut siten, että juma-
lanpalvelusta viettävä seurakunta on 
jäänyt varjoon.” (s. 29) Aivan loista-
vaa itsekriittisyyttä! 

Miksi näin on käynyt? Modeus 
myöntää epäsuorasti, että juuri se 
“kansankirkkoajatus”, jonka kanssa 
hän kirjassa itsekin tanssiin eri mu-
siikkien tahdissa, on tälle sylttyteh-
das. Tyhjän tilan ovat sitten täyttäneet 
Modeuksen mukaan palkatut työnteki-
jät. Lakonisesti voisi ehkä todeta, että 
paitsi maanpuolustuksessa, myös hen-
gellisessä “maanpuolustuksessa” on 
Ruotsissa siirrytty palkka-armeijaan. 
Modeus toteaa, ettei ongelmaan ole 
yksiselitteistä vastausta, mutta poh-
jimmiltaan on kyse siitä, että työnteki-
jät ja luottamushenkilöt alkavat luoda 
sellaisia jumalanpalveluksia, joissa 
kaikki voisivat viihtyä. 

Siksi pitäisi lakata puhumasta kirk-
kovieraista tai vapaaehtoisista ja antaa 
ihmisten olla halutessaan anonyymeja, 
mutta silti tarjota mahdollisuutta yh-
teisöllisyyteen. Moderni asiakasomis-
tajuusmalli pitäisi tehdä vallitsevaksi: 
”Jumalanpalvelusta viettävä ihminen 
on isäntä talossa.” Tämä Suomessakin 
tuomasmessun yhteydessä lanseerat-
tu ajatus on korrektiivi konstantinolai-
selle valtarakenteelle, jossa viranhal-
tijat ovat mieltyneet eri tasolle kuin 
maallikot. Eikö kuitenkin Jeesuksen 
pitänyt olla todellisesti läsnä jumalan-
palveluksessa? Tulee tunne, että “kirk-
koherrakeskeinen” kansankirkollisuus 
yrittää tässä uudistaa itsensä ja juma-

lanpalveluksen demokraatiseksi ja ta-
sa-arvoiseksi kansankirkollisuudeksi 
kysymättä Kirkon Herralta asiassa mi-
tään. Pääasia on, että kaikki viihtyvät.

Modeus ei rasita lukijoitaan liial-
la teologialla, mutta jotain hän sanoo. 
“Minulle on kolme asiaa yhtä tärkei-
tä. Ensinnäkin, että asetamme Jeesuk-
sen keskiöön ja annamme Jumalan 
Hengen muutosten tuulten puhaltaa. 
Toiseksi, että luovumme hurskaista 
kaavoista, jotka vahingoittavat toisia 
ihmisiä. Ja kolmanneksi, että minä itse 
olen valmis tekemään työtä sen muu-
toksen aikaansaamiseksi, jota päivit-
täin rukoilen.” (s. 60) “Seurakunnan 
tulee olla vahvasti mukana kaikessa, 
mitä sen lähiympäristössä tapahtuu. Ja 
vaikuttaa ympäristöönsä yhdessä hy-
väntahtoisten ihmisten kanssa selaisel-
la tavalla, joka on kansankirkon suurin 
vahvuus. Minä tarvitsen sinua, jotta 
jaksan seistä lujasti sen takana, mihin 
uskon. Kenties sinä tarvitset minua, 
jotta pystyt pitämään kiinni vakau-
muksesta, jota muut sinun ympärilläsi 
eivät hyväksy.” (s. 48) 

Mitä ihmettä nämä sanat tarkoit-
tavat? Minulle ne puhuvat siitä, että 
kansankirkkoa ei voi todellisesti uu-
distaa kansankirkon kehyksessä. Kir-
kon todelliseen uudistukseen eivät rii-
tä yhteisöllisyyden korostus, rakenne-
uudistukset, käsitteiden vaihtaminen 
ja positiivisuussloganit.

