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SSyyllinen, ei yhtään puolustusta! 
mutta kuule: Kristus nousi kuolleista

Risto Soramies

Aabelin veri puhui yksiselit-
teistä, peruuttamatonta kiel-
tä: Kain, sinä olet syyllinen. 

Et voi tehdä tehtyä tekemättömäksi. 
Maassa on punainen, vääjäämätön to-
distus rikoksestasi: veljesi veri, jonka 
sinä vuodatit.

Joka tietää rikkoneensa lähimmäistä 
ja Jumalaa vastaan, tuntee sen kylmän 
syyllisyyden virran, joka on valunut sie-
lun sisimpään asti: tästä ei ole pääsyä, 
minun maailmani ja omatuntoni ovat 
muuttuneet, minusta on tullut murhaa-
ja, valehtelija, avionrikkoja, kavaltaja, 
varas. Todistus teoistani ja sanoistani 
suorastaan huutaa vasten kasvojani: 
syyllinen. 

Saksalainen filosofi ja fyysikko Carl 
Friedrich von Weizsäcker, joka oli so-
dan jälkeen liittoutuneiden vankina 
epäiltynä sotarikoksista, vastasi yhdellä 
sanalla kysymykseen, mikä on kau-
heinta ihmiselämässä: syyllisyys. Kaik-
ki muut kauheudet ovat luonnon tai 
toisten ihmisten syytä. Ihminen joutuu 
kärsimään niistä, ja hän voi jopa antaa 
ne lopulta anteeksi, mutta omaa syylli-
syyttään ei kukaan pääse pakoon. 

Kuka voisikaan korjata petoksella ja 
kovilla sanoillani rikkomani ihmissuh-
teen; kuka voisi korvata laiminlyöntieni 
aiheuttamat vahingot. Minulta niiden 
velka tullaan vaatimaan, ei keneltäkään 
muulta. Kuka voisi hiljentää abortoi-
dun vauvan hiljaisen huudon: äiti, sinä 
annoit tappaa minut! Isä, sinä painostit 
äitiä suostumaan minun murhaamisee-
ni. Kuka hyvittää aviorikoksen, joka 

synkensi puolisoltani koko hänen elä-
mänsä ja vei lapsiltamme isän tai äidin? 
Entä kieleni rikokset, juorut, valheet 
ja panettelun? Kuka tekisi lausumatto-
maksi jumalanpilkan, johon sydäme-
ni ja huuleni ovat syyllistyneet? Kuka 
hiljentäisi Aabelin maahan vuodatetun 
veren syytökset? 

Mutta Kristus nousi kuolleista. 
Hänen murhaansa olivat syyllistyneet 
lukemattomat ihmiset. Voitettuaan 
kuoleman ja palattuaan jälleen elämään 
Jeesuksella olisi ollut täysi syy mennä 
haudalta läheiselle kummulle, jossa vie-
lä seisoivat perjantaina vereen tahratut 
ristit, keskimmäisenä hänen ristinsä. 
Sen juuressa oli kalliolla kuivunutta 
verta, vääjäämätön todistus tehdystä 
rikoksesta. Nyt hän olisi voinut viedä 
kaikki syylliset tuomiolle: ”Katsokaa, 
mitä olette tehneet! Teidät tuomitaan 
hyvittämään Jumalan Pojan murha – ri-
koksen todisteet ovat tässä kalliolla”.

Mutta Ylösnoussut ei ollut vain yksi 
meistä ihmisistä, vaan myös Jumala, jo-
ka sääli meitä synnintekijöitä niin, että 
otti meidän syntimme kannettavikseen. 
Hän otti todellakin vuodatetun verensä 
todistusaineistoksi, mutta ei murhaa-
jiaan, ei pilkkaajiaan eikä käskyjen rik-
kojia vastaan, vaan heidän puolestaan. 
Hänen verensä puhuu parempaa kuin 
Aabelin veri. Tämä on se suuri ylös-
nousemuksen voitto, joka kääntää yön 
päiväksi, tekee tuomituista syyttömiä ja 
vapaita. Verivelkamme on kyllä raskas, 
mutta se on jo maksettu – mitään siitä 
ei tarvitse eikä voi enää kuukaan muu 

kantaa eikä maksaa.
Veri on nyt pantu meille merkik-

si, Karitsan veri. Kun vanhat syntim-
me ja syntiemme uhrien äänet meitä 
vielä syyttävät, niin on oikein turvata 
Jeesuksen vereen. Silloin et enää kuulu 
orjalaumaan, vaan Kristuksen ostolau-
maan, jonka Jumala osti omalla verel-
lään (Apt. 20:28). Siitä on todistuksena 
riemuhuuto: Kristus on noussut kuol-
leista ja käskenyt julistaa kääntymys-
tä ja syntien anteeksisaamista omassa 
nimessään kaikkialla maailmassa alkaen 
murhapaikalta, Jerusalemista.

Vuosia sitten minulle kirjoitti muuan 
vanki, joka kärsi rangaistusta huume-
rikoksista: ”Joskus yöllä tulevat eteeni 
niiden lukemattomien nuorten kasvot, 
joille olin myynyt huumeita. Syyllisyys 
painaa minua niin, että olen pakahtua 
siihen paikkaan, mutta silloin muistan, 
mitä Te kerroitte Jeesuksesta, ja ajat-
telen ristiinnaulittua ja ylösnoussutta 
Kristusta. Vain se rauhoittaa omantun-
toni ja mieleni.”

Pääsiäislammas viaton on Kristus, elämämme. 
Hän ristin pyhä uhri on, pelastus synneistämme. 
Veri pankaa merkiksi, että surman enkeli käy ohitse. 
Halleluja, halleluja! (Vk 96:5)
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KKoronaepidemian aiheuttama 
poikkeustila Lähetyshiippakunnassa

Sisällys 2/2020

Sami Niemi

Kaikkialle maailmaan levinnyt 
koronavirus vaikuttaa jokaisen 
ihmisen elämään. Tämä ko-

ettelemuksen seurauksia ja mittakaa-
vaa ei pystytä vielä näkemään. Selvää 
kuitenkin on, että se koskettaa syvältä 
kristillisten kirkkojenkin elämää. Lä-
hetyshiippakunta ei ole tästä poikkeus. 
Normaali seurakuntaelämä on keskey-
tynyt, mutta Jumalan valtakunnan työ 
jatkuu eri tavoin seurakunnissamme. 

Messut keskeytyneet

Kriisiaika tarvitsee kriisiajan johtamis-
ta. Lähetyshiippakunnassa perustettiin 
hiippakuntaneuvoston, konsistorin ja 
Luther-säätiön hallituksen valtuutta-
ma valmiusryhmä. Se vastaa nopeasti 
muuttuvassa tilanteessa toimenpideoh-
jeista Lähetyshiippakunnassa.

 Valtiovallan kiellettyä yli kymme-
nen hengen kokoontumiset julki-
set jumalanpalvelukset keskeytyivät 
Lähetyshiippakunnassa.

 - Tämä on ollut raskas päätös, on-
han seurakunta olemukseltaan juma-
lanpalvelusyhteisö. Kunnioitamme 
kuitenkin esivaltaa ja ennen muuta lä-
himmäisenrakkauden tähden pyrimme 
välttämään tartuntavaaraa lähikontak-
teja rajaamalla. Tämä suojelutoimi on 
viidennen käskyn mukaista, hiippakun-
tadekaani Juhana Pohjola painottaa.

Vaikka messut ovat keskeytyneet, 
jokaisella on mahdollisuus saada evan-
keliumin lahjat ehtoollisessa, ripissä ja 
sielunhoidossa omissa seurakunnissaan 
olemalla pastoriinsa yhteydessä.

Muita mahdollisuuksia

Julistus ja opetus ovat siirtyneet verk-
kosivuille (www.lhpk.fi), joiden kaut-
ta voi seurata jumalapalveluksia ja 
kuunnella saarnoja. Luterilainen.net 
tarjoaa myös paljon hyvää opetusta ja 
kuunneltavaa. 

Poikkeustilanne avaa myös tarpeen ja 
mahdollisuuden diakoniatyöhön seura-

kunnissa. Yli 70-vuotiaat saattavat tar-
vita apua ostosten tekemisessä. Tärkeää 
olisi myös vain soittaa, vaihtaa kuulumi-
sia ja rukoilla yhdessä. Vaikka ei voida 
tulla yhteen, voidaan elää ja rakentua 
yhteisöinä seurakunnissa. 

Talous koetuksella

 Kun seurakuntien perustoiminta on 
keskeytynyt, merkitsee tämä kolehtitu-
lojen romahtamista. Monissa kirkoissa 
ja hengellisiä liikkeissä eletään myös 
taloudellisen kriisin keskellä.

- Yli 40% seurakuntien tuloista tulee 
kolehtihaaveista. Tässä tilanteessa, jossa 
monet ovat huolissaan myös omas-
ta taloudestaan, olisi tärkeä muistaa 
omien mahdollisuuksien mukaan tukea 
seurakuntansa ja Lähetyshiippakunnan 
työtä tilikannatuksella. Työmme tarve ei 
vähene kriisin keskellä vaan päinvastoin 
kasvaa, hiippakuntasihteeri Sami Niemi 
muistuttaa. 

