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S”Siunattu Sinun kohtuSi hedelmä”
Risto soRamies

Joulu muuttaa pimeyden valoksi, 
kuoleman elämäksi, kirouksen siu-
naukseksi, saastan puhtaudeksi ja 

helvetin paratiisiksi.
Sitä ei ihminen saa aikaan. Hänen 

käsissään Jumalan lahjat pilaantuvat. 
Missä piti olla iloa, onkin itku, ja pa-
raskin elämä päättyy kuolemaan. 

Jumalan hyvä, pyhä laki lupaa siu-
nausta jokaiselle sen noudattajalle, ja 
se uhkaa kirouksella jokaista, joka sen 
rikkoo (5. Moos. 28): Siunattu olet si-
nä ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. 
Kirottu olet sinä ja kirottu sinun kohtu-
si hedelmä.

Jeesuksen syntymän aikoihin muu-
an toinenkin poika oli syntynyt isra-
elilaiselle äidille. Lapsen syntymä sai 
äidin unohtamaan raskauden vaivat ja 
synnyttämisen kivut siitä ilosta, että ih-
minen oli syntynyt maailmaan! Lapsen 
elämä oli edessä. Pojasta tulisi äidille 
tuki ja turva vanhuudessakin! Oi Ju-
mala, anna hänelle kaikkea, mitä hän 
tarvitsee ja päästä hänet pahasta tässä 
maailmassa! Kukapa äiti ei olisi toivo-
nut lapselleen samaa. 

Laki lupaa, että äidin rukous täyt-
tyy - sillä ehdolla, että ”kuulet Herran, 
sinun Jumalasi, ääntä ja pidät tarkoin 
kaikki hänen käskynsä”. Lain vaati-
mus on kohtuullinen, sillä eihän hyvä 
Jumala ole käskenyt mitään pahaa tai 
liian vaikeata tai mitään, mikä oli-
si tuhoisaa. Yhtä kohtuullinen on lain 
uhkaus, siinä tapauksessa, että ”si-
nä et kuule Herran, sinun Jumalasi, 
ääntä etkä tarkoin pidä kaikkia hänen 
käskyjänsä.” 

Poika oli kasvanut ja voimistunut. 
Joskus hän oli poikien lailla ollut vä-
hän hurjapääkin, mutta kasvoi lopul-
ta mieheksi. Mikä hänet sitten valta-
sikaan, oliko rahanhimo vai viha roo-
malaisia vastaan, lopulta hän päätyi 
”pahantekijäksi” ja tuomittiin kuole-
maan ristillä. Jos äiti oli seuraamassa 
teloitusta, hän saattoi muistaa syna-
gogassa luetun lauseen ”Kirottu sinun 
kohtusi hedelmä”. Hyvä laki oli kään-
tynyt tuomioksi synnin tähden. Lain 
vääjäämätöntä päätöstä ei kukaan voi-
nut muuttaa.

Mahdotonta on ihmiselle välttää 
lain tuomiota ja synnin tuomaa kirous-
ta, lopulta synnin seuraukset saavutta-
vat meidät. Mutta Jumala on tuonut yl-
lättävän avun.

Roomalaiskirjeen 8. luvun joulu-
sanoma: Sillä mikä laille oli mahdo-
tonta, koska se oli lihan kautta heikok-
si tullut, sen Jumala teki, lähettämällä 
oman Poikansa syntisen lihan kaltai-
suudessa ja synnin tähden ja tuomitse-
malla synnin lihassa.

Mikä laille oli mahdotonta...
Pimeimmän vuodenajan synkkyys 

kuvaa ihmisten tilaa hyvin: heitä ei 
auta laki, hyvät neuvot eivätkä uuden 
vuoden lupaukset. Synti on ihmisiä vä-
kevämpi voima. Lain piti olla oppaa-
na siunauksiin, mutta ihmisten syn-
tien takia se ei pystynyt saamaan niitä 
aikaan. 

...sen Jumala teki
Jumala teki mahdottoman mahdol-

liseksi lähettämällä oman Poikansa 
”syntisen lihan kaltaisuudessa”. Jee-
suksesta tuli ihminen, kaikessa niin 
kuin mekin, mutta ilman syntiä. Synti 
ei tee ihmistä ihmiseksi, niinpä ei Jee-
suksen ihmisyydestä puuttunut mitään. 

Hän tuli veljeksemme. Siksi Hän 
syntyi ”kohdun hedelmänä” ja pantiin 
kapaloituna seimeen makaamaan, kun 
ei ollut kehtoa paikalla. Jeesus eli jo-
kaisen vauvan lailla päivästä päivään. 
Hänestä tuli pikkupoika ja nuorukai-
nen. Hänen tuli oppia ja tehdä töitä. 
Hän joutui ilmeisesti suremaan maal-
lista isäänsä ja näkemään muutenkin 
tämän elämän viheliäisyyden ja sen 
ohi kiitävät ilot. Heprealaiskirje sanoo, 
että tämän kaiken piti tapahtua, että 
hänestä tulisi ”laupias” ja ”uskollinen” 
ylipappi, vapahtaja, joka voi auttaa 
kiusattuja, koska hän on itsekin ollut 
kaikessa kiusattu.

Kun Johannes Kastajan äiti Elisa-
bet tapasi raskaana olevan Marian, hän 
huudahti iloissaan ”Siunattu sinä vai-
mojen joukossa, ja siunattu sinun koh-
tusi hedelmä!”

Israelissa oli synti saattanut kohdun 
hedelmät kirotuiksi - voiko sen suu-
rempaa onnettomuutta ajatella. Mutta 

nyt oli syntyvä ”siunattu kohdun he-
delmä”, jonka kautta kaikki kansat ja 
sukukunnat saisivat siunauksen.

Ristin juurella Golgatalla oli Mari-
an lisäksi ehkä ”pahantekijän” äitikin 
todistamassa katkeraa totuutta, että 
kaikki toivo siunauksesta oli käänty-
nyt yöksi ja kiroukseksi. Mutta siu-
nattu Betlehemin lapsi oli nyt kasva-
nut mieheksi, Jumalan Karitsaksi, joka 
ottaa pois maailman synnit. Ulkonai-
sesti molemmat kuolivat kuin kirotut, 
mutta Marian kohdun Hedelmä, joulun 
lapsi oli ottanut ”pahantekijän” kiro-
uksen pois. Ihmiset sitä eivät nähneet, 
mutta ristillä, Jeesuksen rinnalla kuoli 
toinenkin ”siunattu kohdun hedelmä” 
ja sai vielä samana päivänä olla Vapah-
tajan kanssa paratiisissa. Enkelit var-
maan lauloivat, kuten jouluyönä:

”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja 
maassa rauha ihmisten kesken, joita 
kohtaan hänellä on hyvä tahto!”

Ei täytä meistä yksikään lain py-
hää vaatimusta.
Ei kukaan pysty välttämään sen 
uhkaa, rangaistusta.
Sen tähden hyvä Jumala soi meil-
le rakkaan Poikansa
vanhurskaudeksemme. (Paul Spe-
ratus, Vk 262:3)
Jumalan hyvyys ja armo tulivat 

meille Betlehemin seimeen lasketussa 
Pojassa. Juhlikaa häntä ja iloitkaa koko 
sydämestänne!

Iloista Joulua!
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Lähetyshiippakunnan korkein 
päättävä elin, hiippakuntako-
kous, kokoontui lauantaina 

12.11.2016 Tampereella. Luther-talol-
la oli koolla noin sata hiippakunnan 
seurakuntien, jumalanpalvelusyhtei-
söjen, eri toimielimien ja pappiskol-
legion edustajaa. Pyhän Johanneksen 
luterilainen seurakunta Tampereelta 
isännöi hiippakuntakokouksen jälleen 
mallikkaasti.

Ulkolähetys esillä

Ennen vuosikokousta pidettiin piispa 
Risto Soramiehen ja Tampereen seu-
rakunnan pastorin, Antti Lehrbäckin, 
johdolla keskipäivän rukoushetki, Ad 
Sextam. Tämän jälkeen hiippakunnan 
lähetysneuvoston puheenjohtaja Harri 
Lammi ja lähetyskoordinaattori Tuo-
mo Simojoki esittelivät hiippakunnan 
lähetysstrategian kokousväelle.

Kokouksen puheenjohtajan, piispa 
Risto Soramiehen ja varapuheenjohta-
ja Harri Lammin johdolla hiippakun-
takokous käsitteli ja hyväksyi sääntö-
määräisissä asiakohdissa hiippakun-
nan toimintakertomuksen ja tilinpää-
töksen vuodelta 2015 ja toiminta-
suunnitelman ja talousarvion vuodelle 
2017. Lisäksi tehtiin sääntömääräiset 
henkilövalinnat.

Hiippakuntaneuvoston esityksestä 
hiippakunnan talousrakennetta päätet-
tiin uudistaa siten, että Luther-säätiön 
toiminnan alta siirretään vuoden 2017 
alusta kaikki hengellisen työn talous-
arviokohdat Lähetyshiippakunnan al-
le. Näin esimerkiksi nuorisotyön, nais-
työn ja lähetystyön talousarviot ovat 
tulevaisuudessa hiippakuntakokouk-
sen ohjauksessa ja hiippakuntaneu-

voston seurannassa ja valmistelussa. 
Muutos yksinkertaistaa myös talous-
seurantaa ja -tiedotusta.

Kokouksen loppupuolella piispa 
Risto Soramies esitteli hiippakuntako-
koukselle ILC:n (Kansainvälinen lute-
rilainen neuvosto) toimintaa. Hiippa-
kuntakokous päätti, että Lähetyshiip-
pakunta käynnistää neuvottelut ILC:n 
jäsenyyden hakemiseksi.

10 Yliopiston rehtorin adventtivirsi
11 Miksi Raamattua ei voi tulkita miten tahansa?  
12 Lukas om Jesusbarnet
13 Mohamed Gurhan: ”Jumala tuli etsimään minua”
15 Hartaus
16 Uusi seurakunta yli kahdeksantuhannen kilometrin päässä
Kannen kuva: Harry S. Mowbray: Itämaan tietäjät

Tilaa Lähetyshiippakunnan vuosikirja 2016! 

Mitä kaikkea tapahtui Lähetyshiippakunnassa vuonna 2016?  
Ajankohtaisia kysymyksiä, kansainvälisiä yhteyksiä, piis-
pan ordinaatiosaarnat ym. yksissä kansissa. 

Vuoden 2016 kirja 10€/kpl.  
Ryhdy keräämään historiallista kirjasarjaa!  
Vuosikirjat 2013-2016 yhteishintaan 25€/4 kpl. 
 
Vuosikirjoja voi ostaa seurakuntien kirjapöydiltä tai tilata osoit-
teesta kanslia@lhpk.fi. Hintaan lisätään postituskulut. 

Väkeä oli koolla 31 seurakunnasta ympäri maata Vaasasta Joensuuhun ja 
Turusta Rovaniemelle.
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Piispa Risto Soramies täyttää 13. 
joulukuuta 70 vuotta. On aika 
muistella menneitä, mutta myös 

katsoa eteenpäin.
- 13.12.1946 oli perjantai, niin kuin 

veljet aina muistutti, Soramies kom-
mentoi hymyssä suin.

Vaikka piispalla riittää huumoria, 
hän oppi lapsena suhtautumaan elä-
mään myös vakavasti.

- Opimme kunnioituksen kirkkoa, 
Jumalaa, toisin ajattelevia ja naisia 
kohtaan. Isä oli ollut sodassa: isänmaa 
oli iso asia.

