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”Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on 
Pyhän Hengen temppeli?” (1. Kor. 6:19). 
 

Jumala on luonut ihmisen kokonaisuudeksi. 
Meissä on ruumis, sielu ja henki. Jokainen 
näistä osa-alueista tarvitsee ravintoa, 
harjoitusta, huolenpitoa ja virvoitusta. Muuten 
meidän elämämme ei ole tasapainossa vaan me 
alamme voida huonosti. 
 

Kristinuskon piirissä on aina ollut suuntauksia, 
joiden mielestä ruumis on jotenkin hävettävä ja 
huonompi kuin sielu ja henki. Siksi ruumista on 
pitänyt kurittaa vaikkapa nälällä, valvomisella 
tai karkeilla vaatteilla. Lutherkin joutui 
vanhemmiten kärsimään ruumiillisia vaivoja, 
kun oli nuorena munkkina laiminlyönyt kehonsa 
tarpeita. 
 

Ruumiin halveksiminen ei ole kristillistä vaan se 
perustuu pakanalliseen ajatteluun. Kristinuskon 
mukaan ihminen elää ruumiillisena olentona 
vielä taivaassakin. Ruumis on niin arvokas, että 
jopa Pyhä Henki voi ottaa sen asuinsijakseen. 
Siksi kehoa pitää hoitaa ja pitää kunnossa. 
 

Jos sinulla on huono tai heikko olo, on syytä 
kysyä itseltään kolme kysymystä: (1) nukunko 
ja lepäänkö riittävästi? (2) syönkö säännöllisesti 
ja terveellisesti? (3) liikunko monipuolisesti ja 
tarpeeksi paljon? Jos nämä asiat ovat 
kunnossa, silloin moni vaiva hellittää. 
 

Ruumis ei ole meidän pakkopaitamme vaan se 
on suunnattoman arvokas ja upea kokonaisuus, 
jonka kunnossa pitämisen Jumalan on antanut 
meidän tehtäväksemme. Ruumista tulee siksi 
kohdella kuin kallista Jumalan lahjaa. 
 

Nykyisin on menty myös toiseen äärilaitaan, 
jossa kehoon ja ulkonäköön kiinnitetään ylen 
määrin huomiota. Harrastetaan kehonrakennus-
ta, fitnessiä jne. Tämä on usein ole huolen 
pitämistä kehosta vaan silkkaa kehon 
muokkaamista, jotta se näyttäisi paremmalta. 
Nämä rääkkääjät saattavat vanhemmiten kärsiä 
ylitreenaamisen tuomista vaivoista. 
 

Samalla tällä ruumiinpalvonnon aikakaudella 
unohtuvat helposti ihmisen muut puolet. Keho  

        
 
on kyllä komea, mutta sielu on aivan 
lapsenkengissä. Kauneutta riittää, mutta 
henkisesti ja hengellisesti ihminen voi olla 
täysin kehittymätön. Moni kakku päältä kaunis. 
 

Kristitty ihminen ei saa unohtaa myöskään 
henkisiä harrastuksia, kulttuuria, taidetta, 
kirjallisuutta jne. Meidän mielemme tarvitsee 
myös virikkeitä ja vaikutteita. On tarjolla paljon 
kaunista musiikkia, hyviä elokuvia, taidenäytte-
lyitä, avartavia matkoja, kesätapahtumia jne. 
Kaiken ei tarvitse aina olla hengellistä. Jumala 
on antanut meille myös psyyken, joka tarvitsee 
ravintoa. Muuten mielemme kapeutuu, 
käpristyy ja kuihtuu. 
 

Mielen hoitamiseen kuuluvat myös läheiset ja 
lämpimät ihmissuhteet. John Donne sanoi, että 
”kukaan ei ole saari”. Jokainen ihminen 
tarvitsee toisia ihmisiä ja toiset ihmiset 
tarvitsevat minua. Muuten elämän tasapaino 
järkkyy ja me alamme kärsiä sosiaalista 
puutostautia. 
 

Kehon ja mielen lisäksi myös meidän 
iankaikkinen henkemme tarvitsee ruokaa ja 
hoivaa. Sitä me saamme jatkuvasti Jumalan 
sanasta, rukouksesta, jumalanpalveluksesta ja 
uskovien yhteydestä. Käyttäkää kaikkia hengen 
hoitamisen välineitä ahkerasti tämänkin kesän 
aikana! 
 

Jumala on antanut sinulle paljon, kun olet 
saanut ruumiin, sielun ja hengen. Ne eivät ole 
sinulla turhaan vaan jokaisella näillä on 
tarkoituksensa. Käytä niitä omaksi parhaaksesi, 
mutta myös kaikkien lähimmäistesi hyväksi. 
Sinä olet Jumalan työkalu, ja Jumala haluaisi 
Hänen työkalujensa olevan kunnossa! 



KESÄ	2018	PAULUKSESSA 
	
JUMALANPALVELUS	 joka	 sunnuntai	 klo	 11.00	
Käpylänkatu	35	(osoite	uusi,	paikka	sama).			
17.6.	karjalaisten	kesäjuhlien	messu	
24.6.	Hannu	Kantoluoto	
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22.7.	Jaakko	Tölli	
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Ruokolaisella,	13.9.	Kurkolla	ym.	
Oravalan	raamattupiiri	jatkaa	12.9.	
Pohjois-Valkealan	rp	jatkaa	19.9.	Sorsilla.	
	
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ	 Aila	 Parikka.	 Ota	
yhteyttä,	 jos	 tarvitset	apua	 tai	haluat	keskustella	
luottamuksellisesti!	
	
LÄHETYSTYÖ	
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tehtävää	 lähetystyötä.	 Rukoilemme	 myös	
Istanbulin	 luterilaisen	 kirkon	 työn	 puolesta	
Turkissa	 ja	 Bulgariassa,	 Sudanin	 ja	 Sambian	
luterilaisten	 kirkkojen,	 sekä	 Israelin	 kansan	
kääntymisen	 puolesta.	 Lähetystyötä	 voi	 tukea	
lähetyspiirin	ja	kirkossa	olevan	lippaan	kautta.  
 
LÄHETYSVASTAAVA	 Eveliina	 Sallinen	 toimii	
seurakunnan	 yhdyshenkilönä	 lähetysasioissa	 ja	
kertoo	lähetyksen	kuulumisia	messun	yhteydessä	
muutamia	kertoja	vuodessa.	
	
	

LASTENLEIREJÄ		
19.-21.6.	 Rautalammilla,	 18.-21.6.	 varkkarileiri	
Kukkialla,	25.-27.6.	lastenleiri	Kukkialla.	
	
KOTKA	 Jumalanpalvelukset	 klo	 15.00	
seuraavasti:	 27.5.	 Petri,	 10.6.	 Petri,	 24.6.	
Kantoluoto,	8.7.	Petri,	22.7.	Tölli,	5.8.	Linnapuomi,	
19.8.	 Petri,	 2.9.	 Petri.	 Paikkana	 Kotkan	
adventtikirkko	 Karhulassa	 Kalervonkatu	 1.		
Paikallisina	 yhdyshenkilöinä	 ovat	 Terttu	 ja	 Vesa	
Kääriä	puh.	050-3643347.								www.lhpk.fi/kotka	
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eveliina.sallinen@gmail.com	
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Tarjoilu	Helena	Sallinen	puh.	040-7276587	
prhsallinen@gmail.com	
	
KANNATUS	
Suomen	Luther-säätiö	FI59	1023	3000	2354	52.		
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