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Olemme saaneet aloittaa uskonpuhdistuksen 

500-vuotisjuhlavuoden. Varsinainen juhlapäivä 

on ensi vuoden syksynä, mutta koko vuosi tarjoaa 

mahdollisuuksia pitää esillä uskonpuhdistuksen 

sanomaa. Lähetyshiippakunta julkaisee ensi 

vuonna laajan selityskatekismuksen. Sen pohjana 

on tietysti eräs Lutherin työn helmistä: Vähä kate-

kismus.

Mitä tarkoittaa sana ”Katekismus”? Taustalla on 

kreikankielen sana katekhoo, joka merkitsee opet-

tamista. Uudessa testamentissa tätä sanaa käyte-

tään erityisesti siitä opetuksesta, jota kasteelle 

valmistautuville annettiin. Samoin kasteen jälkeen 

opetus eli katekeesi jatkui, kun kastettuja ohjattiin 

kristilliseen elämänvaellukseen.

Sama ajatus on myös Lutherin Katekismuksella. Se on kristillisen uskon tiivistys niille, jotka valmistautu-

vat kasteelle. Mutta se on myös opetusta kastetuilla siitä, millaisia lahjoja kasteessa on saatu ja millaista 

elämää kastetun tulee elää. Katekismus on siis kristillisen elämän käsikirja. Tällä tavoin Luther on katekis-

muksen myös otsikoinut: Käsikirja. Vähä katekismus.

Lutherin koko toiminnan eräänä johtoajatuksena oli, että tavallisen ihmisen tulee voida ymmärtää, mistä 

kristinuskossa on kysymys. Tuohon aikaan opetus oli melko vähäistä, jumalanpalvelukset tavalliselle 

kansalle vieraalla kielellä, Raamattua ei ollut omalla kielellä. Niinpä Luther käänsi Raamatun saksaksi. Hän 

kirjoitti virsiä saksan kielellä ja muokkasi kansankielisen jumalanpalveluksen. Vielä hän käski opettaa 

kansaa siitä, mistä kristinuskossa on kysymys. Tämän työskentelyn luontaisena jatkona oli kansankielinen 

kristinuskon tiivistelmä: katekismus, jota papit saattoivat käyttää opetuksessa seurakunnassa ja vanhemmat 

kotona.

Mitä tämä lyhykäinen kristityn käsikirja sitten pitää sisällään? Sen kolme ensimmäistä pääosaa ovat 10 

käskyä, apostolinen uskontunnustus ja Isä meidän –rukous. Nämä osat olivat mukana myös ennen Lutheria 

käytössä olleissa katekismuksissa. Luther vain hiukan muutti järjestystä, joka aiemmin oli ollut: uskontun-
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nustus, Isä meidän –rukous ja käskyt. Luther siirsi käskyt 

ensimmäisiksi aivan määrätystä syystä. Käskyt osoittavat, 

miten meidän tulisi elää. Mutta ne myös osoittavat, että 

emme ole tässä onnistuneet. Olemme syyllisiä Jumalan 

edessä. Siksi toisena tuleva uskontunnustus kertoo, että 

Jumala on pelastanut meidät synnistä ja syyllisyydestä. Hän 

tekee meidät uusiksi. Muutostyö alkaa jo täällä ja saa päätök-

sensä ylösnousemuksessa. Toisin sanoen uskontunnus kertoo, 

mistä saamme avun syyllisyyteemme sekä voiman elää 

käskyjen mukaan. Armahdetun kristityn elämä avautuu luon-

taisesti rukoukseksi. Siksipä kolmas pääosa kuvaa rukouk-

sen, jonka Jeesus on kirkolleen opettanut.

Katekismuksen neljäs, viides ja kuudes pääosa ovat kaste, ehtoollinen ja rippi. Kristitty on osa kristittyjen 

joukkoa, seurakuntaa. Niinpä Luther ohjaa kristittyjä seurakunnan yhteyteen armonvälineiden ääreen. 