Kirja-arvostelu:

F
JarI kekäle

FredriK modeus: osaLLisuuteen 
Kutsutut (Kirjapaja 2014)

Kirja-arvostelu:
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KKyrKan och KyrKan

SebaStIan GrünbauM SaMulI SIIkavIrta

Vår tids kristna lever i ett 
kyrkligt och mentalt spän-
ningsfält. En av de stora 

frågorna som finns är relationen till 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Fin-
land. Denna fråga dyker alltemellanåt 
upp när ärkebiskop Mäkinen ger ett 
uttalande eller när kyrkan överlag fat-
tar beslut. Denna artikel försöker sva-
ra på vissa frågor inom detta fält och 
klargöra något av den allmänna linjen 
inom Missionsstiftet. 

kYrkan

Alltid när man talar om frågor gällan-
de kyrkan måste man först konstatera 
vad som är grundläggande för en sann 
kristen Kyrka. I Finland och över-
lag i hela världen under alla tider har 
det endast funnits en sann, kristen och 
apostolisk Kyrka. Denna Kyrka finns 
enligt de lutherska bekännelseskrifter-
na där var “Ordet rätt förkunnas och 
sakramenten rätt förvaltas”. Denna 
Kyrka har funnits och existerar ännu 
på sina delar inom Evangelisk-luthers-
ka kyrkan i Finland. Den har existerat 
och existerar fortfarande inom fria lut-
herska samfund, vilket är ett helt klart 
teologiskt faktum som vi inte kan för-
neka. Så länge Ordet förkunnas och 
sakramenten förvaltas rätt finns det in-
ga skäl att tvivla på Kyrkans existens. 
Ifall man tvivlar på det här är det det-
samma som att tvivla på Gud själv. 

kYrkan och kYrkan

Det som Missionsstiftet utgår ifrån är 
att Kyrkan (med stort K, alltså Kris-
ti Kyrka) är något av ett måste. Det 
finns helt enkelt inga andra alterna-
tiv eller något sätt att kringgå detta. 
Att sluta eller ge upp Ordets förkun-
nelse och sakramentsförvaltningen av 
ett rätt vigt ämbete är samma sak som 
att sluta upp med eller kringgå Guds 
instiftelse och ordning. Det handlar 
alltså inte om något som vi skulle vilja 
göra för att förarga människor eller för 

att visa oss vara bättre, utan det är en-
dast en fråga om trons lydnad. Vi gör 
det för att vi har fått det som uppgift 
av Gud själv (jmfr. Paulus: “Ve mig 
om jag inte predikar”). Det är förståe-
ligt att sådant här agerande mänskligt 
sett kan väcka, och väcker, mångahan-
da känslor, men alternativet skulle va-
ra olydnad mot den kallelse som Gud 
har gett. I detta fall finns det endast 
ett val, nämligen att lyda Gud mer än 
människor (Apg 5). 

Det är väsentligt att behålla 
perspektivet att Kristi Kyrka skall 
bestå. Den heliga kallelse vi har få-
tt att som levande stenar bygga upp 
Kyrkan (1 Pet. 2) är alltså den primä-
ra uppgiften som vi alla har. En kris-
ten är alla lärors och lärares domare, 
och därför är det också hans/hennes 
uppgift att söka sig till de ställen var 
Kristi instiftelse och ordning följs i sin 
fullhet (Matt. 7). Det som är sekundärt 
från Missionsstiftets perspektiv är ifall 
sammanhanget där det konkret sker är 
nominellt ett eget religiöst samfund 
eller kyrka. Det är inte en oväsent-
lig fråga i sig, men den frågan är inte 
avgörande. 

tEologi och praktik möts

Den ovannämnda delen av trosläran 
är något som alla i teorin accepterar. 
Den går lätt att finna i de Lutherska 
bekännelseskrifterna och i Bibeln, och 
kan därför också lätt motiveras utifrån 
dessa grundläggande dokument för al-
la de sammanhang som kallas luthers-
ka. Nu är den väsentliga frågan alltså 
inte den hurdan teologi vi har eller hur 
skall vi få en bättre teologi. Den frå-
gan är självklart viktig och vi måste 
vara medvetna om den, men det är in-
te den väsentliga frågan i vårt sam-
manhang. Frågan som vi måste ställa 
oss är snarare; “vad innebär denna be-
kännelse och Bibeln för oss i prakti-
ken?”, och vidare, ”ifall vi inte följer 
denna bekännelse i våra liv, kan den 

sägas ha något värde för oss?”. 

vissa grundläggandE frågor 
som spökar i bakgrundEn

En fråga som i stor utsträckning är 
outtalad i Svenskfinland är relationen 
till det som i folkmun kallas folkkyr-
kan. Det är självklart för många av oss 
att vissa uttalanden som kommer från 
kyrkans ledning inte är bibliska eller 
kristna överlag. Det finns dock ett 
mycket djupare och mera grundläg-
gande plan av frågor som är i behov 
av gedigen diskussion. Jag nämner 
dem i en fri ordning: 
1. Vad innebär det att vara finlända-

re och lutheran - kan det med an-
dra ord finnas lutheraner utanför 
folkkyrkan? 