Soramiehen kuusilapsinen lapsuu-
denkoti ei ollut uskovainen. Usko ei 
silti puuttunut arkielämästä kokonaan.

- Kirkkoa kunnioitettiin niin paljon, 
ettei siellä käyty! Radiojumalanpalve-
luksia kuunneltiin. Isä opetti meille il-
tarukouksen. Isä valvoi oviaukossa ja 
sanoi: ”Nyt siunatkaa ittenne!” Neljän 
pojan piti vuorotellen sanoa iltarukous.

Uskonnonopettajaansa Soramies 
muistelee kiitollisuudella.

- Kirkkoherran rouva opetti raittiis-
ti, ilman minkäänlaista painostusta.  

- On jäänyt mieleen hyvin elävästi 
kymmenen käskyä Lutherin selityksin. 
Siitä lähtien olen aina tiennyt, mikä 
on Jumalan tahto ja että olen syntinen 
ihminen. 

”MinUnkin synnit on MaksettU!”
Huolimatta perusasioiden selvyydestä 
uskovaisuus ei nuorena kiinnostanut.

- Lukioiässä oli selvää, etten ha-
lunnut olla uskovainen. Keravalla oli 
60-luvun alussa nuorisojärjestöjä joka 
puolueella. Seurakuntanuoret oli toi-
seksi viimeinen porukka, mihin olisin 
ikinä halunnut mennä. Se tuntui niin 
ikävältä ja kirkonrottaharmaalta, että 
sieltä on pudonnut kaikki elämä. Vii-
meinen vaihtoehto olisi tietysti ollut 
kommunistit.

- Mitään houkuttelevaa en löytänyt 
uskovaisten porukasta. Paitsi myö-
hemmin Pipsan.

Niin kuitenkin kävi, että lukiolaisen 
pahin pelko toteutui.

- Kuudennella luokalla (nykyään lu-
kion ensimmäinen) kolmasosa sanoi 
edellisenä kesänä tulleensa uskoon. 
Yksi niistä oli Pipsa. Ne aina kutsuivat 
minua eri tilaisuuksiin. Sitten mä ihan 
oikeasti kohteliaisuuttani lopulta me-

nin – ei aina kehdannut sanoa ”ei”.
- Opin laulun, jota en ollut ikinä 

kuullut. Kerran kotiin palatessa yri-
tin muistella sanoja. Mulla oli monis-
te taskussa: ”Maailman synnit hän ris-
tille kantoi, kaikkien puolesta kuollut 
hän on. Myös sinun tähtes hän henken-
sä antoi. Rakkautensa on loppumaton. 
(…) Velkamme raskaan on pois veri 
vienyt. Sen yli risti jo piirretty on.”

- Tajusin, että tämähän tarkoittaa, 
että minunkin synnit on maksettu! 
Seuraavana aamuna – enkä liioittele 
yhtään – mua harmitti, että musta on 
tullut uskovainen, Soramies muistelee 
lyöden kämmentä otsaan.

”Hiirenharmaasta uskovaisten po-
rukasta” tuli nuoren Soramiehen rak-
kain porukka. Viidesläinen usko-
vien yhteys oli kuitenkin irrallaan 
jumalanpalveluksesta.

- Kirkossakäyntiä pidettiin hyvänä 
muttei kauhean tärkeänä. Jumalanpal-
velus ei ollut millään lailla osa meidän 
uskovaisuutta. Taidettiin hokea vielä: 
”Ei kirkos käynti pelasta ketään.”

- Löysin isäni kirjastosta kirjan, jos-
sa oli Lutherin artikkeli laista ja evan-
keliumista. Myöhemmin olen kulke-
nut vaikka minkälaisen kansainväli-
sen porukan kanssa tietämättä, mitä 
olen edustanut. Silti on aina ollut kak-
si teologista kiinnekohtaa: kymme-
nen käskyä ja Lutherin opetus laista ja 
evankeliumista.

PiPsan kanssa kohti lähetystyötä 
Jäljellä oli vielä toinen punainen vaa-
te: lähetystyö.

- Koko sana ”lähetystyö” harmit-
ti mua. Se oli viimeinen asia, mihin 
ihminen elämänsä voi pistää, piispa 
muistelee.

Sitten Ylioppilaslähetys järjesti 
vuonna 1964 Joutjärven kirkossa kuu-
luisan lähetyskokouksen. Lähetyssaa-
naaja Martti Haatajan puhe kosketti.

- Olavi Peltola tajusi, että nyt on 
jotain tapahtunut. Hän sanoi, että jos 
joku haluaisi sitoutua lähetyskentäl-
le, jos joskus tarvitaan, tulkaa tänne 
alttarille. Toistasataa meni, minäkin. 
Ajattelin vain, että olen saanut evanke-
liumin – totta kai se kuuluu muillekin. 
Pipsa tuli sinne myös.

Noihin aikoihin Pipsa ja Risto oli-
vat jo vaihtaneet luokkasormuksia seu-

rustelun merkiksi. Vaihto-oppilasvuo-
den jälkeen USA:ssa alkoi Riston toi-
minta OM-järjestössä.

aito ja alkUPeräinen ”ryttologi”
Pipsa oli OM:n kautta Istanbulissa Ris-
ton suorittaessa asepalvelustaan. Vuo-
sina 1967–68 he osallistuivat Kansan-
lähetyksen ensimmäiselle lähetyskurs-
sille ja avioituivat vuonna 1968.

Erinomaisista raamattuopettajista 
huolimatta opetuksessa oli aukkoja.

- Uskonvanhurskautus kyllä opetet-
tiin, mutta sakramentti tai seurakunta 
tai virka… niitä ei kielletty tai pidetty 
pahana, mutta ne eivät olleet missään 
osassa meidän ajatuksissamme.

Ryttylässä opinnot jatkuivat vielä 
vuosina 1970–72 teologisella kurssilla. 
Onko Soramies siis aito ja alkuperäi-
nen ryttylogi?

- Olen vielä keksinyt sen termin! Se 
on oikeastaan ”ryttologi”, Soramies 
korjaa isällisesti.

Teologisella kurssilla Vanha testa-
mentti, heprea ja kirkkohistoria tuntui-
vat tärkeiltä.

 - Mutta sielläkin jäi osa dogmatii-
kasta – sakramenttioppi ja kaikki mitä 
siihen kuuluu: ekklesiologia ja virka 
– jälleen hämäräksi. Jopa niin hämä-
räksi, että kun me lähdettiin lähetys-
työhön, ei me tajuttu, että jos joku 
turkkilainen kääntyy, milloin se pitäisi 
kastaa ja mikä kasteen rooli on. Sitten 
vasta työn yhteydessä rupesi näiden 
asioiden merkitys valkenemaan. 

PaPiksi tUrkkilaistyön ohella

Lähtö Saksaan turkkilaistyöhön oli 
edessä syksyllä 1972. Välillä oltiin Is-
tanbulissa vuosina 1973–74 ja 1993–
94. Vuosina 1977–1983 Soramies 
suoritti teologiset opinnot Heidelber-
gin yliopistossa töiden ohella. Pasto-
riksi Soramies vihittiin vuonna 1985 
Tampereella.

- Berliinissä piispa Kortekangas 
kuuli esitelmäni ja kehotti hoitamaan 
asiat Helsingin tiedekunnassa, niin hän 
vihkii minut. Olen hirveän kiitollinen 
Kortekankaan aloitteesta.

Vaikka vihkimyksestä Soramies lä-
hetettiinkin samaan työhön Saksassa, 
hän oli oman työnsä ohella usein papin 
sijaisena hyvässä kansankirkon seura-
kunnassa, haudaten, vihkien ja kastaen 

samuli siiKaviRta

HhaaSteena pySyä jumalan SanaSSa

70 vuotta täyttävä piispa Risto Soramies:
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15 vuoden ajan. Hän sai toimia myös 
turkkilaisten vankilapappina.

Ordinaatiosta on jäänyt mie-
leen kaksi valaa: pappisvala ja 
virkamiesvala.

- Ne ovat olleet minulle vakavia 
asioita. Ja sen pappisvalan takia minut 
on erotettukin, Soramies naurahtaa.

”käyn kirkossa siksi, 
että olen syntinen”
Opetettuaan ja tutkittuaan pätkän Suo-
men teologisessa instituutissa Sora-
mies lähetettiin vaimoineen taas Turk-
kiin. Siellä vierähtivät vuodet 2002–
2011. Istanbulissa luterilainen teologia 
syveni.

- Näin jumalanpalveluksen ja sakra-
menttien arvon paljon syvemmin, sa-
moin kuin pappisviran. Näimme myös 
sen siunauksen, että on seurakunta. 
Nyt rupesi tulemaan turkkilaisia paik-
kaan, jossa heitä voitiin pitää. Ei niin, 
etteikö meillä olisi ollut sydänsuru-
ja, kun jotkut jäivät pois, mutta näh-
tiin, että täällä ihmiset saavat rauhas-
sa kuulla evankeliumin seuraavanakin 
sunnuntaina.

- Minulle kirkastui, miksi käyn kir-
kossa: en turkkilaisille esimerkkinä, 
vaan siksi, että tarvitsen sanaa ja eh-
toollista, koska olen syntinen. Toisen 
syyn puki sanoiksi Vitikaisen Kari: 
missä on se ristin juuri, josta me puhu-
taan? Tuossa alttarikaiteella. Tässä on 
taivaan portti.

Erityisellä kiitoksella Soramies 
muistelee erinomaisia työtovereitaan 
Saksassa ja Turkissa. Ilman heitä ei 
olisi jaksanut.

VaiMosta, Perheestä ja 
eletystä eläMästä

Soramiehet ovat olleet naimisissa koh-
ta 49 vuotta. Mistä piispa on piispatta-
relleen kiitollinen?

- Sillä on hyvä maku miesten suh-
teen! Ei vaan: uskollisuudesta ja tove-
ruudesta. Me ollaan vaellettu tiemme 
ihan oikeasti yhdessä. Kaikki päätök-
set on tehty yhdessä. Pipsa on tuke-
nut kaikessa minua ja työtäni ja tehnyt 
seurakunnassa paljon. Olen sanomat-
toman kiitollinen, että hän on hoitanut 
meidän pojat niin hyvin.

Soramiehillä on neljä poikaa ja koh-
ta 12 lastenlasta, joihin on hyvät ja 
lämpimät välit.

- Niin kuin olen pojista kiitollinen, 
olen kiitollinen meidän miniöistä.

Silti neljäkymmentä vuotta ulko-
mailla ovat jättäneet jälkensä.

- Positiivisesti sanottuna olen aina-
kin kolmessa maassa kuin kotonani 
ja oppinut neljä kulttuuria sisältäpäin. 
Olen suomalaisena pysynyt, mutta ym-
märrän hyvin turkkilaisia, saksalaisia 
ja varmaan amerikkalaisiakin. Negatii-
visesti sanottuna en ole oikein missään 
maassa kuin kotonani.

Katuuko piispa jotain 
elämänvalintaansa?

- Minulta jäi tutkimustyö kesken. 
Se meni hyvin pitkälle, mutten saanut 
sitä valmiiksi.

Jouko Martikaisen johdolla Göttin-
genin yliopistoon tehty väitöskirjatut-
kimus käsitteli sitä, miten turkkilainen 
kirjallisuus esittää kristinuskon.

- Energia ja aika loppuivat. Eikä si-
tä enää tässä iässä jaksaisi.