Kaste, ehtoollinen ja rippi ovat nimittäin ne välineet, joiden kautta Jumala antaa armon ja elämän kirkol-

leen.

Katekismuksen päättävät päivittäisiä rukouksia koskeva kohta sekä niin sanottu huoneentaulu. Ne ohjaavat 

kristittyä päivittäisessä rukouksessa sekä päivittäisessä lähimmäisen palvelemisessa.

Katekismus on tarkoitettu opittavaksi, mietiskeltäväksi ja rukoiltavaksi. Aikamme väheksyy helposti ulkoa 

opettelua. Mutta jos osaamme katekismuksen ulkoa, on meillä mielessämme malli, jonka avulla osaamme 

arvioida opetusta. Luther neuvoo opettelemaan ensin ulkoa katekismuksen raamatunkohdat ja sen jälkeen 

niihin liittyvät pienet selitykset. Tämän jälkeen voi 

siirtyä laajentamaan tietojaan sekä pohtimaan ja 

märehtimään oppimaansa. Katekismuksen opettelu 

avaa myös Jumalan todellisuuden ja Jumalan armon 

näköalan päivittäiseen elämään. Arjen harmaudesta 

tulee Jumalan värien juhlaa.
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katek i smus

Esirukouspyynnöt:
-seurakunnan rakentuminen
Rovaniemellä, Sodankylässä,
Meri-Lapissa
-lähetystyö Suomessa ja maail-
malla
-seurakuntien talous

-Jumalan tahdon kuuleminen
poliittisissa päätöksissä
-Raamattu-/rukouspiiri
-Sergey Zaikinin pappisvihkimys
-pastorit perheineen
-Lähetyshiippakunta
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Edellisestä raportistamme ei ole kulunut pitkään, mutta vielä tähän 

vuoden viimeiseen katsaukseen riittää jotain uutta mainittavaa seurakun-

nallisesta taloudenhoidosta. Tiivisti sanoen Stefanoksen srk:n tilanne oli 

marraskuun loppuun mennessä -4263 e, kun edellisenä vuonna tilanne oli 

samaan aikaan ylijäämäinen 6653 e. Kun huomioidaan vuoden aikana 

poistuneet jäsenet sekä kasvaneet kulumme, voisi negatiivinen kokonaisti-

lanne olla toisaalta jopa nykyistä suurempi. Tällaiselta tulokselta olemme saaneet kuitenkin säästyä, mistä 

kiitos seurakuntalaistamme kestävästi jatkuneen tukemisen.

Jatkossa saammekin rukoilla lahjoitus- ja kolehtiantamisen säilyvän edelleen kestävänä meillä Stefanok-

sessa, jotta vuosi 2017 saisi tasoittaa tulojen ja menojen suhdetta. Tässä tasapainottamisessa auttaa osaltaan 

se, että Rovaniemen tämänvuotinen 80 %:n vastuu pastorin palkasta vaihtuu tulevana vuonna 70 %:iin, kun 

Meri-Lappi ja Sodankylä ottavat vastattavakseen 15 % osuudet.

Myös Lähetyshiippakunnan tasolla on kiinnitetty huomiota lahjoittajien suuntaan. Hiippakunnan seura-

kuntien on toivottu tiedottavan seikasta, että jo muutamakin uusi säännöllisesti 10e/kk lahjoittava henkilö 

per seurakunta toisi merkittävän muutoksen nykytilanteeseen. Näin ollen kyse ei näyttäisi lopulta olevan 

taivaallisista summista, kun mietimme, miten voisimme kukin 

huolehtia osaltamme Taivaan valtakunnan rakentumisesta täällä 

Suomen lähetyskentillä. Johdattakoon siis Jumala meitä 

tulevanakin vuonna näkemään, miten sijoittaisimme viisaimmin 

ne lahjat, joita Hän meille käytettäväksi rakkaudella suo.
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