2. Vad innebär den ekonomiska in-
satsen och stödet som folkkyrkan 
ger? 

3. Vad innebär folkkyrkan för vår 
uppfattning om oss själva - är det 
så att om vi håller oss till folkkyr-
kan (och dess sammanhang) be-
varas vi i den rätta traditionen på 
samma sätt som våra förfäder? 

4. Vad innebär det för en väckelserö-
relse ifall kyrkan blir för bra eller 
för dålig? Kan man ännu med gott 
samvete vara med då och på vilket 
sätt?

De här frågorna är inte sådana som 
det finns ett enhetligt svar på som gäl-
ler alla människor överallt och alltid. 
Det finns många olika slags samman-
hang med olika arv, relationer och 
tankar kring relationen till folkkyr-
kan. Samtidigt är det nödvändigt att 
fundera på dessa frågor. Många för-
söker svara på frågorna med teologi, 
men egentligen handlar det ofta me-
ra (i människors sinnen) om identitet 
och självbild. Frågan som människor 
i allmänhet ställer sig är inte; ”vad är 
rätt?”, utan snarare ”hur uppfattar jag 
mig själv?” eller ”hurdan är jag?”.

KKyrKan och KyrKan

SebaStIan GrünbauM SaMulI SIIkavIrta
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missionsstiftEts 
tillvägagångssätt

Missionsstiftet erbjuder två olika slags 
svar på vår tids utmaningar. På en be-
kännelsefront, det vill säga både i do-
kument och i predikstolar, uttalar vi 
klart vad som är Guds vilja och vi vill 
erbjuda ett bibliskt svar på dessa frå-
gor. Samtidigt som vi gör detta vill vi 
vara medvetna om det andra planet, 
nämligen det mänskliga. Människor 
behöver tid, en trygg miljö, samt möj-
lighet till diskussion och tankeutrym-
me, för att i lugn och ro få processera 
tankar kring sin självbild. Detta är inte 
något som är naturligt för människan 
eftersom hon tenderar att vara bek-
väm av sig, men det kommer på köpet 
när man deltar i en gudstjänstfirande 
gemenskap. 

Där är tanken den att människor i 
all frihet får komma och gå. Man får 
tänka på sin identitet, sitt förhållande 
till de ovannämda företeelserna och 
annat som sker i världen. Ingen be-
höver ha allt på klart när man kom-
mer, utan vi finns till för att växa till-
sammans. Denna process underlättas 
också genom att frågorna regelbundet 
lyfts upp i olika diskussioner där män-
niskor frivilligt får säga vad de tän-

ker och tycker utgående från sin egen 
bakgrund. 

mEn ni gör så mYckEt fEl och 
är så klumpiga, varför intE 
göra på Ett annat sätt?
Denna fråga är också väsentlig och vi 
får möta den ofta (säkert av orsak). 
Nu är det inte så att Missionsstiftet 
vill med vett och vilja såra andra män-
niskor. Man kunde också tillägga att 
det teoretiskt sett säkerligen finns vi-
sare och bättre tillvägagångssätt. Det 
går alltid att förhandla mera, fatta bät-
tre beslut, ha varmare möten, bättre 
förkunnelse, mera undervisning osv. I 
det stora hela måste jag i ärlighetens 
namn bekänna att vi endast är männis-
kor; vi felar och är bristfälliga på otro-
ligt många punkter. 

Den stora frågan är ändå följan-
de: vad är alternativet? Missionsstif-
tet försöker göra något i detta kyrkliga 
krisläge. Vi satsar modigt och hop-
pas på att det bär frukt. Det gör vi i 
tron på att Guds ord bär. Detta inte för 
att upphöja oss själva, men en kritisk 
fråga till dem som tycker illa om vår 
verksamhet måste formuleras också 
från vår sida. Nämligen, ifall det finns 
kritik mot oss kan man säkert göra det 
arbete vi gör, men på ett bättre sätt. 