Nettilähetykset poikkeustilan aikana lähetetään Koinonia-keskuksesta.
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UUuden rakentajat
Mari Nieminen

Haastattelua varten Kankaan-
pään Niemisen pappilan 
takkahuoneen sohville is-

tahtavat Pia ja Sami Salo. Tämä onkin 
sopiva paikka haastatteluun, mutta 
miksi, siihen menemme haastattelussa 
tuonnempana. Palataan ensin histo-
riassa taaksepäin ja mietitään, mistä 
Pian ja Samin matkat ovat alkaneet. 
Sami on lähtenyt elämänsä taipaleelle 
Paneliasta ja tullut Porin kautta Kan-
kaanpäähän vuonna 1994. Sami ker-
too, että hän yritti opiskella sähköinsi-
nööriksi, mutta into loppui tuhatsivui-
sen englanninkielisen matematiikan 
kirjan edessä. Rahat olivat lopussa ja 
jotain oli keksittävä. Niinpä hän pääsi 
oppisopimuskoulutuksella keittiöi-
tä tekevään firmaan Kankaanpää-
hän. Keittiöitä Sami sitten rakenteli, 
ensin alaisena ja myöhemmin firman 
puikoissa.

Pia syntyi Ruotsissa ja muutti sieltä 
lapsena perheensä mukana Kyrös-
koskelle ja edelleen Kankaanpäähän. 
Pia kävi välillä opiskelemassa Porin 
Diakoniaopistossa sairaanhoitajaksi ja 
myöhemmin sosionomiksi, mutta elä-
mä jatkui Kankaanpäässä. Pian ja Sa-
min yhteinen taival alkoi maaliskuussa 
1995, kun he tapasivat paikallisessa 
baarissa. Samille tuosta tapaamises-
ta jäivät mieleen vaaleat kiharat. “Toi 
vois olla mukava”, hän ajatteli. Sit-
temmin tuon mukavan tytön kanssa 
onkin kertynyt monta yhteistä vuotta, 
ja lapsiakin perheeseen on syntynyt 
neljä: Netta 20, Elmeri 18, Bea-Maria 
15 ja Oliver 6 vuotta.

Suru toi papin puheille

Pia kertoo tulleensa uskoon 15-vuoti-
aana, olleensa mukana Kankaanpään 
seurakuntanuorissa, mutta
ajautuneensa välissä lavealle tielle nuo-
ruuden pyörityksessä. Samikin rukoi-

li itselleen perhettä jo 20-vuotiaana, 
mutta uskonelämä oli hyvin hapuilevaa 
vielä pitkän aikaa. Molemmat tulevat 
lapsuudenkodeista, joissa kirkkoon suh-
tauduttiin myönteisesti, mutta usko ei 
juuri näkynyt perhe-elämässä. 

Vuonna 2004 Salon perhettä koh-
tasi suuri suru Pian veljen kuoltua 
äkillisesti. Menetys vaikutti pariskun-
nan uskoon voimakkaasti. Se herätti 
ajatuksia ja kysymyksiä. Sami käveli 
tuona samana syksynä Niemisten ta-
kapihalle miltei vielä tuntemattoman 
papin luokse asioita selvittelemään. 
Siinä sitten oksia raivatessa alkoi syn-
tyä yhteys pastori-Miikan kanssa. Sa-
moihin aikoihin perhe remontoi uutta 
kotia ja muuton jälkeen syntyi ajatus 
järjestää kodin siunaus. Talossa oli 
edellisten asukkaiden aikana vaalittu 
kristillisyyttä ja Sami halusi jatkaa sitä. 
Pian tämän jälkeen perhe löysi tiensä 
seurakunnan järjestämiin nuorten per-
heiden tilaisuuksiin ja raamattupiiriin 
Niemisen pappilaan. Sami kävi Miikan 
lenkkiraamiksissa ja Pia lasten kanssa 
seurakunnan perhekerhossa. Uskon-
elämä oli molemmilla edelleen hapui-
levaa, säännöllistä messuissa käymistä 
ei ollut eikä uskoa tullut hoidettua ak-
tiivisesti. Kankaanpään seurakunta oli 
kuitenkin perheen elämässä mukana ja 
siellä kuultu sana teki työtään. Samal-
la yhteys Niemisen perheen ja Salon 
perheen välillä kasvoi ja läheni.

Minustako pastori?

Sami ja Pia lukivat uutisia Luther-sääti-
östä ja myöhemmin kuulivat siitä myös 
Niemisen pappilassa Miikan siirtyessä 
Porin Sakkeuksen paimeneksi. Toisi-
naan Salonkin perheen tie kävi sunnun-
taina Poriin ja Lähetyshiippakunnan 
messu alkoi tulla tutummaksi. Vuonna 
2014 Sami aloitti teologian opiskelun. 
Ajatus opiskelusta oli herännyt aktiivi-

sen Raamatun lukemisen seurauksena. 
Sami kertoo, että hänellä tuli voima-
kas tarve lukea Raamattua, ja hän alkoi 
miettiä, voisiko hän tehdä jotain vapaa-
ehtoisena tai työkseen Jumalan valta-
kunnassa. Jumalan kutsu sai hänet sit-
ten hakeutumaan teologian opintoihin. 
Haku oli jo umpeutunut tuolta kerralta, 
mutta mahdollisuus järjestyi kuitenkin 
ihmeellisen sujuvasti. 

Alku oli haastava. Sami ei ollut 
lukion jälkeen kirjoittanut mitään ja 
lukemistakin piti opetella nopeutta-
maan. Aineopintojen alkaessa opis-
kelu keskeytyi. Sami kuvaa “vanhan 
Sami-insinööriopiskelijan” palanneen, 
ja kertoo menettäneensä hetkellisesti 
uskonsa siihen, että saisi opintoja teh-
tyä. Sitten kuvioihin astui Jari Kekäle. 
Tutustuminen tapahtui pieninä kes-
kusteluina Niemisten juhlissa ja lopul-
ta Jari kysyi Samia mukaan Supi-kurs-
sille, eli pohtimaan mahdollista pap-
peutta Lähetyshiippakunnassa. Sami 
vastasi myöntävästi ja aloitti kurssin 
vuoden 2018 alussa. Nyt on edetty jo 
harjoitteluun saakka, jota Sami tekee 
parhaillaan Sakkeuksen luterilaisessa 
seurakunnassa. Sami sanoo kurssille 
lähtemisen olleen jännittävä sukellus 
ennestään vieraiden ihmisten jouk-
koon. Edelleenkin Sami ajattelee, että 
on Jumalan kädessä, tuleeko hänestä 
pappi, ja jos tulee, milloin.

Mutta miten Pia näkee Samin mat-
kan kohti pappeutta? Pia on nähnyt 
Jumalan kutsun Samin elämässä siinä, 
miten into lukea Raamattua on tullut 
näkyvästi esille perheen arjessa. Pian 
mukaan Samin matka kohti papin 
identiteettiä on käynyt luontevasti ja 
molempien yhteinen ajatus on, että 
kaikki on ollut suurta johdatusta ja 
Taivaan Isän suunnitelmaa. Sami vah-
vistaa itsekin lukeneensa paljon Raa-
mattua tällä matkalla, ja hänen mie-
lestään Raamattu on Jumalan sanaa, 

Pia ja Sami Salo ovat oman elämän vaikeuksien keskellä saaneet olla mukana rakentamassa 
uutta seurakuntaa Kankaanpäähän.

Pyhäkön Lamppu 2/20204



joka on tarkoitettu meidän arkeemme. 
Raamattu saa olla keittiön pöydällä, ja 
sitä saa käyttää arjessa, se saa kulua ja 
sitä saa alleviivata ja siihen saa tehdä 
merkintöjä. Jos se sitten kuluu liikaa ja 
repeilee, ostetaan uusi, mutta hyllyyn 
pölyyntymään sitä ei ole tarkoitettu!

Koettelemukset ovat kiin-
nittäneet Kristukseen

Viime vuosina Salojen elämä on ollut 
murroksessa ja perhettä on koeteltu 
monella tapaa. Koettelemuksista puhut-
taessa pariskunnan muuten niin positii-
viset ilmeet vakavoituvat. Pian isän äkil-
linen sairastuminen ja kuolema on yksi 
koettelemuksista. Pia joutui kokemaan 
äkillisen tilanteen traagisuuden, mutta 
sai myös helpottuneena olla läsnä isän 
tullessa uskoon kuolinvuoteellaan. Per-
hettä ravisutti myös Samin johtaman 
yrityksen konkurssi. Konkurssiin liittyy 
paljon paitsi raskaita käytännön asioita, 
myös monenlaisten tunteiden ja ihmis-

ten suhtautumisen kohtaamista. Kun 
tähän lisätään vesivahinkoremontteja ja 
tavallista nelilapsisen perheen elämää, 
kovilla on välillä Salojenkin perheessä 
oltu. Nämä kaikki koettelemukset ovat 
myös osaltaan kiinnittäneet perhettä 
tiukemmin Jeesukseen ja rohkaisseet 
jättäytymään hänen varaansa.