Mutta eikös Matti Väisänenkin ol-
lut yli 70-vuotias väitellessään? Risto-
piispa hakee piispa emerituksen väi-
töskirjan hyllystään ja hämmästyy:

- Joo, se on ollut yli 70-vuotias – 
mähän olen ihan nuori poika!

PiisPan VälitilinPäätös

Pysähdymme vielä pohtimaan eläke-
vuosia Lähetyshiippakunnan piispana.

- Ulospäin tämä on ollut paljon hel-
pompaa kuin odotin. Luulin joutuva-
ni mediariepotukseen. Kiitos Matille 
– hän hoiti sen niin hyvin, että se oli 
sillä hoidettu. Olen matkustanut enem-
män kuin odotin. Pappien tapaami-
sen mahdollisuutta odotin ja sitä olen 
omasta mielestäni tehnytkin.

Soramies näkee hiippakunnas-
saan sekä myönteisiä että haasteellisia 
asioita.

- On saatu uusia seurakuntia ja uu-

sia pappeja. Papit ovat teologisesti 
osoittautuneet ei ainoastaan luotetta-
viksi vaan myös itsenäisiksi. Kun tuol-
la on käsitys, että tämä on joku lahko, 
jossa nuijitaan päähän, tämä on kaik-
kea muuta kuin sitä. 

- Haaste on, miten ulotumme muu-
hun väestöön. Jumala antakoon siihen 
meille viisautta. Varsinainen haaste on, 
että pysytään Jumalan sanassa ja sen 
mukaisessa tunnustuksessa niin, että 
sitä ammennetaan myös elämäksi. Et-
tei se ole vain kirjatietoa.

Lopuksi: miltä piispa toivoo Lähe-
tyshiippakunnan näyttävän, kun hän 
täyttää 80 vuotta? 

- Toivon, että Lähetyshiippakunnan 
johto tuo mun haudalle kukkasia, piis-
pa nauraa vapautuneesti.

- No, toivon että meillä on silloin 
nuorempi piispa, energinen. Ja että 
seurakunnat seisovat omilla jaloillansa 
yhä enemmän sekä taloudellisesti et-
tä henkisesti. Että inhimillinen elämä, 
päätökset, organisaatiot ja keskustelu-
kulttuuri saadaan kuntoon ja kasvetaan 
hengellisesti.

70 vuodessa maailma on muuttunut. 
Suurimpana tragediana piispa Sora-
mies pitää kristinuskon häviämistä Eu-
roopassa ja kirkoista.

- En halua mitään marttyyrimentali-
teettia viljellä, mutta kristittyjen täytyy 
valmistautua pärjäämään seurakuntina 
aikana, joka muuttuu yhä antikristil-
lisemmäksi. Silti tulee rakastaa omaa 
kansaansa. Tässä ajassa pärjätään vain 
osallistumalla armonvälineisiin seura-
kunnan kanssa. Parempaa neuvoa mi-
nulla ei ole.
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Eevankeliumi jeeSukSen 
SukuluetteloSSa

mailis JaNatuiNeN © José luiz BeRNaRdes RiBeiRo / CC BY-sa 3.0

Tällä kertaa sivuutamme Jee-
suksen sukuluettelon (Matt. 
1:1-17) miehet ja kysymme 

itseltämme: miksi Matteus valitsi lu-
etteloonsa kaikista Vapahtajan esiäi-
deistä nämä neljä: Tamarin, Rahabin, 
Ruutin ja Batseban? Kolme pakanaa 
ja yhden toiselta mieheltä anastetun 
vaimon? 

taMar

Tamar oli kanaanilaistyttö, jolle pat-
riarkka Juuda naitti poikansa Onanin. 
Koska tämä kuoli lapsetonna, jäi nuo-
ri leski odottamaan miehensä veljen 
tuloa täysi-ikäiseksi. Miksi Tamar ei 
avioitunut uudelleen jonkun kanaa-
nilaisen kanssa? Mikä häntä tässä is-
raelilaisperheessä kiehtoi? Ei kai mi-
kään muu kuin heidän Jumalansa? 

Pikkuveli tuli miehen ikään, mutta 
isä-Juuda naittikin hänet jollekulle toi-
selle. Silloin Tamar turvautui salajuo-
neen: pukeutui portoksi ja houkutte-
li appensa seksisuhteeseen kanssaan. 
Kun Juuda kuuli, että hänen miniänsä 
odottaa lasta, käski hän polttaa tämän 
kuoliaaksi. Vasta silloin miniä paljasti, 
kuka oli tulevan lapsen isä: Juuda itse. 

Näin kieron tempun kautta Tamar 
pääsi Jumalan kansan jäseneksi ja Ju-
malan Pojan esiäidiksi. Kun Jaako-
bin suku läksi Egyptiin, meni Tamar 
mukana. Ja tällaisen naisen Matte-
us nostaa siis esille evankeliumis-
saan! Miksikö? Siksi että hän tahtoi 
osoittaa, millaisia ihmisiä Jeesus tuli 
vapahtamaan. 

rahab

Ja sitten oli Rahab, Jerikon portto, jo-
ka pelasti Israelin vakoojien hengen 
oman henkensä uhalla. Miesten virta 
oli kulkenut Rahabin makuuhuoneen 
läpi. Tuollainen elämä ei voi olla jät-
tämättä jälkeään naisen sieluun ja ruu-
miiseen. Kaikki uskonnot eivät opeta 
seksuaalielämästä samaa kuin Raa-
mattu: että vain yhdestä naisesta ja yh-
destä miehestä tulee yksi liha. Kanaa-
nilaisissa uskonnoissa temppelipros-
tituutio oli yleistä. Mahdollisesti Ra-
habkin oli yksi noista prostituoiduista.  

Jossain vaiheessa Rahab oli kuiten-
kin menettänyt uskonsa Baaliin. Kun 
hän sitten kuuli huhuja Israelin Juma-
lasta, hän tajusi vaistomaisesti: tämä 
se on! Tämä Jumala suojelee moraa-
lia, ei turmele sitä. Huhu käännytti hä-
net Herraan uskovaksi jo ennen kuin 
hän oli nähnyt yhtään israelilaista. Ra-
hab oli aivan varma siitä, että Herra 
voittaisi kaikki vihollisensa. Siksi hän 
pelasti vakoojat. 

Kun Jerikon muurit olivat kaatu-
neet, ilmestyivät tutut vakoojat Raha-
bin ovelle ja taluttivat hänet kaupun-
gin ulkopuolelle. Nuori nainen katseli 
palmujen välistä, miten hänen entinen 
elämänsä nousi savuna ilmaan: ystä-
vät ja naapurit, koti ja kontu, Baalin 
temppeli, kaikki, kaikki… 

Mutta Rahab oli saanut elämäänsä 
uuden alun. Hänestä tuli Herran kan-
san jäsen ja hän avioitui myöhemmin 
Juudan sukukunnan päämiehen Sal-
monin kanssa. Varmaan Rahab tajusi, 
että jollei hän olisi ollut portto ja ma-
jatalonpitäjä, olisi hän suhtautunut va-
koojiin yhtä vihamielisesti kuin muut 
jerikolaiset. Hänen inhottava elämän-
tapansa oli siis työntämällä työntänyt 
häntä armollisen Jumalan syliin. Siksi 
Rahab ei voinut olla menneisyydes-
tään katkera, vaan kiitollinen. Hyvä 
lukijani, samalla perusteella voit sinä-
kin olla menneisyydestäsi kiitollinen, 
olipa se millainen hyvänsä. 

rUUt

Moabilaisen Ruutin elämäntarina lie-
nee niin tuttu, ettei sitä tarvitse tässä 
toistaa. Kun anoppi palasi Moabista 
kotimaahansa leskeksi jäätyään, läksi 
miniä hänen mukaansa – eikä suos-
tunut kääntymään takaisin millään il-
veellä. Noomi oli näet Ruutille hänen 
ainoa ”armonvälineensä”, ainoa keino 
elävän Herran kohtaamiseen. Miniä 
tiesi, että jos hän menettäisi anoppin-
sa, menettäisi hän samalla myös tä-
män Jumalan. 

Ruut tahtoi uskoa Noomin Juma-
laan, vaikka oli nähnyt tämän antavan 
omilleen vain kärsimystä kärsimyksen 
päälle. Eikö hänen olisi pikemminkin 

pitänyt huokaista helpotuksesta pääs-
tessään moisesta uskonnosta eroon? 
Ei, sillä hän oli todistanut vierestä, 
millaista hedelmää usko kantoi anopin 
elämässä. Noomilla oli aina vierellään 
näkymätön Herransa, jonka puoleen 
hän voi huutaa tragedioiden iskiessä. 
Kukaan muu Ruutin tuntema ihminen 
ei olisi pysynyt pystyssä niin suurten 
menetysten keskellä kuin Noomi. 

Ja niin Ruut sitten johdatettiin Bet-
lehemiin Jeesuksen esiäidiksi. Puima-
tantereella hän pyysi Boasilta: ”Levitä 
liepeesi palvelijattaresi yli, sillä sinä 
olet minun sukulunastajani.” (Ruut 
3:9.) Päästyään miehen viitan suojiin 
hän ikään kuin lakkasi olemasta paka-
na. Hänen koko menneisyytensä peit-
tyi sukulunastajan ”liepeiden” alle. 

Ei sinunkaan menneisyyttäsi muis-
tella taivaassa enää sen jälkeen, kun 
yllesi on puettu sukulunastajasi Jee-
suksen ansaitsema vanhurskauden 
viitta.  Boas maksoi Ruutin lunastus-
maksun rahalla, mutta Jeesuksen mak-
suvälineenä oli hänen pyhä verensä. 
Jo kasteesi hetkellä Vapahtaja on peit-
tänyt sinut ”siivillään” eli vanhurskau-
tensa viitalla ja tehnyt sinusta oman 
kansansa jäsenen. Sitä samaa kalliisti 
maksettua vertaan hän tahtoo tarjo-
ta sinulle ehtoollispöydässä sunnuntai 
sunnuntain jälkeen. 

batseba

Ja sitten Jeesuksen sukuluettelos-
ta löytyy vielä Batseba, Urian vaimo. 
Hän oli kuvankaunis jerusalemilaistyt-
tö, joka naitettiin Daavidin armeijassa 
taistelevalle heettiläiselle sotasankaril-
le. Uria oli hurskas mies pakanallises-
ta taustastaan huolimatta. Ja juuri tälle 
kunnian miehelle tapahtui, että kunin-
gas petti hänet niin pahoin kuin mies 
voi toisen pettää: viemällä häneltä en-
sin vaimon ja sitten hengen. 

Batsebalta ei kysytty mitään. Var-
maan hän rakasti Uriaa ja olisi halun-
nut pysyä tämän rinnalla. Luultavas-
ti hänellä ei ollut aavistustakaan siitä, 
miksi hänet haettiin keskellä yötä ku-
ninkaan linnaan. Hänen ensimmäinen 
ajatuksensa koski varmaan Uriaa: ei 
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kai tämä vain ollut haavoittunut so-
dassa? Tai peräti kuollut?

Kuninkaan taholta Batseba ei osan-
nut pelätä mitään pahaa. Kaikki tie-
sivät Daavidin uskovaiseksi miehek-
si. Miten sellainen mies voisi vietellä 
upseerinsa vaimon? Ja sittenkin hän 
voi. Tässä ei edes ollut kysymys kah-
den aikuisen tekemästä aviorikokses-
ta. Tilanne oli sama, kuin että kunni-
oitettu opettaja viettelisi oppilaansa tai 
rippipappi rippikoululaisensa. Syy oli 
kokonaan viettelijän. 