Då måste de finnas lösningar som i 
praktiken (observera: inte i en teore-
tisk eller teologisk värld) fungerar och 
ger bättre resultat. Det måste finnas en 
modell som tar i beaktande både den 
teologiska och mänskliga tillvarons 
realiteter och visar sig kunna hålla det 
brutala provet som vår tids verklighet 
ställer den inför. Det är inte tillräck-
ligt att enbart konstatera att ”så borde 
ni inte göra”. Självklart är goda råd 
och kommentarer och även kritik ofta 
på sin plats. Det märkliga är dock att 
dylika utlåtanden ofta kommer från 
sådana håll där man i praktiken främst 
är engagerad i andra sammanhang, i 
form av en teoretisk diskussion, eller 
från sådana håll där man har nöjt sig 
med den förvirring som existerar i vårt 
kyrkliga läge. 

Ifall du alltså upplever att du har 
ett bra svar på dessa frågor, tankar 
eller känslor utmanar jag dig att kom-
ma med och delta. Kom med, säg din 
åsikt och delta i den församlingsverk-
samhet som är nära dig. Det att du är 
osäker, obestämd och upplever att allt 
är ganska oklart i den kyrkliga tillva-
ro som vi lever i är inget hinder. På så 
sätt kan vi tillsammans bygga fram-
tidens kyrka och gemensamt bli upp-
byggda av Guds ord och sakrament.
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K
Kansainvälisesti tunnetussa 

TIME-lehdessä oli hiljattain 
(26.1.2015) artikkeli avioliit-

tokäsitystään muuttaneista Yhdysval-
tain evankelikaalikristityistä. Leh-
den mukaan vuonna 2003 vain 5 % 
vanhemmista evankelikaaleista hy-
väksyi sukupuolineutraalin aviolii-
ton, kun vuonna 2014 luku oli jo 20 
%. Nuoremman sukupolven kohdalla 
uuden avioliittomääritelmän hyväk-
syminen on noussut 20 prosentista 42 
prosenttiin. 

Liberaali lehti saa asian kuulosta-
maan siltä, ettei ole kuin ajan kysy-
mys, kun nämä viimeisetkin amerik-
kalaisen yhteiskunnan vanhoillisiin ar-
voihin pitäytyvät linnakkeet lakkaavat 
levittämästä sortavia oppejaan. Lehti 
toki liioittelee, mutta ehkä viestissä on 
myös hitunen totuutta. 

Tilastojen valossa muutos on ollut 
nopeaa. Nuori sukupolvi on hukas-
sa. Perinteisesti Raamatun arvovaltaa 
korostaneet evankelikaalit eivät näy-
tä onnistuneen siirtämään Raamatun 
opetusta seksuaalisuudesta seuraaval-
le sukupolvelle. Median vaikutus on 
ollut merkittävä lähes puoleen näistä 
nuorista protestanteista. Vaikka on yhä 
suuri joukko kristittyjä, jotka pitäyty-
vät Raamattuun, ei ole mahdotonta, 
että he ovat jonain päivänä vähemmis-
tössä jopa evankelikaalien joukossa.

Kivetkin huutavat. Vapaamielisen 
äänitorven toimittaja Elizabeth Dias 
kirjoittaa: ”Monelle evankelikaalil-
le avioliittoväittelyssä ei oikeastaan 
ole kyse avioliitosta tai perheistä tai 
seksistä — siinä on kyse Raamatus-
ta itsestään.” Hän jatkaa: ”Tähän as-

ti yksikään kristillinen traditio ei ole 
kyennyt hyväksymään LGBT-yhteisöä 
(seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä) 
muuttamatta ensin näkemyksiään nai-
sista. Sama ajattelutapa, joka päätte-
lee homoseksuaalisuuden olevan syn-
tiä, on myös sen perinteisen evanke-
likaalisen näkemyksen takana, jonka 
mukaan aviomiehet ovat avioliittojen 
hengellisiä johtajia ja miehet johtajia 
jumalanpalveluksessa.”

Itse käyttäisin eri termejä. On oi-
kein opettaa tiettyjen sukupuolisuhtei-
den olevan syntiä ja väärin korostaa 
sitä, että tiettyihin synteihin kiusausta 
kokevat ihmiset ovat itsessään synti-
sempiä kuin muut. Jokaiselle Jumalan 
armoa janoavalle syntiselle tulee olla 
paikka seurakunnassa synnin laatuun 
katsomatta. 