Nyt Kankaanpäähän on rakenteilla Lä-
hetyshiippakunnan messuyhteisö. Sami 
ja Pia ovat olleet rakennustyössä aktii-
visesti mukana Sakkeuksen paimenen 
Miikan kanssa. Näin huomaamme, että 
aluksi mainitsemani Niemisen pappila 
ja sen väki on ollut monessa mukana 
Salojen matkan varrella. Messuyhtei-
sön tarvetta on tunnusteltu nyt vuoden 
verran ja piskuinen kiinnostuneiden 
joukko on kokoontunut asian tiimoil-
ta joitakin kertoja. Pääsiäissunnuntaina 
oli tarkoitus viettää ensimmäistä messu, 
mutta aloitus siirtyy poikkeustilanteen 
vuoksi.

Samille yhteisön rakennustyössä muka-
na oleminen on ollut hyvä ja innostava 
lisä opiskeluun. Samalla hän on oppinut 
paljon asioita messujen järjestämisestä 
ja papin työstä. Tätä kaikkea on tehty 
rukoillen ja sillä ajatuksella, että jollei 
Herra kirkkoaan rakenna, sen raken-
tajat turhaan vaivaa näkevät. Ihmiset 
eivät seurakuntaa perusta ja omaan 
rooliinsa Kankaanpäähän mahdollisesti 
muodostuvassa yhteisössä Sami haluaa 
suhtautua nöyrästi ja Jumalaa kuunnel-
len. Samin ajatus on, että hän astuu siitä 
ovesta, jonka Jumala hänelle aukaisee, 
oli se sitten pappina tai ei. Sami kokee 
saaneensa Supi-kurssilta joka tapauk-
sessa paljon hyvää, varsinkin työka-
luja siihen, miten auttaa toisia miehiä 
mukaan seurakuntaan. Seurakunta on 
tavallisten miesten paikka, ei tarvitse ol-
la jotain tiettyä tai tietynlaista. Sami ha-
luaakin rohkaista jokaista miestä; “Tule 
ja katso! Ole rohkea ja itsenäinen mies. 
Lähde kirkkoon joskus yksin. Sillä siellä 
ei tarvitse olla yksin. Siellä on Kristus”.
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Meidän aikamme kristillisyys 
tuntuu usein pitävän usko-
van ihmisen elämän täyt-

tymyksenä ja tavoitteena, että Jumala 
jollakin tunteissa koettavalla tavalla 
koskettaisi. Ihmiset menevät suuriin 
rukousjonoihin odottamaan, että Hen-
ki koskettaisi heitä. Mutta tällaisessa 
etsinnässä on jotain hyvin surullista ja 
nurinkurista. Ajattele, jos olisit nälis-
säsi ja näkisit ystäväsi tulevan luoksesi 
ison vastaleivotun, herkullisen rapean 
ja lämpimän ruisleivän kanssa. Ve-
si jo herahtaisi kielellesi, mutta sitten 
ystäväsi tulisinkin ja tökkäisi vasenta 
olkapäätäsi leivällä, ja sanoisi, että nyt 
olet saanut leivän kosketuksen, mene 
rauhassa. Tuohan olisi aivan hullua. Ei 
nälkäinen tarvitse leivän kosketusta, 
vaan leivän syömistä ravinnokseen.

Syömisen kautta tuli 
kuolema

Läpi Raamatun näkyy, miten suures-
sa asemassa ruumiillinen syöminen on 
ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa. 
Syömisen kautta tuli kuolema maail-
maan, kun Adam ja Eva söivät sitä, 
minkä Jumala oli kieltänyt. Ihminen 
menetti sen hyvän, mitä hänellä oli 
ollut ja sai tulla tuntemaan sen pahan, 
joka häneen oli nyt tarttunut kiinni. 
Miten ruumiillinen syöminen voi saa-
da aikaan jotain näin suurta? Ei sitä 
saanutkaan aikaan yksin ruumiillinen 
syöminen, vaan nämä käärmeen sanat: 
”Ette suinkaan kuole…”. Käärmeen 
valheen sanat epäuskossa omistettu-
na olivat ruumiillisen syömisen kanssa 
se, mikä sai aikaan synnin ja kuoleman 

saapumisen maailmaan jokaisen ihmi-
sen osaksi. Eli sanat, niiden uskomi-
nen ja ruumiillinen syöminen yhdessä 
toivat kuoleman. 

Syöminen säilytti elossa

Koska syömisen kautta – ei vain uskos-
sa syömisen, vaan myös ruumiillisen 
syömisen kautta – kuolema tuli ihmisen 
osaksi, näiden kahden kautta Jumala 
halusi palauttaa ihmiselle myös elämän. 
Kun Israel oli orjuudessa Egyptissä ja 
Jumala päätti vapauttaa kansansa, hän 
kertoi kiertävänsä pääsiäisyönä ovelta 
ovelle ja surmaavansa Egyptissä kaikki 
esikoiset, jotta farao joutuisi päästä-
mään Israelin lähtemään vapauteen. 
Jumala asetti kolme asiaa, jota israeli-
laisten kotien oli tehtävä, jotta heidän 

UUsko ja ruumiillinen syöminen
Markus Pöyry

Syömisen kautta ihmisen osaksi tuli kuolema, ja syömällä palautetaan myös elämä.
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kodeissaan ei esikoisia surmattaisi: piti 
teurastaa karitsa, sivellä sen verta ulko-
oven pihtipieliin sekä syödä karitsan 
liha. Pääsiäisyön vapautuksessa Egyptin 
orjuudesta oli kyse Jumalan lupauksen 
sanan uskomisesta, teurastetun karitsan 
verestä ja karitsan ruumiillisesta syömi-
sestä. Sen kautta kansa välttyi surmaa-
jalta ja pääsi lähtemään pois orjuudesta.

Kun oltiin päästy pois Egyptistä 
Punaisen meren yli, oli edessä vielä 40 
vuoden vaellus erämaassa. Ja hyvin pi-
an oli taas kyse syömisestä. Koko erä-
maavaelluksen ajan tuli kuutena päi-
vänä viikossa joka aamu uusi manna 
kansalle heidän syödäkseen. Se leipä 
piti heidät elossa. Taas oli lupauksen 
sana, ettei saa kerätä kuin sen päivän 
annos ja että Herra varmasti antaa 
aina seuraavana päivänä uuden man-
nan. Oli myös usko siihen sanaan ja 
oli ruumiillinen syöminen. Siten kansa 
pääsi lopulta luvattuun maahan.

Elämän leipä saapui 
syötäväksi

Vaikka mannan tulo loppui luvattuun 
maahan pääsemisen jälkeen,  tähän ei 
loppunut Jumalan tapa tuoda ja säi-
lyttää kansansa elämä sanan, uskon ja 
ruumiillisen syömisen kautta. Eräässä 
varhaisjuutalaisessa teoksessa, Toises-
sa Baarukin kirjassa, kerrotaan siitä, 
miten juutalaiset odottivat uutta pysy-
vää mannaihmettä saapuvaksi aikojen 
lopulla: “Siihen aikaan tapahtuu, että 
manna saapuu jälleen alas korkeuksista, 
ja he syövät sitä noina vuosina, koska 
he ovat niitä, joiden luokse aikojen täyt-
tymys on tullut”. 

Jeesus sanoi kansalle: ”Minä olen 
elämän leipä” (Joh. 6:35). Nyt oli saa-
punut se aikojen täyttymys. Taivaas-
ta oli tullut alas se elämän leipä, josta 
manna oli ollut vain ennakkokuva. 
Manna oli ollut suuri ihme, mutta se 
ei silti estänyt ihmisiä kuolemasta. Se 
vain pidensi heidän elinaikaansa. Jee-
sus sanoi: ”Jos joku syö tätä leipää, 
hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jon-
ka minä annan, on minun lihani, maa-
ilman elämän puolesta” (Joh. 6:51). 
Tällä Jeesus viittasi omaan ristinkuole-
maansa. Hän antaisi ruumiinsa ristille 
koko maailman elämän puolesta. Ja 
sinä yönä, jona hänet kavallettiin, hän 
asetti omilleen hänen elämää antavan 

ruumiinsa syömisen. Juutalaiset olivat 
erämaassa mannasta kysyneet: mikä 
tämä on? Ehtoollisen asettaessaan 
Jeesus vastasi tähän. Hän otti leivän 
ja sanoi: ”Ottakaa ja syökää. Tämä on 
minun ruumiini, joka teidän edestän-
ne annetaan.”

Aivan kuten Edenissä käärmeen 
sana, usko ja ruumiillinen syöminen 
toivat kuoleman, niin on nyt ihmisille 
asetettu Jumalan sana, usko ja ruu-
miillinen syöminen, jotka tuovat elä-
män. Siksi Luther katekismuksessansa 
hienosti opettaa: ”Kuinka ruumiilli-
nen syöminen voi saada aikaan jotain 
näin suurta? Eivät sitä saakaan aikaan 
syöminen ja juominen, vaan tässä ole-
vat sanat: ’Teidän edestänne annettu 
ja vuodatettu syntien anteeksiantami-
seksi’. Nämä sanat ovat ruumiillisen 
syömisen ja juomisen kanssa pääasia 
tässä sakramentissa. Se, joka nämä 
sanat uskoo, omistaa sen, mitä ne lu-
paavat ja lausuvat, nimittäin syntien 
anteeksiantamuksen.”