Jos Daavid olisi lankeemuksensa 
yönä nähnyt edes vilahdukselta syn-
tinsä seuraukset, ei hän olisi langen-
nutkaan. Saatana ei kuitenkaan anna 
meidän pysähtyä kiusauksen hetkel-
lä miettimään tekojemme seurauk-
sia. Rakas lukijani, eikö tämä kerto-
mus huutamalla huuda sinullekin va-
roitusta: Älä leiki tulella! Älä sälytä 
lastesi kannettavaksi omien syntiesi 
seurauksia!

Ja niin Batseba sitten päätyi ku-
ninkaan ties monenneksiko vaimoksi. 
Hovi kihisi juoruja, sekä nuoren rou-
van raskautta että tämän aviomiehen 

kuolemaa koskien. Ja Jumalan viholli-
set riemuitsivat: johan me sen sanoim-
me, etteivät nuo uskovaiset ole sen pa-
rempia kuin muutkaan. 

Syvällä sydämessään nuori leski 
tiesi, että hänen uusi aviomiehensä oli 
entisen murhaaja. On vaikea kunni-
oittaa ihmistä, jonka tietää syyllisty-
neen kylmäverisesti aviorikokseen ja 
murhaan. Tämä on jokaisen sellaisen 
ihmisen ongelma, joka rikkoo salaa 
tai julkisesti avioliittonsa: samalla hän 
tekee itsensä vähemmän kunnioitetta-
vaksi uuden partnerinsa silmissä. 

DaaViDin Poika

”Daavidille syntyi Salomo, jonka äi-
ti oli Urian vaimo” (Matt.1:6). Näin 
siis Urian piti saada nimensä Juma-
lan Pojan sukuluetteloon. Se oli ikään 
kuin kunnianosoitus tuolle hurskaalle 
miehelle ja samalla muistutus Daavi-
din synnistä: tällaisiakin roistoja var-
ten syntyi Vapahtaja jouluyönä tänne 
maan päälle! Ja tällaisten roistojen 
tähden hän ristillä kuoli. 

Luukkaan evankeliumissa Jeesuk-
sen sanotaan periytyneen Daavidin ja 

Batseban kolmannesta pojasta Nata-
nista (Luuk.3:31). Monet raamatunse-
littäjät, esimerkiksi Martti Luther, pi-
tävät tätä sukuluetteloa Marian suku-
tauluna. Joosefin isänä mainittu Eeli 
olisi siinä tapauksessa tämän appi. 

Jos tämä tulkinta on oikea, Jeesus 
sai kruununperijän asemansa Joosefin 
puolelta Salomon kautta, mutta Daa-
vidin geenit hän sai Marialta Natanin 
kautta. (Joosefin geenejähän hänellä ei 
ollut, koska hän syntyi neitseestä.) Sii-
nä tapauksessa Batseba oli Jeesuksen 
kaksinkertainen esiäiti. 

Batseba ei saanut osakseen helppoa 
elämää. Profeetta Natanin kautta hän 
oppi kuitenkin tuntemaan elävän Her-
ran. Näin Jumala hyvitti hänelle hä-
nen kokemansa vääryyden. Sillä oli-
siko Batseba koskaan elävää Jumalaa 
kohdannutkaan, jos hän olisi saanut 
elää tasapainoisen elämän Urian ai-
nokaisena karitsana kuninkaan linnan 
naapuritalossa?

(Kirjallisuutta: Nainen ja hänen 
miehensä)

Choran kirkon kupolissa, Istanbulissa, on kuvattu Kristuksen esi-isät Adamista alkaen. Tässä jutussa keskitytään 
kuitenkin Herramme esiäiteihin.
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Israel oli 40 vuoden erämaava-
elluksen loppua kohti tultaessa 
siirtynyt Jordan-joen itäpuolisil-

le tasangoille. Suuri kansa oli leiriyty-
neenä Jumalan tarkoin määräämässä 
muodostelmassa. Keskellä oli ilmes-
tysmaja esipihoineen. Se oli Herran 
oma asuinsija, pyhä paikka sekä ym-
pärille ryhmittyneen kansan Komen-
tajan johtokeskus. Lähimpänä tätä py-
häkköä olivat sen ympärille leiriyty-
neinä yhdelle sivulle papit ja kolmelle 
sivulle leeviläisten suvut. Etäämpä-
nä olivat Israelin kaksitoista hei-
moa; kolme heimoa kullakin pyhäkön 
sivustalla.

kiroUs MUUttUU siUnaUkseksi

Tällaista näkyä katselivat kukkulan 
päältä Israelin uhan luissaan tun-
teva Mooabin kuningas Baalak 
ja profeetta, näkijä Bileam. Hänet 
Baalak oli haetuttanut kaukaa pohjoi-
sesta kiroamaan Israelin kansan. Bi-
leam langettaisi manauksen Israelin 
ylle ja niin Mooab sekä heidän liitto-
laisensa Midian saattaisivat kukistaa 
Israelin. 4. Mooseksen kirjan luvut 
22–24 kertovat kuitenkin, miten Herra 
esti Bileamia lausumasta kirousta. Sen 
sijaan hän kerran toisensa jälkeen siu-
nasi Herran kansan.

Nämä siunaukset huipentuivat Bi-
leamin näkyyn: Minä näen hänet, en 
kuitenkaan nyt, minä katselen hän-
tä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nou-
see Jaakobista, ja valtikka kohoaa 
Israelista. (4. Moos. 24:17). Silmien-
sä edessä Bileam näki, kuinka tuosta 
tasangolle leiriytyneestä kansanpal-
joudesta nousee uusi hallitsija. Tähti 
ei viittaa pelkästään yksittäiseen ku-
ninkaaseen, vaan tällaiset merkittävät 
taivaiden liikkeet julistivat uuden ai-
kakauden alkua. Uusi kuninkaallinen 
dynastia nousee valtaistuimelle. Alkaa 
uudenlainen valtakunta. Bileam kertoi 
kuitenkin, ettei tämä näky ole lähellä. 
Tuleva kuningas kohoaisi kauempana 
tulevaisuudessa. Koska ennustus tule-
vasta hallitsijasta on alunperin siuna-

uksiksi kääntyneiden kirousten sisällä, 
on ymmärrettävä, että juuri tuleval-
la hallitsijalla on merkittävä osa tässä 
siunauksessa.

herran oikea käsi 
Kun Bileam katseli kukkulaltaan la-
keudelle leiriytynyttä Herran kansaa, 
sen leirijärjestys kertoi hänelle pal-
jon. Keskellä leiriä oli Herran Juma-
lan teltta, jos- sa oli liitonarkku 
eli kuninkaan kannettava val-
taistuin. Her- ran lähimpänä 
miehenä toi- mi Mooses (4. 

Moos. 12:6–8). 
Hän oli 

ku-
nin-
kaan 

luotettu 
mies, 

joka 
puhui Herran 

kanssa kas- voista kasvoi-
hin. Moo- ses oli kansan 
ylipäällikkö niin jumalan-
palveluksen, kansan johta-
misen, armei- jan johtamisen 
kuin oikeuden- käytönkin suh-
teen. Neljän- nessä Mooseksen 
kirjassa nämä tehtävät kuitenkin 
delegoidaan jatkoa ajatellen eri ryh-
mille. Mooseksen seuraajaksi nous-
sut Joosua ei ollut uusi Mooses siinä 
mielessä, että hän olisi hoitanut kaik-
kia neljää edellä mainittua tehtävää. 
Joosuan vastuulla oli lähinnä sotajou-
kon johtaminen. Kansan johtaminen 
järjestettiin siten, että kullekin heimol-
le ja suvulle valittiin päämiehet. Seit-
semänkymmentä vanhinta puolestaan 
osoitettiin hoitamaan oikeudenkäyt-
töä. Jumalanpalvelusta johtivat papit 
ja leeviläiset.

Kun Neljännessä Mooseksen kir-
jassa valta oli tällä tavoin jaettu, niin 
minkä osa-alueen nouseva hallitsija 
ottaisi johtoonsa? Vai pitäisikö meidän 

pikemminkin ymmärtää, että tuleva 
kuningas olisi Mooseksen kaltainen 
johtaja, jossa yhdistyisivät nämä kaik-
ki? Näin tulossa olisi Jumalan luotet-
tu, joka olisi Hänen oikea kätensä kai-
kissa Jumalan hallinnan asioissa.

Luontevinta olisi ajatella nouseva 
tähti tällaisena Mooseksen esikuvan 
mukaisena hallitsijana. Niinpä on vie-
lä muistettava, miten Mooses erityi-
sesti Neljännessä Mooseksen kirjas-
sa käytti hyväksi oikeuttaan puhua 
Jumalalle kasvoista kasvoihin. Oliko 
hän pääasiassa Jumalan tuomioiden 
julistaja? Ei. Mooses esiintyy peräti 
seitsemän kertaa rukoilemassa kansan 
puolesta anteeksi heidän syntejään. 
Bileam kuvasi hallitsijan murskaavan 
pahan vallan, mutta Mooseksen kaltai-

sen johtajan tuli olla myös omien-
sa esirukoilija.

isän oikea käsi

Kun Matteus kertoo evankeliumin-
sa alussa, miten itäisiltä mailta saapui 
taivaan merkkien tutkijoita Israeliin 
etsimään uutta kuningasta, josta esiin 
noussut tähti kertoi, niin me saamme 
muistaa Bileamin näkyä. Uusi hallitsi-
ja on noussut. Matteuksen evankeliu-
missa Jeesus esitetään juuri Moosek-
sen johtajuutta vasten. Hän täyttää ja 
ylittää Mooseksen asettaman esiku-
van. Hän on todella Jumalan oike-
alta kädeltä tullut, Isän ainoa Poika, 
joka puhuu Isänsä kanssa kasvoista 
kasvoihin.

Pahan valta yrittää nielaista Jeesus-
lapsen jo pian syntymän jälkeen, kun 
Herodes käy häntä vainoamaan. Mutta 
ristillä Jeesus murskaa saatanan val-
lan. Ristillä Jeesus oli myös kansan 
johtaja kantaen heidän ja koko maa-
ilman synnin sekä tuottaen näin oike-
uden maailmalle. Suurena ylipappina 
hän tänäänkin jakaa meille ehtoollis-
pöydässä oman ruumiinsa ja veren-
sä syntien anteeksiantamiseksi. Näin 
taivaallisen valtakunnan kuningas hal-
litsee seurakuntaansa maan päällä ja 
kääntää kirouksen siunaukseksi.

”

aNtti leiNoNeN

Ttähti nouSee iSraeliSta

Lupauksia ja esikuvia Vanhassa testamentissa, osa II
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K
samuli siiKaviRta

Monella on mielessään jo-
ku, jota tekisi mieli pyytää 
kirkkoon. Kun pyhä messu 

on tullut tärkeäksi itselle, on luonnol-
lista, että haluaa tarjota sitä muille-
kin. Aina kutsuminen ei kuitenkaan 
ole yksinkertaista eikä helppoa. Mitä 
kaikkea uuden ihmisen kirkkoon kut-
sumisessa olisi hyvä ottaa huomioon 
ja mikä siinä voisi olla avuksi?

kUtsUMinen kannattaa!
Tärkeintä on, että kutsutaan. Vaikka 
seurakuntiemme saarnat ja jumalan-
palveluksetkin ovatkin netistä tai ra-
diosta kuunneltavissa ja houkuttelevat 
uusia tulijoita, moni arkailee tulla il-
man henkilökohtaista kutsua.