Silti lehdenkirjoittaja tekee oikei-
ta huomioita. Kirkkojen avioliittokes-
kustelussa on kyse Raamatusta. Raa-
matun selkeä kokonaisopetus on, että 
sukupuolisuhde kuuluu kristityn elä-
mässä yhden miehen ja yhden naisen 
väliseen avioliittoon. Näin kristillinen 
Kirkko on aina opettanut. Näin sen tu-
lee edelleen opettaa.

Toimittaja sanoo ääneen myös to-
tuuden, jonka moni kristitty tahtoo 
kieltää: kun ensin ohitetaan Raama-
tun ohjeet apostolisesta paimenvi-
rasta, seuraava askel on ohittaa ope-
tus sukupuolisuudesta ja avioliitos-
ta. Kummankin voi tehdä samalla 
hermeneutiikalla. 

Raamatussa luotuisuus mieheksi 
ja naiseksi koskettaa niin avioliittoa, 
perhettä, seksuaalisuutta kuin seura-
kuntaperhettäkin. Kaikilla näillä alu-

eilla ihmiskunta on langennut syntiin 
ja kristitytkin edelleen epäonnistuvat. 
Silti kaikilla alueilla kristityt pyrkivät 
seuraamaan Jumalan ilmoitettua tah-
toa. Jos yhtä koskevat ohjeet ohite-
taan, koko rakenne alkaa näyttää epä-

suhtaiselta. Ja niin paine kasvaa muut-
taa myös loput. 

Muutos suhtautumisessa Raamat-
tuun on ollut nopeaa myös Suomes-
sa. Lähetyshiippakunta on syntynyt, 
koska tähän muutokseen ei ole halut-
tu lähteä mukaan. Silti mekään em-
me ole immuuneja paineelle luopua 
Raamatun totuudesta. TIME-lehden 
artikkelin mukaan paine voi kasvaa 
yllättävän kovaksi etenkin silloin, 
kun itselle läheinen ihminen saati 
oma lapsi ilmoittaa haluavansa elää 
homoparisuhteessa. 

Mikä tällöin avuksi? Raamatullinen 
rakkaus, johon ei sisälly vihaa, vaan 
lain ja evankeliumin totuutta. Kris-
tuksessa ihmiseksi tullut Rakkaus ei 
kaihda synnin nimeämistä synniksi. 
Samasta syystä Hän riittää peittämään 
kaikki synnit. Kutsu ristin luo on voi-
massa myös niille, jotka maailma ek-
syttää. Kasteeseen voi palata myös 
harharetkiltä.

Toivoa siis on silloinkin, kun ovi 
paiskataan kiinni nenämme edessä. 
Meidän ei tule laittaa sitä lukkoon. Ta-
kaisin saa aina tulla.

Mekään emme ole 
immuuneja paineel-
le luopua Raamatun 
totuudesta.

SaMulI SIIkavIrta

KKuinKa Kestää 
muutospaineiden edessä?
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Pyhäkön Lamppu

Minä ja minun perheeni palvelemme 
Herraa (Joos. 24:15)

Eräs oululainen maanviljelijä kertoi muutamia vuosia sitten alakoulun itsenäisyyspäiväjuhlas-
sa oman elämäntarinansa oppilaille. Seitsenvuotiaana hän oli menettänyt äitinsä ja yksinhuol-
tajaisä joutui lähtemään Tali-Ihantalan taisteluun, kun kaikkia asekuntoisia miehiä tarvittiin. 
Itkevälle pojalleen isä oli vakuutanut varmasti palaavansa takaisin sodasta. Suruviesti tuli kui-
tenkin pian taistelutantereelta isovanhemmille. Pojan isä oli kadonnut ja mitä todennäköisim-
min kuollut vihollisen tykistökeskityksessä. Pienelle miehenalulle vakuutettiin, että isä ei enää 
koskaan palaa. Talon ja omaisuuden siirtoa tädin perheelle suunniteltiin.