Suun kautta otettava lääke

Jumala on jo alusta tarkoittanut itsensä 
uskolla omistettavaksi ja suulla ruumiil-
lisesti nautittavaksi, koska se, mikä ka-
dotettiin syömisen kautta, myös löyde-
tään ja säilytetään paremman syömisen 
kautta. Eeva ja Adam uskossa syömisen 
ja ruumiillisen syömisen kautta saivat 
käärmeen myrkkyä sisälleen. Me Ada-
min jälkeläisenä tunnemme sen myr-
kyn omassa sisimmässämme. Se tulee 
sydämestämme ulos himon, ahneuden, 
itsekkyyden ja kateuden ajatuksina. Se 
pulppuaa suustamme ulos kirouksina, 
valheina ja pahan puheen levittämisenä. 
Se myrkky tulee ulos myös tekoina, joi-
ta teemme. Se vaikuttaa – ei vain sielus-
samme – vaan myös ruumiissamme. Se 
liikuttaa ruumistamme. Ilman vastalää-
kettä se vie meidät kerran ikuiseen kuo-
lemaan. Ja juuri siksi me tarvitsemme 
Jumalan sanan lupauksen, sen uskossa 
omistamisen, ja myös ruumiillisen syö-
misen, eli Herran ehtoollisen. 

Ruoka vaikuttaa

Eräässä pari vuotta sitten julkaistussa 
tutkimuksessa kerrottiin, miten ruoka 
säätelee ihmisen geenejä tässä ja nyt. 
Esimerkiksi oliiviöljy aktivoi 19, mutta 

sammutti 79 geeniä. Nuo geenit, jotka 
se aktivoi, olivat pääosin hyviä, ja ne 
geenit, jotka se sammutti kytkeytyvät 
sydänsairauksiin, aikuistyypin diabe-
tekseen ja veren suuriin rasva-ainepi-
toisuuksiin. Ruuan nauttimisen jälkeen 
ihmisessä siis syttyy ja sammuu geenejä 
kuin lamppuja katossa konsanaan, ja 
oikea ruoka voi sammuttaa sellaista, 
jonka on hyväkin sammua ja aktivoida 
sellaista, jonka pitääkin syttyä.

Voi miten paljon suurempaa te-
keekään ihmisessä aterioiden ateria 
eli Herran ruumis ja veri! Se sam-
muttaa meissä olevaa himoa, kateut-
ta, ahneutta ja itsekkyyttä. Se tukah-
duttaa valheita, pahan puhumista, ja 
kirousta huuliltamme. Se sammuttaa 
vihan liekkiä, kostoa ja katkeruutta. Se 
tyynnyttää epäilysten ja pelon myrs-
kyä, joka meidät niin helposti ottaa 
valtaansa. Ja se sytyttää meissä uuteen 
liekkiin kaikkea Jumalan tahtomaa 
hyvää - iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, 
ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuut-
ta, sävyisyyttä, itsensähillitsemistä jne. 
Vaikka emme näe useinkaan nopeita 
tuloksia, voimme luottaa siihen, että 
Jumalan ruoka tekee työtään meissä, 
kun jatkuvasti sitä nautimme.

Herra antaa itsensä

Tämä ruumiillisen syömisen tärkeys 
on suomalaisessa nykykristillisyydes-
sä laajalti hukattu. Älkäämme etsiy-
tykö jonoihin, joissa luvataan Juma-
lan koskettavan, sillä me tarvitsem-
me enemmän kuin kosketusta. Me 
tarvitsemme sitä, että elämän leipä 
tulee suustamme sisään, ruumiiseem-
me, sisimpäämme ja alkaa puhdistaa 
sieluamme ja ruumistamme ja ohjata 
sitä. Siksi alkuseurakunnasta sanotaan, 
että he pysyivät leivän murtamisessa 
(Apt. 2:42). Ruumiillinen Herran ate-
rian syöminen on alusta saakka ollut 
tärkeä osa kristittyjen elämää. Siksi 
meidänkin jumalanpalvelustilojemme 
keskus on ruokapöytä, jota alttariksi 
kutsutaan, koska koko kristillisessä us-
kossa on kyse syömisestä – siitä, että 
Jumalamme on ennen kaikkea elämän 
leipä. Ja leipä on tarkoitettu syötäväk-
si. Herramme on Jumala, joka haluaa 
antaa itsensä ihmiselle. 
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Kello oli puolenyön maissa saa-
puessani väsyneenä rautatie-
asemalta kotiin Lauttasaareen. 

Lapset nukkuivat, mutta Liisa valvoi 
ja sanoi vakavana: ”Tuli soitto, ja si-
nun pitää lähteä heti Naantaliin. Mari 
tekee kuolemaa sairaalassa ja haluaa 
vielä Herran ehtoollisen. Syöpä on 
edennyt vauhdilla. Minä ajan.”

Mari oli ollut uskollinen messukävi-
jä. Tunsin hänet aika hyvin. Soitin heti 
sairaalaan, ja sanoin tulevani mah-
dollisimman pian. Tarkistin nopeasti, 
että Liisa oli laittanut ehtoollisvälineet 
ja käsikirjan salkkuun. Kirjoitimme 
lapun Samulille, että olemme joutu-
neet ajamaan keskellä yötä Naantaliin 
ja pyysimme, että  hän vanhimpana 
lapsenamme hoitaisi aamutoimet ja 
varmistaisi kouluunmenot. Nukuin 
hiukan autossa Liisan ajaessa, mutta 
samalla koko ajan rukoilin apua Her-
raltamme, että Mari ei vielä kuolisi ja 

hän saisi kuolemattomuuden lääk-
keestä vielä sen avun ja varmuuden, 
jonka Herramme vakuuttaa: ”Joka syö 
minun lihani ja juo minun vereni, sillä 
on iankaikkinen elämä.”

Astuessamme terveyskeskuksen 
sairaalaan lähes pimeään huoneeseen 
toivotin hiljaa Jumalan rauhaa. Ikku-
nan reunalla paloi kynttilä ja vuoteen 
vieressä istui Marin itkettynyt tytär. 
Keuhkokuume oli tavoittanut Marin, 
ja hän värisi kuumeessaan vain suur-
ten silmien näkyessä peiton alta. Tytär 
kertoi nopeasti, että äidillä oli ollut 
koko päivän hirveät tuskat, mutta hän 
ei tahtonut ottaa vahvaa kipulääket-
tä ennen rippiä ja Herran ruumiin ja 
veren nauttimista. Mari ei voinut pidä-
tellä tuskaansa, vaan valitti hiljaa.

Laitoin nopeasti pöydälle liinan, 
krusifiksin ja ehtoollisvälineet eli lei-
pälautasen (pateenin) ja  ehtoollismal-
jan (kalkin). Kysyn Marin tyttäreltä ja 
Liisalta, haluavatko he myös ehtoolli-
sen. Tiesin, että Mari osasi ”porttilau-
lun” eli ”Nään portin, oi se auki on” 
ja sen laulettuamme jatkoin: ”Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mari, 
sinut on Herra Jeesus lunastanut py-
hällä verellään, ottanut omakseen py-
hässä kasteessa ja kuljettanut jo pitkän 
elämänmatkan. Sinulla on ollut paljon 
kiittämisen aihetta, mutta tiedän, että 
myös surua ja nyt kovan sairauden 
tuskat. Mutta Herramme on hyvä. 
Hän on  antanut sinulle taivaan mat-
kaevästä Jumalan sanassa ja evankeliu-
missa sekä alttarin sakramentissa. Nyt 
olet saapunut iäisyyden rannalle. Kris-
tuksen armoon turvaavalle on luvattu 
elämän kruunu ja iankaikkinen hää-
juhla. Tähän viime hetken tuskaan ja 
kamppailuun saat nauttia ihmeellisen 
kuolemattomuuden lääkkeen, Herran 
ruumiin ja veren syntien anteeksian-

tamiseksi. Tunnusta siis syntisi näin 
sanoen: ”Minä vaivainen syntinen 
ihminen…”

Polvistuimme kaikki. Mari painoi 
silmänsä kiinni, mutta huomasin, että 
hän oli tajuissaan ja pyysin muita vielä 
huoneesta pois. Sanon Marille: ”Jos 
sinulla on jokin erityinen synti, jonka 
pyhän Jumalan edessä vielä tahdot 
tunnustaa ennen ehtoollisen nautti-
mista ja taivaan hääsaliin astumista, 
tee se.”

Luin mitä tärkeimmän eli synnin-
päästön kuuluvasti: ”Herramme Jee-
suksen Kristuksen palvelijana päästän 
sinut kaikista synneistäsi Isän ja Pojan 
ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.”

Kutsuin Marin tyttären ja Liisan 
huoneeseen oven takaa, luin päästö-
sanat myös heille. Sitten käännyin, 
kumarruin ja luin ehtoollisen asetus-
sanat ja yhdessä luimme Isä meidän 
-rukouksen. Pyysin Marin tytärtä pol-
vistumaan äitinsä vuoteen reunalle ja 
annoin sakramentin, ensin Marille. Ty-
tär tarttui äitinsä käteen ja nautti myös 
Kristuksen ruumiin ja veren. Pääs-
tösanoina sanoin erityisesti Marille: 
”Jeesus sanoo sinulle: ”Tänä päivänä 
olet kanssani paratiisissa.”