Ihmisten tavoittaminen ei voi olla 
vain pastorin vastuulla, vaikka hänen 
roolinsa ja esimerkkinsä onkin tärkeä. 
Tähän on kutsuttu jokainen kristit-
ty omalla paikallaan – evankeliumin 
ilosta käsin, ei lain pakottamana. Silti 
ollaksemme Lähetyshiippakunta isol-
la L:llä meidän on pysyttävä avoimina 
ulospäin tavoittamalla yhä uusia ihmi-
siä siltä lähetyskentältä, joka maam-
me on.

On toki ihmisiä, joilla on vahva en-
nakkoasenne uskoa tai juuri meidän 
edustamaamme (tunnustuksellista, li-
turgista, sakramentaalista, yhteisöllis-
tä…) luterilaisuutta kohtaan. Nega-
tiivinen reaktio kutsuun voi tuntua 
ikävältä. Silti niinkin voi käydä, että 
meillä on ennakkoasenne kutsumaam-
me ihmistä kohtaan ja yllätymme 
positiivisesti!

Mihin kUtsUa ensin?
Aina kaikkia ei kannata kutsua en-
simmäisenä messuun. Sen vahva ruo-
ka voi olla liian paljon sulatettavak-
si (Hepr. 5:13–14), jos kristillinen 
sanasto tai liturginen jumalanpalve-
luselämä ovat kutsuttavalle vento-
vieraita. Silloin ensin voi olla parem-
pi kutsua raamattupiiriin, naisten- tai 
miestenpäivään, senioripiiriin, nuor-
teniltaan tai vaikka joululaulutilai-
suuteen. Sieltä voidaan ohjata lopulta 
jumalanpalvelukseen.

Ilosanomapiirikysymykset ovat 
saaneet alkuinspiraationsa lähetysken-
tällä, jossa niiden kautta on opetettu 
Pyhää Raamattua myös täysin uskos-
ta osattomille. Tällaisessa raamattupii-
rissä uusi tulokas voi rauhassa kasvaa 
tiedossa, luottamuksessa ja halussa 
tulla kirkkoon. Olisiko sinun mahdol-
lista aloittaa joidenkuiden seurakunta-
laisten kanssa matalan kynnyksen raa-
mattupiiri, johon kutsuttaisiin aivan 
uusia ihmisiä rohkeasti eri taustoista?

Voiko ensikertalainen 
tUlla ehtoolliselle?
Kun mietit ensikertalaisen kutsumista 
messuun, saattaa herää kysymys, voi-
ko hän osallistua ehtoolliselle. Onhan 
messuvihkon takasivu täynnä peli-
sääntöjä. Asian selittäminen kutsutulle 
voi tuntua piinalliselta ja pelottavalta-
kin. Entä jos en osaa selittää? Entä jos 
tulija loukkaantuu?

Kutsujan on hyvä kertoa jollain ta-
valla ehtoolliskäytännöstämme, jottei 
kaikki tule yllätyksenä messun alka-
essa. Messuvihkon takasivun ohjeis-
tuksen voi ystävällisesti kehottaa lu-
kemaan. Jos tilanne on epäselvä, voi 
myös todeta, että on ihan OK olla 
kiirehtimättä ehtoollisen nauttimista 
heti ensimmäisellä kirkkokäynnillä. 
Vieressä on muutenkin hyvä istua ja 
opastaa messun kulussa.

Hyvä uutinen kutsujan kannalta on, 
että päävastuuta ehtoollisasiassa kan-
taa pastori. Aina uusi tulija onkin hyvä 
esitellä pastorille hyvissä ajoin ennen 
messun alkua. Samalla voi pyytää, et-
tä pastori kertoisi tulokkaalle ehtool-
liskäytännöstämme. 
Koska omassa seu-
rakunnassani on en-
sikertalaisia harva se 
sunnuntai ja koska 
jokaista en ehdi ta-
voittaa ennen messun 
alkua, olen ottanut 
käyttöön tällaisen sel-
ventävän kuulutuksen 
uskontunnustuksen 
jälkeen:

”Tämä seurakun-

ta opettaa, että ehtoollisella Kristus 
antaa meille tosi ruumiinsa ja veren-
sä leivässä ja viinissä syntien anteek-
siantamiseksi. Pitäydymme luterilai-
seen tunnustukseen, jonka mukaan 
ehtoollinen ilmentää kirkollista ykse-
yttä. Tämän ykseyden edellytyksinä 
ovat yksimielisyys evankeliumin opista 
ja sakramenttien – siis kasteen ja eh-
toollisen – toimittamisesta (CA VII). 
Tässä messussa Herran pyhän ehtool-
lisen voivat nauttia kaikki kastetut ja 
konfirmoidut tai ehtoollisopetuksen 
saaneet, tähän luterilaiseen tunnus-
tukseen pitäytyvät, syntejään katuvat 
kristityt. Kaikki muut kristityt ovat ter-
vetulleita siunattaviksi. Siunausta voi 
pyytää laittamalla oikean käden mer-
kiksi vasemmalle olkapäälle. Ehtool-
lisohjeet löytyvät myös messuvihkon 
takasivulta. Jos sinulla on kysyttävää 
ehtoolliskäytännöstämme, ota minuun 
rohkeasti yhteyttä messun jälkeen!”

Entä sitten, kun messu päättyy? 
Kutsujan kannattaa kysellä, mitä aja-
tuksia kutsutussa heräsi, kutsua kirk-
kokahveille, esitellä ihmisille, ky-
syä haluaisiko hän saada seurakun-
nan viikkosähköpostin ja toistaa kutsu 
tulla toistekin. Tämä voisi olla myös 
erityisen vastaanottotiimin tehtävä. 
Tärkeintä on, ettei uusi tulija koe jää-
vänsä yksin ja ettei messuun palaava 
jää seurakunnan ulkokehälle. Seura-
kuntapolku ja kotipiirit ovat kotoutu-
misessa suurena apuna. Myös pastorin 
antamalle aikuiskatekeesille voi tulla 
tilausta.

Kutsutaan siis rohkeasti uusia ihmi-
siä seurakuntaan!

kun kutSut kaverin kirkkoon

Elämää Jumalan perheessä

httP://www.CgPgReY.Com
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aNssi simoJoKi eeva PitKäRaNta

YyliopiSton rehtorin 
adventtivirSi

Luterilaisia virsiä -kirjassa on 
monta kaukaista, ennen tunte-
matonta virsiseppää ja -säveltä-

jää. Siitä yksi ja toinen on jopa pahoit-
tanut mielensä. Uuden virsikirjamme 
kanssa pääsemme kuitenkin – usein 
tietämättämme – entistä parempaan 
seuraan vanhojen tuttujen lisäksi. Ad-
venttivirsi 754 näyttää alkuun varsin 
vaatimattomalta. Siinä on suorastaan 
lastenlaulumaista yksinkertaisuutta 
niin mitan kuin sisällönkin puolesta. 

Ensivaikutelma kuitenkin pettää. 
Virren oppi on syvällinen. Siellä koh-
taamme uuden Elian, Johannes Kasta-
jan sekä Vanhan Testamentin lupaa-
man Kristuksen Jeesuksen, opimme 
oikean parannuksen ja evankeliumin 
uskon. Vain taituri osaa esittää suuret 
salaisuudet yksinkertaisella tavalla. 

Coffin – Uskollinen UUDistaja

Virren oli alun perin kirjoittanut la-
tinaksi ranskalainen Charles Coffin 
(1676 – 1749). Hän toimi Pariisin yli-
opiston rehtorina vuodesta 1718 kuo-
lemaansa saakka. Coffin oli liittynyt 
Cornelius Jansenista (1585 – 1638) 
alkaneeseen uudistusliikkeeseen, jan-
senismiin. Jansenistit vastustivat je-
suiittojen löyhää opetusta, kuvitelmia 
ihmisen tahdonvapaudesta. Jansenis-
min keskus oli Port Royalin luostari 
Pariisissa. Paavi Clemens XI (1649 – 
1721) oli vuonna 1713 asettunut jesu-
iittojen puolelle tuomitsemalla janse-
nismin ankarin sanoin.

Charles Coffin ei ollut ainoa merk-
kihenkilö jansenistien joukossa. Hei-
hin kuului maineikas matemaatik-
ko Blaise Pascal (1623 – 1662) sekä 
ylistetty näytelmäkirjailija Jean Ra-
cine (1639 – 1699), Rene Molieresta 
seuraava ja lähinnä Pierre Corneillea 
Ranskan 1600-luvun näytelmäkirjalli-
suuden taivaan kirkkaassa tähtisiker-
mässä. Ranskan niin sanottu aurinko-
kuningas Ludvig XIV oli pystyttänyt 
tiukasti keskistetyn hallintojärjestel-
män. Se asettui jesuiittojen ja paavin 

puolelle. Port Royalin revittiin vuonna 
1710 maan tasalle, ja paikka jätettiin 
soistumaan. Jopa hautausmaan ruu-
miiden jäänteet kaivettiin ylös ja ha-
jotettiin mikä minnekin. Mikä kirkol-
linen pitkävihaisuus! Charles Coffin 
jatkoi horjumatta jansenismin opetus-
ten tiellä kuunnellen enemmän Pyhää 
Augustinusta kuin Rooman kuuriaa. 

Vuonna 1727 Pariisin yliopiston 
rehtori julkaisi latinankielisten virsi-
en kokoelman. Adventtivirtemme jul-
kaistiin vuonna 1736 nimellä Jordanis 
oras praevia. Sävel oli kuuluisan 
Michael Praetoriuksen (1571 – 1621) 
muokkaama Trierissä 1500 - luvul-
la syntyneestä joululaulusta On lapsi 
syntynyt meille. 

Coffin kirjoitti kaikkiaan sata virttä. 
Koska hän runoili latinaksi, virret ovat 
ilmaisutavoiltaan latinalaisen tiiviitä, 
kurinalaisia. Latina palvelee ominai-
suuksillaan asiatekstejä suurenmoises-
ti. Coffin sai pitää yliopiston rehto-
rin virkansa kuolemaansa saakka. Sen 
sijaan paikallinen kirkkoherra evä-
si Coffinilta kuolinvuoteen viimeisen 
voitelun ja kuoleman jälkeen kirkolli-
sen hautauksen.

jUMalan sUosio riitti 
PiisPojen sUosion sijaan

Mitä me tekisimme vastaavassa ti-
lanteessa? Seuraisimmeko me sanaa 
vai taipuisimmeko kirkon nykypäivän 
löysään, raamatunvastaiseen jesuiitta-
oppiin ja -käytäntöön vastoin Jumalan 
sanaa? Charles Coffin ei tassutellut 
hyvästi hymyillen korkea-arvoisessa 
seurassa kuurian ja kirkolliskokous-
ten käytävillä. Hänelle ei merkinnyt 
mitään paavin ja piispojen suosio, jon-
ka saavuttamiseksi olisi pitänyt uhrata 
totuus. Hänellä ei ollut harhaluuloja 
”vaikuttamisesta kirkon sisällä”, kuten 
nykyään on tapana sanoa. Hän, eräs 
aikansa suurista oppineista, tuli kuo-
patuksi kuin koira ilman suurellisia 
seremonioita. Hän katsoi Jeesukseen, 
jonka Johannes Kastaja ilmoitti Isra-

elille. Kirkon vallan käytävien suosi-
on sijaan hänelle riitti Jumalan suosio 
(favor), jonka lahja (donum) on Jeesus 
Kristus. 