Isä oli kuitenkin luvannut pojalleen, että hän varmasti palaa takaisin. Siihen lupaukseen poi-
ka luotti eikä ollut kuullakseenkaan aikuisten vakuutteluja isän lopullisesta menettämisestä. 
Nasakasti, ilosin mielin hän joka aamu marssi koivukujan päähän odottamaan isän paluuta. 
Rauha oli solmittu jo kuukausia aikaisemmin, ja naapurin miehet olivat palanneet koteihinsa 
ja aloittaneet uurastuksensa pelloilla ja tehtaissa. Pieni poika nähtiin päivästä toiseen istumassa 
koivun oksalla ja tähyämässä tielle, josta hän tiesi isänsä palaavan. Säälivien omaisten ja naapu-
reiden puheet turhasta odottamisesta eivät lannistaneet tätä sinnikästä odottajaa, joka usein 
nukahteli oksalla odotusväsymyksessään.

Kaikkien hämmästykseksi eräänä päivänä odotus kuitenkin palkittiin. Tietä asteli laiha, riu-
tunut mies, joka palasi sotavankeudesta viimeisessä vankienvaihdossa. Pojan ja isän jälleennä-
kemisen riemu oli valtava.

Jokainen meistä kristityistä kokee varmaankin ajoittain Isän ikävää tässä entisestään pime-
nevässä ja väkivaltaa täynnä olevassa maailmassa. Jeesuksen tulo viipyy. Monet kuiskuttelevat 
korviimme, että Hän ei koskaan palaa, onhan siitä lupauksestakin jo pari tuhatta vuotta. Sen 
vuoksi muutkin hänen lupauksensa kyseenalaistetaan, niistä luovutaan tai muokataan kullekin 
ajalle soveliaiksi. Häneen uskovista tehdään modernin ajan kummajaisia, jotka eivät elä ajassa. 
Lupauksen merkit häväistään. 

Jumala antoi sateenkaaren merkiksi luomakunnalle ja itselleen lupauksestaan, että maata ei 
enää koskaan tulle hukuttamaan vedellä; siitäkin lupauksen merkistä on tehty irstailun symbo-
li. Synnistä ei enää puhuta, ja Jumalan rakkauteen vedoten ihmiset vapautetaan elämään halu-
jensa ja himojensa mukaan — armo muutetaan irstaudeksi.

Sotilasisän paluuseen luotti pieni poika lapsenomaisesti. Mittaamattoman luotettavempi ja 
varmempi on se lupaus, jonka Jeesus jätti omilleen: ”Totisesti minä tulen pian.” (Ilm.22:20). 
Jeesuksen palatessa on enää pieni lauma, joka on jaksanut odottaa Hänen paluutaan. Eksytys, 
elämän huolet, sairaudet ja monet murheet sekä myös maailman houkutukset ovat väsyttä-
neet monet odottajat — monen usko hiipuu ja kuolee.

Jokainen meistä on alttiina tuollaiselle väsymykselle ja eksytykselle ja luonnostamme sor-
rumme siihen, jos emme viihdy taivaallisella tankkausasemalla, jossa meille vakuutetaan, että 
kaikki on valmista. Sana ja sakramentit ja rukous on se lähde, josta meille ammennetaan voi-
maa kestämään uskossa.

Perheenisä Joosua näyttää meille verrattoman tien, mitä kulkea: ”Minä ja minun perheeni 
palvelemme Herraa”. Sen me saamme luottavaisesti sanoa ääneen kotimme yksityisyydessä ja 
huutaa tarvittaessa vaikka koko maailman kuultavaksi.

Ilkka Pöyry
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Minä ja minun perheeni palvelemme 
Herraa (Joos. 24:15)
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Sannan ja Sergeyn polut kohtasivat toisensa 7,5 vuotta 
sitten Pietarin seudulla. Kumpikin oli jo matkannut 
kauas synnyinpaikkakunnaltaan. Sanna on kotoisin 

Sodankylästä. Sergeyn perhe taas oli asunut Sergeyn elä-
män ensimmäiset kymmenen vuotta Venäjän itäosissa, na-
papiirin tuntumassa. Välimatkaa synnyinkaupungeille ker-
tyy yli 6000 kilometriä.