Siunasin Marin ja toiset. Lauloim-
me Marille tutun laulun: ”Täältä puo-
lehen ylhäisen maan, nyt vain uskossa 
katsellahan. Sinne Jeesus jo valmis-
tamaan mennyt on kodin kaunehim-
man. Kohta vaan joudutaan, taivaan 
kuorissa veisailemaan.” Olimme het-
ken hiljaa, ja sitten pyysin yöhoitajaa 
antamaan Marille kipulääkkeen.

Ajoimme mitään puhumatta rau-
hallista ykköstietä kotiin, jossa lapset 
alkoivat heräillä. Pian soi kotimme  
puhelin. Marin tytär kertoi: ”Äiti pääsi 
jo taivaaseen.”

K”Kohta vaan joudutaan...”
Sakari Korpinen

Sairaan ehtoollinen terveyskeskuksen huoneessa yöllä kello 2.

Elämää Jumalan perheessä

Pyhäkön Lamppu 2/20208



Pakkosiirtolaisuuteen joutumi-
sessa oli kyse Jumalan ran-
gaistuksesta. Mooseksen laissa 

sanotaan liiton rikkojalle: ”On sinun 
palveltava vihollisiasi, jotka Herra 
kimppuusi lähettää, nälässä ja janossa 
ja alastomuudessa ja kaikessa puut-
teessa. Ja hän panee sinun kaulallesi 
rautaisen ikeen, kunnes hän sinut tu-
hoaa, Herra nostaa sinua vastaan kau-
kaisen kansan, joka tulee maan äärestä 
lentäen niin kuin kotka, kansan, jonka 
kieltä sinä et ymmärrä; tuimakatseisen 
kansan, joka ei armahda vanhaa eikä 
sääli nuorta… Ja se ahdistaa sinua 
kaikissa porteissasi, kunnes korkeat ja 
lujat muurisi, joihin sinä luotit, kukis-
tuvat kaikkialla maassasi.” (5. Moos. 
28:48-50, 52) Ahjon kuumuudessa 
Jeesuksen kanssa
Danielin kirja käsittelee kysymystä 
oikeasta jumalanpalveluksesta vie-
raan vallan alla. Erityisen puhutte-
leva on kuvaus kolmesta miehestä, 
Sadrakista, Meesakista ja Abedne-
gosta, jotka työskentelivät Baabelin 
maakunnan hallinnossa. (Dan. 3:12) 
Jumala asetti heidät vaikean valin-
nan eteen, kun kuningas pystytti 
korkean kultapatsaan vaatien kaikkia 
rukoilemaan sen edessä. Käsky oli 
ehdoton ja sen rikkomisesta mää-
rätty rangaistus joutuminen tuliseen 
pätsiin. (Dan. 3:6)

Patsaan vihkiäisjuhlassa Ne-
bukadnessarin virkamiehet olivat 
kokoontuneina ja musiikin soi-
dessa väkijoukko lankesi maahan 
patsaan edessä. (Dan. 3:7) Tunnus-
tustilanteessa kolme miestä jäivät 
seisomaan. Miksi? Eivätkö Sadrak, 
Meesak ja Abednego pelänneet ih-
misiä ja pätsin kuumuutta? Varmas-
ti pelkäsivät. Mutta vielä enemmän 
he pelkäsivät Jumalaa. He pelkäsivät 
viimeistä tuomiota ja tunnustivat 
uskonsa sanoen: ”jos niin käy, voi 

meidän Jumalamme kyllä pelastaa 
meidät tulisesta pätsistä... Ja vaikka 
ei pelastaisikaan… emme me palvele 
sinun jumaliasi emmekä kumartaen 
rukoile kultaista kuvapatsasta” (Dan. 
3:17-18). Nebukadnessar sai todistaa 
Jumalan ihmeellistä varjelusta omi-
aan kohtaan. Hän näki ”neljä miestä 
kävelevän vapaina tulessa” joista nel-
jäs oli ”näöltään kuin jumalan poi-
ka.” (Dan. 3:25)

Tapahtuma on pienoiskoossa sa-
ma, mitä Jumala teki Juudan kan-
salle. Se lähetettiin pois maastaan, 
puhdistettavaksi ahjon kuumuuteen. 
Jumala ei hylännyt kansaansa, vaan 
astui ahjoon omiensa rinnalla. Da-
nielin kolme ystävää todistivat elä-
mällään Jumalan pitävän kiinni lu-
pauksistaan kansaansa kohtaan: ”Jos 
vetten läpi kuljet, olen minä sinun 
kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne 
sinua upota; jos tulen läpi käyt, et si-
nä kärvenny, eikä liekki sinua polta.” 
(Jes. 43:2) Sadrak, Meesak ja Abe-
dnego todistavat myös meille siitä, 
mitä Paavali kirjoittaa seurakunnal-
leen: ”Jos Jumala on meidän puolel-
lamme, kuka voi olla meitä vastaan? 
Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? 
Jumala on se, joka vanhurskauttaa.” 
(Room. 8:31, 33)

Leijonien luolassa

Kertomus Danielista leijonien 
luolassa on kauttaaltaan esikuvaa 
Kristuksesta. Danielin vastustajat 
tarkkailivat Danielia löytääkseen 
aiheen syyttää häntä. ”Mutta he ei-
vät voineet löytää mitään syytä tai 
rikkomusta, sillä hän oli uskollinen 
eikä laiminlyöntiä eikä rikkomusta 
löydetty.” (Dan. 6:4) Jeesusta tutki-
nut Pilatus sanoi juutalaisille: ”mi-
nä en löydä hänestä mitään syytä.” 
(Joh.19:6)

Danielin tuomion syyksi tuli hä-
nen jumalanpalveluksensa. (Dan. 
6:5, 13) Jeesus tuomittiin, ”koska 
hän on tehnyt itsensä Jumalan Po-
jaksi.” (Joh.19:7) Daniel luovutettiin 
kuolemaan ja haudattiin luolaan, jo-
ka oli suljettu kivellä ja sinetöity hal-
litsijan sinetillä. (Dan. 6:16-17) Myös 
Jeesuksen hauta turvattiin sinetöi-
dyllä kivellä. (Matt. 27:66)

Kuolemaan laskettu Daniel joutui 
leijonien luolaan. Yllättäen Psalmi 
22 kuvaa Kristuksen ristin kärsimyk-
sen joutumisena jalopeurain saaliik-
si: ”Minun voimani on kuivettunut 
kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu 
suuni lakeen, ja sinä lasket minut 
alas kuoleman tomuun. Sillä koirat 
minua piirittävät, pahain parvi saar-
taa minut, minun käteni ja jalkani 
niin kuin jalopeurat.” (Ps.22:16-17) 
Aamun sarastaessa kuningas saapui 
jalopeurain luolalle ja löysi sieltä elä-
vän Danielin. Samoin naiset aamun 
koittaessa tulivat ylösnousseen Jee-
suksen tyhjälle haudalle. 

PPätsin kuumuudessa ja 
leijonain luolassa

Markus Nieminen

Raamattuopetussarja 2 / 6
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Millaiseksi maailma onkaan yhtäkkiä 
muuttunut? Viime viikkojen koronavi-
rusmyllerryksen keskellä aikaisemmat 
suuret uutiset esimerkiksi miljoonien 
pakolaisten kolkuttelusta EU:n rajoil-
la tuntuvat suorastaan vähäpätöisil-
tä. Kaikki tuntuu menneen uusiksi – 
myös meidän arjessamme.

Epidemian kourissa

Vauhti on niin valtava, että mitä nyt 
(22.3.2020) kirjoitan on lehden tulles-
sa painosta eittämättä jo vanhentunut. 
Yli 300 000 todettua sairastunutta ja 
13 000 kuollutta maailmalla, Suo-
messa vasta yksi menehtynyt. Useat 
maat ovat käytännössä karanteenis-
sa, Italian terveydenhuoltojärjestelmä 
on paikoin romahtamispisteessä, ja 
Suomenkin pääministeri jo väläytteli 
ulkonaliikkumiskiellon mahdollisuut-
ta. Ensimmäisen kerran tänä Marian 
ilmestyspäivänä myös Lähetyshiip-
pakunnassa jouduttiin viettämään 
jumalanpalvelukset enintään 10 hen-
gen läsnä ollen, useimpien seuratessa 
suoraa YouTube-lähetystä kotoaan. 
Vielä paria viikkoa sitten olin itsekin 
lähdössä lomalle Israeliin, mutta nyt 
rajat on suljettu, ja ajatus matkustami-
sesta tuntuu absurdilta. Maassamme 
on otettu käyttöön valmiuslaki ensi 
kertaa rauhan aikana. Epätietoisuus 
epidemian jatkumisesta, lopullises-
ta tappavuudesta ja kokoontumis- ja 
liikkumisrajoitteiden kestosta tuntuu 
epämukavalta. Samalla mieleen hiipii 
huoli omasta tai riskiryhmään kuu-
luvien läheisten selviytymisestä, jos 
covid-19:ään sairastuu. 

Mitään tällaista ei ole tapahtunut 
miesmuistiin. Eihän tällaista edes pitä-
nyt tapahtua kehittyneen lääketieteen 

ansiosta. Nyt uuteen tautiin ei kuiten-
kaan vielä ole lääkettä eikä rokotetta.
Asia erikseen ovat epidemian hidasta-
miseksi tehtyjen toimenpiteiden talou-
delliset seuraukset. On jo tapahtunut 
suurin pörssiromahdus sitten vuoden 
2008. Monta uhkaa lomautus, toi-
meentulon menettäminen tai massa-
työttömyysaallon uhriksi joutuminen. 
Monen eläkesäästöt ovat kokeneet 
ison kolauksen. Spekulaatiot krii-
sin maailmanpoliittisista seurauksista 
yltyvät.