1. On Jordan-virran rannalla
Johannes, suuri saarnaaja.
Hän kastaa katuvaisia,
Kristusta odottavia. 

2. On synnit pois nyt pantava, 
tiet kaikki tasoitettava  
tulolle pyhän Kuninkaan, 
tuon Tuomarimme vanhurskaan.

3. Me tervehdimme sinua,
Pelastajaamme, Jumalaa.
Vain armostasi elämme,
me muutoin syntiin kuolemme.

4. Kätesi meidät parantaa, 
syntiä vastaan vahvistaa.
Kasvosi meidät valaiskoot,
ja rakkaus, rauha hallitkoot.

Virsinurkka-sarjassa esitellään Luterilaisia virsiä: LV 754
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Ymmärrystä etsivä usko -sarja, osa II

Kysymys on hölmö: tietenkään 
niin ei voi tehdä, ei miten ta-
hansa. Venäjä kieltää hyökän-

neensä Puolaan 17.9.1939. Tiesimme-
kö, että Adolf Hitler hyökkäsi Kii-
naan vuonna 1956 ja että amerikkalai-
set pudottivat atomipommin Pariisiin 
vuonna 1924? Hölmö kysymys Raa-
mattua koskien johtuu siitä, että pyhiä 
kirjoituksia on tulkittu ja tulkitaan yh-
tä mielivaltaisesti kuin historiaa mai-
nituissa esimerkeissä. 

sana ja historia 
Kroatialainen luterilainen Mathis 
Flacius (1520 – 1575) julkaisi vuon-
na 1567 suuren Raamatun selittämis-
tä koskevan teoksen Pyhän Raama-
tun avain. Kirjasta ei 1700-luvun 
alun jälkeen otettu uutta painosta. Sen 
nosti unohduksesta uudelleen kunni-
aan saksalainen filosofi Hans – Ge-
org Gadamer (1900 – 2002). Flaci-
us oli tutkinut Raamattua sen oman 
sanan ja historian ehdoilla. Hän tekee 
kirjassaan vaikeita kysymyksiä, koska 
teksti pakottaa siihen ja vastaa tekstin 
mukaisesti. 

Flaciuksen ja hänen seuraajansa 
syrjäytti liberaaliteologian isä Fried-
rich Schleiermacher (1768 – 1834). 
Schleiermacher haki Raamatusta hen-
kisyyttä, aatteita, periaatteita ja tun-
teita. Schleiermacherin aika oli jär-
keisuskon, rationalismin juhla-aikaa. 
Ihmisen järjen tuomioistuimessa Py-
hä kirja näytti olevan ahtaalla. Siksi 
Schleiermacher väisti rationalismin 
siirtämällä uskon pois tekstistä ihmi-
sen tietoisuuden ja tunteiden piiriin. 
Tuona aikana oltiin filosofisen kirjai-
lijan G.E. Lessingin (1729 – 1781) 
johdolla sitä mieltä, että Raamatussa 
todella tärkeää olivat sen todistukset 
järkevistä, muuttumattomista, ikuisis-
ta lainalaisuuksista. Niiden vastakoh-
ta oli Raamatun sanan ja kristillisen 
uskon sattumanvaraisuus, yllätyksel-
lisyys eli kontingenssi. Kontingentit 
lauseet oli hyljättävä ikuisten totuuk-

sien tieltä. Tällä tavoin yksinkertais-
taen sanottuna suurin osa Raamatusta 
joutui poistolistalle. Pelastuksen us-
konto muuttui siveysopiksi. 

 Koko 1800-lukua leimasi kaikki-
en tieteiden aloilla historismi. Histo-
rismissa ei tunnettu hyppäyksiä vaan 
pitkiä, hitaita, yllätyksettömiä kehitys-
kaaria. Darwinismin evoluutiokäsitys 
on historismin koulun mallioppilas. 
Raamatuntutkimuksen alueella juhli 
uskonnonhistoriallinen koulukunta. Se 
johti lähes kaiken Raamatussa olevan 
Pyhän kirjan ulkopuolelta. VT:n histo-
ria oli epäitsenäistä ja epäluotettavaa 
juutalaisten toiveajattelun fabuloin-
tia. Raamatun kirjat syntyivät muka 
pitkän kehityksen tuloksena. Raama-
tun tekstimuoto on historian kulues-
sa muuttunut. Saman ajattelutavan 
mukaan kiellettiin myös pakanallisen 
antiikin avainhenkilöt kuten Homeros. 

Kiitos Lessingin, Schleiermacherin 
ja muiden, Raamatun rinnalle pysy-
tettiin länsimaiden kovin toisenlaisen 
rationalismin telineet. Tulos oli sen 
mukainen. 

tekstin ehDoin

Nyt tuo kaikki on vanhentunutta, kuo-
pattua. Joosuan alttari on löytynyt 
Ebalin vuorelta. VT:n tarkka tutkimus 
osoittaa, että usko yhteen Herraan Ju-
malaan määräsi sen, miten kanaanilai-
sia ja kaldealaisia ajatuksia käytettiin 
esim. psalmeissa. Vuonna 1948 löy-
tynyt Qumranin kirjasto osoittaa, et-
tä VT:n teksti oli satoja vuosia ennen 
Kristuksen aikaa sama kuin meidän 
aikanamme. Sen seurauksena paljon 
1900-luvun tutkimusta vanheni nope-
asti. Rylandin papyrus P52 osoitti Ru-
dolf Bultmannin Johannes-tutkimuk-
sen evankeliumin rakennetta koskevat 
olettamukset vääriksi. 

UT:n kirjojen ajoitus on vuosien 
aikana vienyt lähemmäksi Jeesuksen 
aikaa Jerusalemin hävityksen tuolle 
puolen. Jako ”aitoihin” ja ”epäaitoi-
hin” Paavalin kirjeisiin seisoo niin ka-
pealla pohjalla, että se on itse vaarassa 
muuttua epäaidoksi.

Opetus: Raamattua on tutkittava 
sen tekstin sisältä käsin kaikkine kon-
tingentteine yllätyksineen. Länsimai-
nen rationalismi ei kelpaa Raamatun 
tuomariksi. Raamatun sanalla on yk-
siselitteinen merkitys, kun sitä teks-
tin mukaisesti luetaan. Raamatuntut-
kimuksen menetelmissä on jätettävä 
Schleiermacher ja liityttävä Mathis 
Flaciuksen hyvään seuraan. Hänen 
päivistään lähtien historian tietämys 
Raamatun maista on valtavasti kasva-
nut niin, että saamme avun kontingen-
tin Raamatun kysymyksiin.

Raamatun oikea ymmärtäminen on 
aina pelastuksen asia. On tärkeää, että 
Raamatun tekstit Jumalan sanana tul-
kitaan oikein. Muuten tie katoaa ajan 
lentohiekkaan niin, että on mahdoton-
ta päästä taivaaseen.

aNssi simoJoKi 

PmikSi raamattua ei voi 
tulkita miten tahanSa? 
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LlukaS om jeSuSbarnet

daNiel JohaNssoN

Det är evangelisten Lukas som 
förser oss med de flesta upp-
gifterna om Jesu födelse. Det 

är inte så förvånande då han är den 
som gör anspråk på att noga ha efter-
forskat allt (1:3). Vi får följa Maria 
från det att ängeln Gabriel annonse-
rar vad som ska ske till det att bar-
net frambärs i templet när tiden för 
Marias rening är över. Medan evang-
elisten Matteus citerar Gamla testa-
mentet för att visa hur Jesus uppfyl-
ler dess profetior kläder Lukas det han 
berättar i Gamla testamentets språk 
och anspelar på en lång rad hän-
delser i Gamla testamentet. Det 
allra tydligaste exemplet på 
det senare är hur händelser-
na kring Johannes döpa-
rens födelse anspelar på 
Abraham och Sara och 
födelsen av Isak. Viktigt 
att notera är också att 
Lukas förmedlar vem 
Jesus är först och främst 
genom änglauppenba-
relser, först Gabriel och 
sedan en Herrens ängel i 
julnatten. Poängen är gi-
vetvis att understryka att 
det i budskapet om Jesus inte 
är frågan om ett mänskligt på-
hitt, utan om en gudomlig uppen-
barelse förmedlad av Guds speciella 
sändebud. 

gUDs son På DaViDs tron

Vad har då Lukas att säga om Jesus-
barnet? Lukas betonar att barnet är 
unikt. Maria är jungfru och har inte 
känt någon man (1:27; 34). Ängeln 
Gabriel instruerar Maria att ge sonen 
namnet Jesus. Lukas anger inte bety-
delsen utan tycks förutsätta att hans 
läsare vet vad namnet betyder (1:31). 
Ängeln berättar vidare att han ska kal-
las den Högstes Son, dvs. Guds son 
och att Gud ska ge honom hans fader 
Davids tron. Av det senare förstår vi 
att han är av Davids släkt och att Je-
sus är den utlovade nye David, den 
Messias judafolket så länge väntat på. 
Vi anar att Jesus har ett dubbelt fa-
derskap. Han är både Davids son och 

Guds son. Han ska vara kung över Is-
rael till evig tid. Det är en uppfyllelse 
av å ena sidan Guds löfte till David i 2 
Sam 7:13 (Davids son ska vara kung 
till evig tid) och å andra sidan Da-
niel 7:14 där det står att Människoso-
nens rike är ett evigt rike. Det är detta 
vi bekänner i den Nicenska trosbe-
kännelsen med orden ”på vilkens rike 
icke skall varda någon ände.” Slut-
ligen avslöjar Gabriel hur detta ska 
gå till: Helig 

An- de ska 
komma över Maria och Guds kraft ska 
överskygga henne. Det senare anspe-
lar på de ställen i Gamla testamen-
tet som talar om hur Guds närvaro i 
form av en molnsky överskuggar ett 
berg eller tabernaklet. Det antyder att 
Gud själv ska bli närvarande i Mari-
as kropp på ett sätt som liknar det med 
vilket Gud var närvarande i templet.

Innan vi vänder oss till änglabud-
skapet i julnatten stannar vi helt kort 
till inför två korta men innehållsrika 
ord från de gamla i Judéens bergs-
bygd, Elisabet och Sakarias. När Ma-
ria anländer till Elisabet brister den 
senare ut i en fråga: ”Men varför sker 
mig detta, att min Herres moder kom-
mer till mig?” (Luk 1:43). När Marias 

son omtalas för första gången efter 
konceptionen kallas han Herren. Eli-
sabet kallar honom sin Herre. Vi kan 
tänka på förklaringen till den andra 
trosartikeln: Jag tror att Jesus Kristus 
... är min Herre. Han är Herre redan i 
moderlivet. Det finns ingen tid när Je-
sus inte varit Herre. Vad säger det om 
vem Jesus är? Vem är Herre i Gamla 
testamentet och vem kallas av Maria 
och Elisabet för Herre i versarna runt 
omkring (1:38; 1:45)? Herren, Israels 
Gud. Den som Maria bar i sitt moder-
liv måste då på något sätt också vara 

den Herre som de båda fromma 
judiska kvinnorna dyrkar och 

tillber. 
Vi måste dra samma slut-

sats utifrån vad Sakarias 
säger lite senare i sin lov-
sång. Om sin son Johan-
nes säger han med hän-
visning till Jesaja 40:3: 
”Och du, barn, skall 
kallas den Högstes pro-
fet, ty du skall gå före 
Herren och bana väg för 

honom” (1:76). Jesaja 
talar i sin profetia om en 

som bereder väg för JHVH, 
Herren. När Johannes växt 

upp kom han att bereda väg för 
Herren ... Jesus (Luk 3:4). 