Vuonna 2007 Sanna, joka opiskeli venäjän kääntäjäk-
si ja tulkiksi Helsingin yliopiston yksikössä Kouvolassa, 
oli kesätöissä Suomen konsulaatissa, Pietarissa. Sergey oli 
saanut valmiiksi saksan ja englannin kielen opettajan opin-
tonsa, ja oli tullut töihin Pietariin. Naimisiin mentyään pa-
riskunta asettui Suomessa Sannan synnyinkuntaan Sodan-
kylään. Nyt haastattelua tehdessä perheen pienin, 1,5-vuo-
tias Eevert, kurkkii äidin sylistä. Isommat pojat Elias (5-v.) 
ja Jeremias (4-v.) leikkivät viereisessä huoneessa.

mEssussa EvankEliumi tarttuu lapsiin

Elämää pursuavat pojat täyttävät äidin arkipäivän. Sergeyn 
päivätyö on englannin, saksan ja venäjän opettajana Alek-
santeri Kenan koululla, Sodankylässä. Sunnuntaisin perhe 
saapuu yhdessä Elian seurakunnan messuun. 

- Kun mieleen on usein noussut kysymys, miten osai-
si kertoa lapsille Jeesuksesta, on tärkeää saada vain tuoda 
lapset seurakunnan keskelle — messuun, jossa Jeesus itse 
on läsnä, Sanna kokee.

Sanna on huomannut, että jotain on pojille tarttunut 
matkaan.

- Eräässä arjen jännittävässä tilanteessa, äidin huoleh-
tiessa, pelottiko poikia, Jeremias totesi: ”Minua ei pelota, 
kun minä rukoilen Jeesusta.”

usko, Jossa saa lEvätä

Zaikinin perheelle Elian seurakunta on vastaus pitkään 
jatkuneeseen kyselyyn. Sergeyn hengelliset ensiaskeleet 
oli otettu ortodoksisen kirkon helmoissa. Opiskeluaikana 
nuorimies kävi myös pari vuotta pappisseminaaria, osal-
listui joka viikonloppu vigiliaan ja liturgiaan, paastosi ja 
kilvoitteli. 

- Hengellisten vaatimusten rima tuntui tavoittamatto-
malta. Myös uskon ja isänmaallisuuden yhteenkietoutumi-
nen kummastutti, Sergey taustoittaa.

Opiskeluissaan kansainvälisesti suuntautunut Sergey 
törmäsi kirkossaan ajatukseen, että juuri Venäjän orto-
doksinen kirkko on ainoa Kristuksen kirkko maan päällä. 
Tässä suhteessa baptistikirkosta löytyi avarampi näkemys, 
mutta opetus oli kovin pinnallista. Suomi-Pietari-instituu-
tin kirjahyllystä käteen tarttuneet Tunnustuskirjat olivat 
johtamassa lopulta Sergeytä Inkerin kirkkoon. 

- Löysin liturgisen jumalanpalveluksen ja luterilaisen 

uskon, jossa saa levätä.

Erilaisista taustoista YhtEisEEn sEurakuntaan

Sannan uskontaival alkoi luterilaisen kirkon keskeltä, mut-
ta herätykseen tullut äiti kääntyi helluntailaiseksi. Näissä 
sekä Vapaakirkon ympyröissä Sanna kristittynä kasvoi. 

- Jouduimmekin Sergeyn kanssa yhdessä miettimään, 
miten sovittaisimme uskonkäsitykset yhteen, Sanna kertoo.

Merkittävä osansa yhteisen tunnustuksen löytymisessä 
oli Matti-piispan Pyhä kaste Raamatussa -kirjalla. Sen Zai-
kinit hankkivat Juha Muukkosen heprean kurssilta Rova-
niemeltä. Tuon kohtaamisen hedelmiä oli myös se, että Ju-
ha sekä Jyrki Anttinen kutsuttiin Sodankylään opettamaan 
Kristuksen kirkon tuntomerkeistä.

Kun tunnustuksellista luterilaista jumalanpalveluselä-
mää ei ollut Sodankylässä, perustettiin lokakuussa 2011 
Lapin luterilainen jumalanpalvelusyhdistys, jonka puitteis-
sa aloitettiin messut. Zaikinit ovat kantaneet Elian seura-
kunnaksi järjestäytyneessä yhteisössä vastuuta niin halli-
tuksessa kuin monenlaisessa käytännön työssä. 

Pienessä joukossa on selvää, että seurakunta tarvitsee 
jokaista jäsentään. 

- Seurakunnan rakentaminen ei ole helppoa, mutta sii-
hen sisältyy suurta iloa, Sergey toteaa. 

Ja joka sunnuntai Herra itse ravitsee Eliaansa ehtymättö-
mästä armon jauhoruukusta.