Uskonnonvapaus uhattuna

Suomen kristittyjen turvallisuuden-
tunnetta ravistelee vielä yksi huoli: uh-
ka uskonnonvapaudelle. Valtakunnan-
syyttäjä Raija Toiviainen on ottanut 
agendakseen kitkeä maastamme viha-
puheen. Sellaisesta hän epäilee Päivi 
Räsäsen vuonna 2004 kirjoittamaa ja 
Luther-säätiön julkaisemaa vihkosta 
seksuaalietiikasta sekä Räsäsen kom-
mentteja samasta aihepiiristä Twit-
terissä sekä radio- ja TV-ohjelmassa. 
Raamattua valtakunnansyyttäjä ei tah-
do kieltää. Kuitenkin Raamatun kans-
sa yhtä mieltä oleminen ja sen ääneen 
lausuminen voi hänen mukaansa olla 
rikos, mikäli sillä ”loukkaa toisen ih-
misen perus- ja ihmisoikeuksia – ku-
ten ihmisarvoa tai yhdenvertaisuutta”. 
Toiviaisen kristinuskon tuntemus ei 
vakuuta tällaisten lausuntojen perus-
teella: ”Jos Raamatun tekstit otetaan 
kaikilta osin kirjaimellisesti, oikeute-
taan silloin mitä kauheimpia tekoja.” 
(Kaleva 7.3.2020)

Luther-säätiön osalta asia koskee 
myös suoraan tämän lehden lukijoita 
ja dekaaniamme. Yleisenä oletuksena 
on, että oikeuteen ollaan menossa.

Kristus on toivomme

Mistä löydämme turvan tällaisina 
poikkeuksellisen turvattomina ai-
koina? Lopusta. Elämme lopunai-
koja. Olemme eläneet jo Kristuksen 
Neitsyen kohdussa sikiämisestä asti. 
Kansainvaelluksia, sotia, valtioiden ro-
mahtamisia, kulkutauteja ja uskovien 
viemistä oikeuteen on ollut kaiken ai-
kaa. Näinhän luemme jo Raamatusta. 
Mutta kaiken tämän jälkeen, lopussa, 
on lupaus: Kristus tulee oikeuden-
mukaisesti tuomitsemaan eläviä ja 
kuolleita. Kristus luo uuden taivaan ja 
uuden maan. Kristus herättää mei-
dät ruumiillisesti kuolleista. Kristus 
pyyhkii silmistämme viimeisetkin 
kyyneleet.

Niinpä vaikka Herra nyt maailmaa 
herättelee ja omiensa uskoa koette-
lee, ottakaamme se hänen kädestään. 
Näin hän opettaa opetuslapsiaan, jotta 
ahdistusten keskellä oppisimme kärsi-
vällisyyttä, kärsivällisyydessä koettele-
musten kestämistä ja koettelemuksen 
kestämisessä toivoa (Room. 5:3–5). 
Tuo toivo ei saata häpeään. Se saattaa 
elämään ja autuuteen.

Jatkakaamme siis omenapuiden 
istuttamista tänäkin keväänä. Kris-
tuksessa edessämme on tulevaisuus ja 
toivo. Ne kestävät, vaikka kaikki muu 
menisi.

Lisätietoa Lutheran Church of  
Canada http://www.lca.org.au.

TToivo turvattomuudessa
Samuli Siikavirta

Lampun valossa
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Essi Tuomala

VViisi kysymystä ehtoollisyhteydestä

Mitä tarkoittaa Her-
ran ruumiin kelvoton 
syöminen?

Kelvottomassa syömisessä Herran eh-
toolliselle tuleva ”syö ja juo tuomiok-
sensa.” Tämä tapahtuu, kun ehtoolli-
selle tullaan ilman uskoa Kristukseen 
tai kieltäen että siinä olisi todellisesti 
Herran ruumis ja veri (ja ajatellaan lei-
vän ja viinin olevan esim. pelkkiä ruu-
miin ja veren vertauskuvia); tai kun 
ehtoolliselle tulija ei suostu tunnus-
tamaan Herralle syntejään eikä tahdo 
tehdä niistä parannusta. Kyse on Paa-
valin ohjeesta koetella itseään ja erot-
taa ehtoollinen muusta syömisestä ja 
juomisesta. (1. Kor. 11:27-29) Ehtool-
liselta sulkeminen tällaisessa tilantees-
sa ei ole tarkoitettu pysyväksi ratkai-
suksi, siinä on aina mukana toive, että 
(Korintin esimerkin mukaisesti) tällä 
tavoin epäuskostaan ja synneistään 
vastuuseen vedetty ihminen tulisi ka-
tumukseen ja pelastuisi. 

Mitä jos en ole varma, onko 
minulla ja viereeni ehtool-
lisella polvistuvalla kris-
tityllä riittävä opillinen 
yksimielisyys?

Ehtoolliselle päästäminen ja ehtoolli-
selta sulkeminen on ensisijassa kirkon 
johdon ja oman seurakunnan pastorin 
tehtävä, joten yksittäisen seurakun-
talaisen ei tarvitse ottaa harteilleen 
huolta siitä kuka sattuu hänen kans-
saan alttarikaiteelle. Muut seurakunta-
laiset eivät ”saastu” siitä, jos ehtoolli-
selle osallistuu joku, jonka olisi ollut 
parempi pysyä poissa. Opillinen yksi-
mielisyys, jota yhteiseen ehtoolliseen 
edellytetään, ei tarkoita samanmieli-
syyttä kaikesta mahdollisesta, eikä ky-
sy ihmisen sydämen epäilyksiä tai hor-

jumisia. Kyse on seurakunnan yhtei-
seen, julkiseen opetukseen tunnustau-
tumista. Meillä tämä opetus on ilmais-
tu luterilaisissa Tunnustuskirjoissa. 

Voinko käydä ehtoollisel-
la sekä kansankirkossa että 
Lähetyshiippakunnassa?

Lähetyshiippakunnan ja kansankirkon 
välillä ei ole vielä päätetty sen enem-
pää ehtoollisyhteyden julistamisesta 
kuin sen katkaisemisestakaan. Vierai-
lua kansankirkon ehtoollispöydässä 
ei ole siis kielletty, joskaan sitä ei voi 
aina varauksetta suositella - Lähetys-
hiippakunnan ja kansankirkon johdon 
(ja kirkkokansan enemmistön) välillä 
kuitenkin on todellisia opillisia eroja. 
Ne kansankirkon jäsenet, jotka etsi-
vät itselleen luterilaisen tunnustuk-
sen mukaista seurakuntayhteyttä, ovat 
tervetulleita Lähetyshiippakunnan 
ehtoollispöytään. 

Tässä seurakuntalaisten tulee toi-
mia vastuullisesti. Vierailuja ja yhtey-
denpitoa uskoviin ystäviin voi vaalia 
hyvin myös käymättä ehtoollisella, 
eikä esimerkiksi rippijuhliin mentäessä 
ole mikään velvollisuus osallistua eh-
toollispöytään. Asiaa voi auttaa jos ky-
syy itseltään: ”Voisivatko oma pastori-
ni ja kanssaseurakuntalaiseni Lähetys-
hiippakunnassa tulla mukanani tähän 
ehtoollispöytään?”. Ei tule osallistua 
niiden toimittamalle ehtoolliselle, jot-
ka opettavat luterilaisen tunnustuksen 
vastaisesti, tai joiden virka ei ole Raa-
matun mukainen (naispapit). Tarvit-
taessa voi aina kysyä neuvoa omalta 
pastoriltaan. 

Ystäväni uskoo ehtoollises-
ta luterilaisittain, mutta 
kuuluu toiseen ei-luteri-
laiseen tunnustuskuntaan. 
Miksei hän voi tulla Lähe-
tyshiippakunnan seurakun-
nassa ehtoolliselle?

Kristityt saattavat joskus kuulua oman 
uskonkäsityksensä kannalta ”väärään” 
tunnustuskuntaan: siis ovat jäseninä 
seurakunnassa, jonka oppia he eivät 
tosiasiassa usko ja tunnusta. Perus-
ajatus ehtoollisyhteyttä mietittäessä 
kuitenkin on se, että tiettyyn seura-
kuntaan kuuluvat ihmiset uskovat 
sillä tapaa kuin kyseinen seurakunta 
julkisesti tunnustaa. Sen perusteelta 
sitten mietitään ehtoollisyhteyttä. Op-
pi ehtoollisesta ei ole ainoa opinkohta, 
jossa pitäisi olla yksimielisyys. Vaik-
ka uskoisi ehtoollisen olemuksesta 
luterilaisen opetuksen mukaan, mutta 
esimerkiksi kieltäisi lapsikasteen, olisi 
hyvin vaikea kuvitella yhteistä ehtool-
lista luterilaisten kanssa – silloinhan 
ehtoolliselle osallistuja ajattelisi, että 
suurin osa koolla olevasta seurakun-
nasta ei ole kastettuja laisinkaan!

Mistä voin tietää ole-
vani itse kelvollinen 
ehtoollisvieras? 