Åter till änglabudskapen. Herrens 
ängel annonserar följande till herdar-
na på Betlehems äng: “Var inte för-
skräckta! Se, jag bär bud till er om en 
stor glädje för hela folket. Ty i dag 
har en Frälsare blivit född åt er i Da-
vids stad, och han är Messias, Herren. 
Och detta är tecknet: Ni skall finna ett 
nyfött barn som är lindat och ligger i 
en krubba” (Luk 2:11-12). Gossebar-
net som fötts är Frälsaren, han är född 
i Davids stad, han är Messias, han 
är Herren. Enligt Gamla testamentet 
finns det bara en frälsare. Allra tydli-
gast uttrycks det i Jes 43:11: ”Jag, jag 
är JHVH, och förutom mig finns ing-
en frälsare.” Vi noterade nyss också 
vem Herren är. Det första och det sista 
ledet i änglabudskapet talar om Jesus 
med två unika gudomliga benämning-
ar. Notera hur de två bestämningarna 

wiKimedia CommoNs
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tillsammans bildar namnet Jesus, som 
ju betyder Herren frälser. De två mel-
lersta bestämningarna talar däremot 
om Jesu messianska identitet, Davids 
stad och Messias. Jesus är Messias, 
men är inte bara Messias Davidsson, 
utan också Messias Herren, Herren 
som frälser. Om man jämför ängelns 
ord med vad som uttrycks i Magnifi-
cat i 1:46-47 blir kopplingen mellan 
Israels Gud och den nyfödde Messias 
ännu tydligare. ”Min själ prisar storli-
gen Herren, och min ande fröjdar sig 
i Gud, min Frälsare.” Där är det Gud 
som kallas för Frälsaren och Herren: 
Frälsare, Herre, Gud. I ängelns bud-
skap möter vi Frälsare, Herre, Mes-
sias. Det evangelisten Lukas vill säga 
till oss är att Gud (Fader) och Messi-
as (Guds son) delar Guds eget namn, 
Herren (JHVH), och den gudomliga 
gärningen att frälsa.  

Ängeln fortsätter med att ge herdar-
na ett tecken: De ska finna ett nyfött 
barn, lindat i en krubba. Ett människo-
barn. Här är julens stora budskap och 

mysterium: Han som är Herren, Isra-
els Gud och Frälsare har genom den 
Helige Andes kraft och jungfrun Ma-
ria blivit människa och låtit sig födas 
under de enklaste förhållanden. 

Människa oCh gUD

Därmed är vi framme vid det som den 
kristna bekännelsen alltid strävat ef-
ter att hålla fast vid: Barnet som vilar 
där på fattigdomens bädd är på samma 
gång helt och fullt människa, ett barn 
som vi alla en gång varit, och Gud 
själv: 

”Han som skapar universum, 
som satt lagarna för allt, 
delar med en åsna husrum, 
tar ett hjälplöst barns gestalt, 
vilar i en modersfamn.
Jesus Kristus är hans namn” 
(Psb 30:2)
Under kyrkans historia har man 

ofta frestats att överbetona den ena si-
dan av vem Jesus är på bekostnad av 
den andra. Så har det funnits de som 
hävdat att Jesus enbart var männis-

ka och förnekat hans gudom. Så sker 
än idag bland dem som firar hans fö-
delse. De tar fasta på det mänskliga i 
Jesus födelse. Å andra sidan finns det 
de som förnekat Jesu mänsklighet, att 
han var sann människa i allt lik oss 
(förutom synden). Gnostikerna förne-
kade att Jesus verkligen hade kött och 
var en sann människa. Den ganska ti-
diga skriften Jakobs barndomsevange-
lium (omkr. 150) är ett annat exempel 
som visserligen inte förnekar att Jesus 
verkligen blivit sann människa, men 
födelsen framställs på ett så överna-
turligt sätt att Kristi mänskliga natur 
skyms en del. 

Men ett bibliskt förhållningssätt 
håller fast vid detta oerhörda och för 
oss omöjliga att förstå: Jesus är på 
samma gång helt och full människa 
och helt och fullt Gud. Barnet som lig-
ger i krubban är på samma gång han 
som är före allting och genom vilket 
allting existerar (Kol 1:17) och han 
som känner hunger och trötthet och 
som gråter över en väns död.

M
maRJa-liisa NoRe guRhaNiN KotialBumi

mohamed Gurhan:  
”jumala tuli etSimään minua”

Seurakunta lähellä ja kaukana

Mohamed Gurhan on tuli-
sieluinen kristitty, joka ha-
luaa perustaa luterilaisia 

seurakuntia Somaliaan ja Etiopiaan. 
Gurhan (s. 1962) on kotoisin Länsi-
Somaliasta. Hänen vanhempansa oli-
vat vannoutuneita muslimeja, jotka 
kasvattivat hänet ja hänen sisaruksen-
sa islamilaisen lain ja tradition mu-
kaan. Lapsena hän kävi koraanikou-
lua. Hänellä ei ollut yhteyksiä kristit-
tyihin, eikä hän tiennyt juuri mitään 
kristinuskosta tai muistakaan uskon-
noista islamia lukuun ottamatta. Kris-
tityistä hänelle opetettiin vain kieltei-
siä asioita.

- Mutta Jumala itse auttoi minua 
kääntymään koraanin kautta, kertoo 
Mohamed. 

Aloitettuaan oppikoulun hän liittyi 
koulun muslimifundamentalistiseen 
musliminuorten yhteisöön. Oppikou-

lun jälkeen hän opiskeli opettajaksi 
Somalian kansallisessa yliopistossa. 
Samalla hän kävi islamilaisen teologi-
an iltaluokkaa.

- Eräänä iltana islamilainen teolo-
gian opettajamme alkoi opettaa meille 
suura Al Maryamaa (Marian lukua). 
Oppitunnin aiheena oli ”Issa ibn Ma-
ryama” (Jeesus Marian poika). Kuun-
telin tarkkaan ja tein muistiinpanoja.

Mohamed kertoo, että heille opetet-
tiin, että Jeesus oli Jumalan Sana, Ju-
malan Henki, Marian poika, Messias, 
Jumalan profeetta. Jeesus ei koskaan 
tehnyt syntiä eikä mennyt naimisiin 
tai työskennellyt maallisen hyödyn 
takia. Hän teki ihmetöitä, saarnasi jo 
lapsena ja herätti kuolleita. Opettaja 
opetti, ettei Jeesusta tapettu, vaan hän 
nousi taivaaseen, elää, tulee takaisin 
ja palauttaa ennalleen Jumalan kunin-
gaskunnan. Tämä teki Mohamediin 

vaikutuksen ja hän kysyi: ”Jos Jeesuk-
sella oli kaikki nämä ominaisuudet, 
mihin tarvitsemme profeetta Muhame-
dia?”. Mutta sen sijaan, että olisi selit-
tänyt, opettaja nuhteli ja uhkaili häntä. 
Mohamed ei voinut väitellä opettajan 
kanssa, vaan hänen oli pysyttävä hil-
jaa. Mutta hänen sisällään paloi. Hän 
alkoi epäillä sitä, mitä hänelle oli ope-
tettu koko elämänsä ajan. Pian hän jäi 
pois musliminuorten yhteisöstä.

Mohamed Gurhan alkoi etsiä Ju-
malaa. Hän pyysi, että Jumala auttaisi 
häntä löytämään totuuden. Eräänä il-
tana Mohamed tapasi somalikristityn, 
joka lainasi hänelle Raamattuaan. Lu-
ettuaan Matteuksen evankeliumin ja 
sitten koko Uuden testamentin hän va-
kuuttui, että Jeesus Kristus on todella 
hänen Herransa ja Vapahtajansa. 

- Elämäni muuttui välittömästi, sain 
sisäisen rauhan ja aloin elää toivos-
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sa. Etsin Jumalaa, ja Hän tuli pelasta-
maan minut!

Mohamed liittyi ensin roomalaiska-
toliseen kirkkoon ja opiskeli katekis-
musluokalla. Hän alkoi rakastaa Her-
raa Jeesusta ja sai syvän halun palvel-
la Häntä.

- Kerroin Somalian piispalle, edes-
menneelle Salvatore Colombolle, että 
haluan palvella Herraa hänen kirkos-
saan. Pian aloitin pappiskoulutuskurs-
sin. Mutta myöhemmin minulle selvi-
si, etteivät katoliset papit voi avioitua. 
Halusin mennä naimisiin ja perustaa 
perheen. Sitten tapasin anglikaanipa-
pin ja opin katolisen ja protestanttisen 
kirkon eroavuudet. Päätin liittyä hei-
dän kirkkoonsa ja sain kasteen. 

- Avioiduttuani kristittyjen ryhmä 
alkoi kokoontua kodissamme. Tammi-
kuussa 1991 Mogadishussa puhkesi 
sisällissota ja kristityt olivat hengen-
vaarassa. Pakenimme etelään Kis-
mayon satamakaupunkiin. Sieltä muu-
timme Etiopiaan, Jigjigan kaupunkiin, 
jonne perustimme etiopialaisten kans-
sa uuden seurakunnan, joka kuuluu 
Mekane Yesus-kirkkoon, Etiopian laa-
jimpaan protestanttiseen kirkkokun-
taan. Elämä Itä-Etiopiassa somalien 
alueella, jossa enemmistö on musli-
meja, ei ollut helppoa. Mutta Jumalan 
armosta ja muutamien ystävien tuke-
mana perustimme Somalian Kristil-
lisen Lähetyksen, joka rekisteröitiin 
hyväntekeväisyysjärjestöksi. 

MUkaan lhf:n käännöstyöhön

Kun työ alkoi menestyä, lisääntyi 
myös vaino. 

- Jälleen kerran pakenimme, en-

sin Addis Abebaan ja sitten Keniaan. 
Menetimme koko omaisuutemme ja 
meistä tuli pennittömiä pakolaisia. 
Helmikuussa 2001 tulin Nairobiin. 
Perheeni pääsi sinne vasta toukokuus-
sa Norjan luterilaisen lähetysjärjestön 
taloudellisen tuen avulla. Kun Luthe-
ran Heritage Foundation (LHF) aloit-
ti käännösprojektin somalian kielel-
le, minut pyydettiin mukaan käännös-
työhön. Järjestimme somalialaisille 
kristityille ja etsijöille mahdollisuu-
den osallistua jumalanpalveluksiin 
LHF:n Karenin kappelissa. Vuosina 
2004 ja 2005 matkustin Somaliaan ar-
vioimaan, paljonko siellä on pelossa 
eläviä kristittyjen jälkeläisiä. Onnis-
tuin tuomaan muutamia Nairobiin saa-
maan opetusta ja kasteen. 

Vuonna 2005 LHF nimitti Gurha-
nin Somalian projektien koordinaat-
toriksi ja hänestä tuli LHF:n Afrikan 
yleiskokouksen jäsen. 

- Tammikuussa 2006 aloin opiskel-
la Afrikan kansainvälisessä yliopistos-
sa lähetystyön ylempää korkeakoulu-
tutkintoa. Mutta joulukuussa jouduin 
keskeyttämään opintoni, kun Soma-
lian islamilainen veljeskunta julisti 
minua vastaan fatwan. Elin perheeni 
kanssa maan alla, kunnes elokuussa 
2007 pääsimme muuttamaan Hollan-
tiin. Siellä etsin yhteyttä muihin so-
malikristittyihin, jotta voisimme ru-
koilla yhdessä. Kiitän Jumalaa, kun 
siitä lähtien somalikristittyjen yhtei-
sö on voinut kokoontua säännöllises-
ti. Uskon, että Herra johdatti meidät 
Alankomaihin voidakseen paremmin 
valmistaa meitä suureen tehtäväänsä.  

- Elokuussa 2015 lähdin Alanko-

maista Etiopiaan, Addis Abebaan, 
voidakseni muodostaa luterilaisen kir-
kon Somalian kansalle. Kun somali-
en keskuudessa tuli tieto paluustani, 
monet ottivat minuun yhteyttä. Mutta 
eräät tahot pyrkivät estämään työtäni. 
Niinpä syyskuussa 2015 lähdin Jigji-
gaan, Etiopian somalialueelle. Ope-
tin ja kastoin siellä muutamia uusia 
kristittyjä. Palasin lokakuun lopussa 
Addis Abebaan ja 8.11.2015 pidim-
me ensimmäisen jumalanpalveluksen 
Somalian luterilaisessa kirkossa. Sii-
tä lähtien seurakuntamme jäsenmäärä 
on kasvanut hitaasti, mutta varmasti. 
Huhtikuussa 2016 meillä oli katekis-
musseminaari Addis Abeban keskuk-
sessamme, jossa tohtori Simojoki ja 
pastori James May olivat opettamassa. 
Seminaarin aikana kastettiin ja konfir-
moitiin muutamia uusia kristittyjä. 

Pastoriksi haasteiDen keskelle

Joulukuun pappisvihkimyksen jälkeen 
Gurhan toimii Somalian luterilaisen 
kirkon ensimmäisen seurakunnan pas-
torina Addis Abebassa. 

- Tavoitteenani on perustaa pysy-
vä Somalian luterilainen kirkko, ensin 
Etiopian somalialueelle ja sitten So-
malian tasavaltaan. Etiopiasta voimme 
lähettää lähetystyöntekijöitä Somali-
aan ja muihin Afrikan sarven maihin, 
joissa asuu somaleja. Haasteita on 
paljon ja myös vaaroja, kun yritämme 
kertoa Herramme Jeesuksen Kristuk-
sen pelastavasta evankeliumista soma-
leille, jotka ovat muslimeja. Historial-
lisesti somalit ovat olleet ja ovat yhä 
maailman vaikein kansa evankelioita-
vaksi. Islamin, somalikulttuurin ja so-
siaalisten rakenteiden takia on vaikea 
saada evankeliumia kuulluksi. Vai-
not ovat osa päivittäistä elämäämme. 
Myös taloudellisia ja hengellisiä haas-
teita riittää. Paholainen enkeleineen 
on valmis hyökkäämään, kun kirkko 
alkaa menestyä.

Miten suomalaiset kristityt voisivat 
auttaa tässä työssä?
- Tarvitsemme ennen kaikkea jatkuvaa 
rukoustukea. Haluamme levittää tie-
toa siitä, mitä Jumala tekee Etiopian 
somalien keskuudessa. Taloudellinen 
tuki on myös elintärkeää työllemme, 
sillä useimmat somalikristityt ovat 
köyhistä köyhimpiä. Suomalaiset kris-
tityt lähetystyöntekijät ovat myös ter-
vetulleita heti, kun se on mahdollista, 
Gurhan toteaa.
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Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti

Kiitetty olkoon Herra, Israelin 
Jumala, sillä hän on katsonut 
kansansa puoleen ja valmistanut 
sille lunastuksen. (Luuk. 1:68)

 
”Rakennamme joulua”, luin aikanaan loka–marraskuun taitteessa erään tavaratalon 
hyllyn päädystä. Aikaisen ajankohdan ihmettelyn lisäksi kyltti sai minut miettimään, 
mistä joulu on oikein tehty. Kaupan näkökulmasta se on varmaankin tavaroista ja 
konvehtirasioista, joita voin ostaa lahjaksi toisille. Mutta mistä muusta se on tehty? 
Hyvistä ruuista ja ruokaseurasta? Kauniista kuusesta ja sen koristeista? Lahjapaperista ja 
lahjojen vaihtamisesta? Mistä on joulu tehty?

 Sakariaan kiitosvirsi antaa meille toisenlaisen vastauksen, kuin mitä voisimme 
odottaa. Joulussa ei ole kysymys rakentamisesta vaan syntymisestä. Ei lahjoista, joita 
me annamme, vaan lahjasta, jonka me saamme. Kyse on pelastuksesta, Jumalan val-
mistamasta lunastuksesta, jonka Kristus on täyttänyt syntymällä ihmiseksi, kärsimällä 
ristillä puolestamme ja nousemalla kuolleista.

 Me voimme rakentaa paljon. Voimme ostaa lahjat, valmistaa ruuat, lähettää jou-
lukortit ajoissa, noutaa kuusen ja koristella sen. Voimme siivota, voimme jännittää ja 
voimme valmistella, mutta silti mikään näistä ei saa joulua aikaan. Joulu on Herran 
syntymäjuhla. Kun Kristus syntyi, Hän ei syntynyt keskelle rikkauksia, ei keskelle kun-
niaa eikä keskelle täydellisyyttä. Karjasuojaan syntynyt ja kaukaloon kapaloitu avuton, 
köyhälle avioparille annettu lapsi on merkki siitä, että joulu on keskeneräisten, köy-
hien ja huonojen juhla. Se on niiden juhla, joita Kristus on tullut etsimään ja pelasta-
maan. Se on syntisten juhla.

 Jouluun valmistautuminen ei olekaan rakentamista, vaan odottamista. Me odo-
tamme Vapahtajan paluuta. Odotamme sitä päivää, jolloin Kristus saapuu täydes-
sä kunniassaan ja kirkkaudessaan. Sitä ennen me muistamme, kuinka Hän nöyrtyi ja 
alentui köyhän ja hyljeksityn ihmisen osaan meidän puolestamme. Voimme tietenkin 
rakentaa hienon juhlan, mutta omaa pelastustamme emme pysty valmistamaan. Se on 
lahja, se ainoa todellinen joululahja.

 Mistä joulu siis on tehty? Ei sittenkään maukkaista ruuista eikä kauniista kuusesta. 
Ei lahjapapereista eikä iloisesta ja antavasta mielestä. Se on tehty armosta. Se on tehty 
sovituksesta. Se on tehty uhrista, joka on annettu kaikkien syntisten ja epätäydellisten 
edestä. Joulu on tehty Kristuksesta ja lunastuksesta, jonka Jumala on Hänessä meille 
valmistanut. Täydellinen lahja epätäydellisille ihmisille. Siitä on joulu tehty.

Jukka Peranto



U
XeNe tuRPela

Helsingin Pyhän Markuksen 
luterilaisen seurakunnan ys-
tävä Tomoko Yatagai (Tomo 

”ystävä”, -ko tarkoittaa tyttöä tai las-
ta) on kotoisin Fukushimasta, Japa-
nista. Tokiossa hän toimi lasten pu-
heterapeuttina. Hän muutti Suomeen, 
pääkaupunkiseudulle vuonna 2011. 
Hyvä suomen kielen taito johtuu kie-
len ja kulttuurin opiskelusta Helsingin 
yliopistossa.

jUMala kUtsUi kirkkoon

- En tykännyt siitä, kun ihmiset sanoi-
vat, että Jumala on kutsunut minut To-
kion luterilaisen Suomi-kirkon toimin-
taan mukaan. Ajattelin, ettei asia ole 
niin, vaan että omasta tahdostani tu-
lin seurakunnan kielipiiriin oppimaan 
suomen kieltä.

Sleyn lähettien vetämään kielipii-
riin sisältyi pieni hartaushetki. Isä 
meidän -rukous opeteltiin suomek-
si. Suomi-kirkon keskuksena oli kui-
tenkin jumalanpalvelus, jonka ajaksi 
jokainen sai käsiinsä Raamatun. Jäl-
keenpäin oli mahdollista kysellä, jos 
jumalanpalveluksessa oli käsitelty vai-
keasti ymmärrettäviä asioita.

- Raamatun ymmärtäminen oli han-
kalaa, koska jumalanpalveluksessa 
sen lukemista ei aloiteta alusta käsin, 
vaan siitä luetaan aina katkelmia.

Jossain vaiheessa pastori pyysi To-
mokoa säestämään jumalanpalveluk-
sissa, koska soittajista oli pulaa. Tä-
män vuoksi hän alkoi käydä säännölli-
sesti kirkossa. 

- Nyt voin sanoa, että Jumala kut-
sui minua, mutta tuolloin en sitä vielä 
ymmärtänyt. Pyhä Henki toimii oi-
keasti. Vähitellen aloin käsittää, et-
tä tämä kaikki – opetus, seurakunta 
ja Jumala – on  myös minua varten. 
Aloin nähdä itseni siinä valossa, et-
tä tarvitsen Jeesusta. Ymmärsin, et-
tei buddhalainen taustani voi minua 
auttaa.

- Menin kastekouluun siinä vai-

heessa, kun osasin 
suomea niin paljon, et-
tä ymmärsin, mitä pas-
tori opetti.

seUrakUntaeläMää 
sUoMessa

Suomessa Tomo-
kon tie Luther-säätiön 
Markus-yhteisöön (ku-
ten seurakuntaa silloin 
kutsuttiin) kulki Sleyn 
Pyhän sydämen kap-
pelin ja Koinonia-kes-
kuksessa järjestetyn 
luterilaisuuden perus-
teet -kurssin kautta.

- Asuin ensin Py-
hän sydämen kappelin 
vieressä sijainneessa 
opiskelijakodissa. Eräs 
siellä asuva opiskeli-
ja kävi Markus-yhtei-
sössä ja suositteli sitä 
myös minulle, Tomoko 
muistelee.

Kotiutuminen alkoi siitä, kun Mar-
kus-yhteisön silloinen pastori Esko 
Murto pyysi Tomokoa avustavaksi 
kanttoriksi. Esko-pastori myös pereh-
dytti tehtävään.

- Ensin kanttorin työ tuntui hyvin 
jännittävältä tehtävältä. En tuntenut 
ihmisiä. Mutta oli tärkeää, että oli jo-
tain tekemistä yhteisössä. Nykyisin 
kanttorivuoroja tulee suunnilleen ker-
ran kuukaudessa, arvelee Tomoko.

Toinen selkeästi sitouttava asia To-
mokolle on ollut seurakuntapolku, 
joka järjestetään niille, jotka halua-
vat tutustua paremmin Markuksen 
seurakuntaan.

- Seurakuntapolun myötä ymmär-
sin, että tarvitsen täällä Suomessakin 
oman seurakunnan.

Elämä on osoittanut Tomokolle, et-
tä Jumala antaa ihmiselle kaiken, mitä 
hän tarvitsee.

Vain joUlUPUkki, lahja 
ja täytekakkU?
Useimmille japanilaisille joulu on 
vain arkipäivä, tosin silloin annetaan 
joululahjoja. Tomokolle joulun aika 
on kuitenkin tärkeä muun muassa sik-
si, että hänet kastettiin Tokiossa erää-
nä adventtisunnuntaina.

- Joulu on iso asia maailman his-
toriassa ja myös omassa elämässäni. 
On hienoa, että Markuksen seura-
kunnassa vietetään adventin aikaan 
viikkomessua.

Tomoko on päässyt maistelemaan 
suomalaisia jouluruokia, ja hänen 
mielestään ne maistuvat hyviltä. Hän 
haluaisi myös oppia valmistamaan nii-
tä. Kauneinta hänen mielestään ovat 
joulun valot ja joululaulut.

- Suomessa voi paremmin hiljentyä 
ja rauhoittua viettämään joulua kuin 
Japanissa.

uuSi Seurakunta yli kahdekSan-
tuhannen kilometrin pääSSä