Lutherin neuvon mukaisesti emme 
tule ehtoolliselle erityisesti luotta-
en omaan kelvollisuuteemme, vaan 
Kristuksen kutsuun. Se, joka kuulee 
Jeesuksen kutsua ja luottaa häneen 
vaikkei ehkä luottaisi lainkaan itseen-
sä, on todellakin kelvollinen ehtool-
lisvieras. Kristushan sanoo: ”En minä 
ole tullut kutsumaan vanhurskaita, 
vaan syntisiä”.

5 kysymystä

Kysymyksiin vastasi pastori 
Esko Murto
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GGemenskapsaspekten i nattvarden
Tomas Appelqvist

Det kristna nattvardsfiran-
det är en fortsättning på 
Guds folks påskfirande i det 

Gamla Testamentet, som hade ägt 
rum varje år sedan ökenvandringen 
och alltid firats likadant. Om man 
ser påskmåltiden med judiska ögon 
är enda skillnaden att judarna efter 
templets förstörelse inte längre kan 
äta påskalammet. Däremot är berät-
telserna under måltiden, bönerna man 
ber, sångerna man sjunger och bägar-
na som man dricker ur desamma idag 
som för två tusen år sedan. 

På engelska finns det två ord för 
”påsk” (Passover för den judiska 
påsken och Easter för den kristna). 
Oavsett om vi utgår från GT eller NT 
betyder påsken att Guds folk bef-
rias från sitt slaveri under de onda 
makterna och i stället tar form som 
en gemenskap som tjänar Gud! I vår 
tid har det tyvärr ofta blivit så, att ge-
menskapsaspekten i Nattvarden inte 
har blivit föremål för särskilt mycket 
undervisning och samtal. 

Nattvardens andra 
aspekter

Givetvis finns det ett antal rimliga 
förklaringar till att gemenskapsaspek-
ten i Nattvarden kommit i skymun-
dan. Om man till exempel gör en 
snabb och ytlig läsning av flera texter 
från reformationen verkar det som 
om ”nyttan”, förstådd som individens 
frälsning, står i fokus. Denna aspekt 
kulminerar när Luther i Lilla Kate-
kesen skriver att den som tror orden 
om blodet som utgjuts till syndernas 
förlåtelse också har det som orden 
säger. Från katekesen härstammar 
också en fullt riktig tradition att starkt 
betona realpresensen, vilken kommer 
till uttryck i orden ”Altarets sakra-
ment är vår Herres Jesu Kristi sanna 
kropp och blod under bröd och vin”. 
Till detta arv hör ytterligare att säga 
något om hur man förbereder sig för 
nattvarden, vilket främst kommer till 

uttryck i orden ”värdig och väl beredd 
är den, som tror på dessa ord: för er 
utgiven och utgjutet till syndernas 
förlåtelse”.

Ett vanligt lutherskt beredelsetal 
lägger därför ofta störst uppmärk-
samhet på dessa två aspekter: dels att 
fördjupa medvetenheten om att man 
som individ får ta emot syndernas 
förlåtelse i Nattvarden, dels att beto-
na vikten av att mottagaren bekän-
ner realpresensen, så att man tror att 
Kristus är sant och verkligt närvaran-
de i brödet och vinet. Det är förstås 
viktigt att de här två sidorna av Natt-
varden fortsätter att ta plats i förkun-
nelse, undervisning 
och enskilda samtal. 
Men om dessa två as-
pekter börjar uppfattas 
som hela centrum har 
vi tappat något som 
borde vara en ange-
läget för alla kristna, 
nämligen gemenskap-
saspekten i det krist-
na nattvardsfirandet. 
Denna aspekt är faktiskt viktig hos 
Luther, men först ska vi vända oss till 
Nya Testamentet.

”Herrens kropp” i den krist-
na urförsamlingen

Om man läser 1 Kor 11-12, det avs-
nitt där instiftelseorden till nattvarden 
står, är det tydligt att gemenskapen 
i församlingen är en huvudaspekt i 
den kristna tron. Denna gemenskap-
saspekt står naturligtvis inte i mot-
sättning till individens syndaförlåtel-
se och behovet av att Kristus förstås 
som verkligt närvarande i nattvard-
selementen, men det vore fel att säga 
att gemenskapsaspekten bara är ett 
underordnat sidotema. Snarare är det 
så att gemenskapen mellan de kristna 
å ena sidan och Kristi rättfärdighet å 
andra sidan är två fenomen som mås-
te förstås i ljuset av varandra för att 
Pauli ord ska bli begripliga. 

Ett huvuduttryck är ”den som äter 
och dricker utan att urskilja Herrens 
kropp, han äter och dricker en dom 
över sig” (1 Kor 11:29). 
I det konkreta samman-
hanget verkar det som om 
Paulus talar om gemenskap 
i en ganska praktisk och 
”ytlig” mening; att alla de 
kristna skulle äta tillsam-
mans och inte i mindre 
grupper. Det är dock tyd-
ligt att Paulus också syftar 
på en djupare förståelse 
av gemenskapen. Denna 
gemenskap beskriver han 

GGemenskapsaspekten i nattvarden
Tomas Appelqvist
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mer detaljerat i 1 Kor 12 där han talar 
om de kristna som varandras lemmar. 
Med tanke på att detta kommer direkt 
efter undervisningen om Nattvarden 
är det uppenbart att det här finns ett 
nära sammanhang som nutida läsare 
kanske bortser ifrån. Det faktum att 
vi oftast hör Nattvardens instiftel-
seord ”utklippta” ur sitt eget egentliga 
sammanhang är sannolikt den vikti-

gaste orsaken till denna 
minneslucka.  

Här kan det vara till 
hjälp att tänka tillbaka på 
den judiska måltidsgemen-
skapen där man främst åt 
tillsammans med sin familj 
och med sina nära vänner. 
Man åt så att säga tillsam-
mans med dem som man 
redan var ”kött och blod” 
med. I NT är det däremot 

Nattvarden som skapar de viktigas-
te ”blodsbanden” för en kristen! När 
vi talar om gemenskap är det därför 
något mycket djupare än den sorts 
sociala gemenskap som vi kan upp-
leva i nästan alla former av mänsklig 
samlevnad. I Nattvarden talar vi om 
en gemenskap som har Jesus Kristus 
som både grund och mål och där-
för behöver vi lära oss att förstå alla 
andra gemenskapsband som vi ingår 
utifrån den gemenskap som Gud re-
dan skapat i Kyrkans sju kännetecken!  

Här kommer en kritisk aspekt in; 
den kristna nattvardsgemenskapen i 
församlingen ska vara öppen och väl-
komnade för alla sanna kristna, samti-
digt som ingen falsk kristen ska få lov 
att deltaga. För oss som nattvardsfi-
rare betyder det att vi naturligtvis inte 
kan fira Nattvard i olika församlingar 
som inte står i en inbördes gemens-

kap med varandra i 
tron. Samma fenomen 
kan naturligtvis också 
uttryckas positivt; om 
man firar sin sönda-
gliga Nattvard inom 
en församling i Mis-
sionsstiftet kan man 
fira nattvard med sant 
kristna från hela jor-
den och över hela jor-
den, så länge som den 

gemensamma tron och läran om Kyr-
kans sju kännetecken är densamma!

Nattvarden som ett Kyr-
kans kännetecken

Om vi förstår Nattvarden som ett 
tecken på det som Kyrkan är, och 
inte endast som ett nådemedel för 
individens frälsning, får vi en bättre 
grund till att utforma en sund praxis 
kring de praktiska konsekvenser som 
gemenskapen i det kristna nattvards-
firandet rimligen behöver få i våra 
församlingar. I arbetet för att stärka 
och tydligare lyfta fram gemenskap-
saspekten är det dock viktigt att ha en 
teologisk styrning, så att vi inte får en 
sekulär förståelse av ett fenomen som 
är specifikt kristet.

Även om vi inledningsvis såg att 
Luther lyfter fram flera motiv som 
inte anknyter till gemenskapstan-
ken i Nya Testamentet är det tydligt 

att även Luther har en stark försam-
lingsgemenskap för ögonen när han 
skildrar Nattvarden i Lilla Kateke-
sen. På flera ställen talar han om ”vi 
kristna…” och ”ges åt oss i detta 
sakrament”. För honom är det alltså 
självklart att såväl förberedelsen inför 
Nattvarden som utlevelsen av Natt-
vardens välsignelse är något som de 
kristna i församlingen gör gemen-
samt. Exakt hur denna gemenskap 
ska utformas kan få variera från tid 
till tid och därför är det förstås klokt 
att Luther avstår från att gå in i detalj 
på detta i sin katekes.  

I kapitel 6 i 1 Korintierbrevet, som 
vi studerat ovan, verkar Paulus propa-
gera för en sorts församlingsdomsto-
lar där olika former av konflikter och 
gränsdragningar mellan sådana per-
soner som finns i nattvardsfirandets 
närhet kan avgöras. Även här är syftet 
att förhindra att en sekulär bedöm-
ningsmekanism får styra den krist-
na gemenskapens utveckling. I sitt 
Kristikroppstänkande i 1 Kor skriver 
Paulus bland annat att ”den som är 
förenad med Herren är en ande med 
Honom” (6:17) och vidare ”er kropp 
är ett tempel åt den helige Ande, som 
bor i er som ni har fått av Gud […] 
Ni har blivit köpta och priset är be-
talt” (6:19f). 

Om vi läser dessa ställen i ljuset 
av de ställen i kapitel 12 där ”krop-
pen” skildras som församlingen 
som har många lemmar får vi viktig 
illustration av den tankevärld som 
den gudstjänstfirande församlingen i 
Korint måste ha haft när de för första 
gången fick förmaningen att urskil-
ja Herrens kropp när de firade sin 
Nattvard. Att de kristna i församlin-
gen delar vredens kalk (som Jesus ta-
lar om i Mark 10:39f  och Luk 22:42), 
det som räknas till Korset, Kyrkans 
sjunde tecken, är alltså också en sida 
av gemenskapen i Nattvarden. Att li-
da tillsammans, genom sjukdom och 
förföljelse, var ett kännetecken för de 
första kristna. När gemenskapsaspek-
ten i Nattvarden tas på allvar kommer 
detta fram allt tydligare, också i våra 
församlingar. 
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Tätä kirjoittaessa on viimeiset 
24 tuntia käyty keskustelua, 
pitäisikö perheemme evaku-

oida vallitsevan pandemiatilanteen 
vuoksi Suomeen. Kenian hallitus 
päätti sulkea rajansa 72h varoitusajal-
la. Työnantajamme ovat halunneet 
siirtää perheemme kotimaahan jonne 
olemme erikoisjärjestelyiden jälkeen 
lähdössä. Keniassa koronavirustar-
tuntoja on todettu vasta 16, mutta 
viruksen levitessä terveydenhuolto 
ei tule pärjäämään. Teho-osastopaik-
koja 50 miljoonan asukkaan maassa 
on kokonaiset 130. Koronaviruk-
sen lisäksi näistä vähistä paikoista 
taistellaan monen muun trooppisen 
taudin kaatamien potilaiden kesken. 
Myös rikollisuuden ja levottomuuk-
sien pelätään kasvavan. Maassa on 
paljon työttömyyttä. Pandemian ai-
heuttaman talouskriisin seurauksena 
moni tulee menettämään viimeisetkin 
tulonsa, jolloin jo ennestään ahtaal-
la olevat joutuvat nyt mahdottoman 
eteen. Epätoivo ajaa ihmiset epätoi-
voisiin tekoihin. 

Monet nairobilaiset ovat lähettä-
neet perheensä maaseudulle pakoon 
pääkaupungin ahtaita elinoloja. Nai-
robissa ihmiset asuvat tiiviisti. Yhden 
huoneen asunnossa asuu helposti 
viisihenkinen perhe. Asunnoissa, tai 
pikemminkin huoneissa, ei ole juok-
sevaa vettä. Vesi ostetaan kaniste-
reissa ja sitä käytetään säästeliäästi. 
Saippuaan ei aina ole varaa. Neljä 
perhettä jakaa yhden käymälän. Olo-
suhteet ovat otowlliset pandemian le-
viämiselle. Siksi moni odottaa huolis-
saan, mitä tulevaisuus tuo mukanaan. 
Suurin osa tietää, että ei tule saamaan 
tarvitsemaansa hoitoa. 

Elämme yhteiskunnassa, jossa 
ihmisten ainoa turva on Jumalassa. 
Rahat eivät riitä terveydenhuoltoon. 
Työttömyysturvaa ei ole, joten an-
sionmenetys tuo perheisiin välit-

tömästi nälkää ja puutetta. Vaikka 
tietoa leviävistä taudeista onkin, ei 
monilla ole mahdollisuuksia estää nii-
den leviämistä. Korruption riivaama, 
köyhä valtio, ei pysty tukemaan kan-
salaisiaan. Kun ei ole rahapuskuria, ei 
luotettavaa terveydenhuoltoa, ei kun-
non kotia, ei juuri mitään inhimillistä 
tukea, jäljelle jää Jumala.

Turvautuminen Jumalaan ei täällä 
tarkoita kaunista sanahelinää tai naii-
via tosiasioiden kieltämistä. Turvau-
tuminen Jumalaan on sen ymmär-
tämistä, että meillä ihmisillä ei ole 
muuta todellista apua kuin Jumala. 
Länsimaissa tämä tosiasia hämärtyy 
ympärillä olevien lukuisten turva-
verkkojemme takia. Turvaudumme 
helposti niihin lahjoihin, joita Jumala 
on meille terveydenhuollon ja toimi-
vien tukijärjestelmien kautta antanut. 
Mutta liian helposti 
unohdamme, kuka 
on todellinen aut-
taja näiden kaikki-
en lahjojen takana. 
Jokainen päivämme 
ja jokainen kään-
teemme on hyvän 
Jumalan käsissä. 
Mahdottomassakin 
tilanteessa Jeesus 
kulkee kanssamme 
joka askeleella.

Työmme akuu-
tin kriisin keskel-
lä on vaikeampaa. 
Joudumme peru-
maan seminaare-
ja. Kirjojen jake-
lu on hidasta, kun 
seurakunnat ovat 
kiinni ja liikenne 
rajoitettua. Valmis-
taudumme siis ai-
kaan kriisin jälkeen. 
Thaimaassa on yli 
300 000 kirjaa pai-

nossa, jotka toimitetaan lähikuukau-
sina Nairobiin. Niiden joukossa 150 
000 englanninkielistä katekismusta, 
jotka lähtevät Itä-Afrikan luterilai-
siin kouluihin oppikirjoiksi. Viime 
viikolla saimme painosta kahdeksalla 
eri kielellä painettuja katekismuksia, 
yhteensä 42 000 kappaletta. Burundi 
saa ensimmäistä kertaa katekismuk-
sen omalla kielellään. Katekismuksia 
menee myös Ruandaan. Yksi merkit-
tävä saavutus on pärinkielisen kate-
kismuksen saaminen. Se toimitetaan 
Pohjois-Kenian pakolaisleirille, jossa 
asuu yli 100 000 pakolaista. Alueel-
la on lukuisia luterilaisia seurakuntia. 
Saamme lahjoittaa katekismuksen 
kurjimmista kurjimpien olojen kes-
kelle, tuomaan lohtua olosuhteisiin, 
joissa ei paljon inhimillistä toivoa ole.

YYhteiskunta, jossa ihmisten 
ainoa turva on Jumala

Leena ja Tuomo Simojoki
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Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti

Koronavirus jyllää maailmalla. Tuhannet kuolevat. Näinä aikoina monen ihmisen 
perustukset järkkyvät. Moni miettii: ”Mitä jos Korona tappaa minut?”. Kuoleman 
edessä moni alkaa pohtia myös sitä, onko elämä eletty niin kuin pitäisi. Vaikka ih-
minen tietää, että hän pelastuu yksin uskosta, hän saattaa silti pohtia, onko hänen 
uskonsa varmasti oikeanlaista uskoa.  

Martti Luther kertoo Galatalaiskirjeen selityksessään, kuinka eräs munkki oli elänyt 
koko elämänsä noudattaen kaikessa Jumalan tahtoa. Kun munkki oli kuolemassa, 
hänelle tuli kuitenkin kova pelko. Monet munkin ystävät yrittivät rauhoitella häntä 
sanomalla, että munkki oli elänyt hyvän elämän. Munkki kuitenkin toisteli pelok-
kaasti: ”Jumala tuomitsee eri tavalla.”    

Tämä on totta. Jumala tuomitsee toisin kuin me ihmiset. Hänelle kelpaa vain täy-
dellinen. Raamatun mukaan kukaan ihminen ei voi täyttää sitä pyhyyttä, jota Ju-
mala vaatii. Sen pyhyyden on täyttänyt ainoastaan Jeesus Kristus, joka tuli meidän 
tähtemme ihmiseksi. Jeesus täytti Jumalan pyhän lain täydellisesti meidän jokaisen 
puolesta. Ristillä Jeesuksen päälle laitettiin kaikki meidän syntimme.  Jeesus vuodat-
ti verensä meidän tähtemme ja meistä tuli syyttömiä. Kun tunnustamme sen, että 
olemme rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan ja kun luotamme yksin Jeesuksen pelas-
tustekoon, Jumala katsoo meidät pyhiksi ja puhtaiksi Jeesuksen tähden.  

Näin ollen, kun sinä mietit kuoleman edessä elämäsi riittävyyttä tai uskosi syvyyttä, 
katso Jeesukseen. Jumalalle kelpaa vain täydellinen ja vain Jeesus on täydellinen. It-
se asiassa Jeesuksen täydellisyys on annettu sinulle jo pyhässä kasteessa. Jo kastees-
sa päällesi puettiin Jeesuksen ristillä suorittama työ ja hänen täydellinen pyhyytensä.  

Voi hyvinkin olla, että monet ihmiset, joille kristinusko ei ole ollut tuttu, miettivät 
näinä aikoina näin: ”Voinko minäkin uskoa Jeesukseen, vaikka en ole ennen häneen 
uskonut?”.  Tai sitten joku kristinuskoa paljon vastustanut ihminen saattaa pohtia, 
voiko hänkin saada vielä syntinsä anteeksi.

Jeesus on kuollut juuri syntisten ihmisten puolesta. Jeesus on kärsinyt rangaistuk-
sen kieltäjien, avionrikkojien, ahneiden, varkaiden ja murhamiesten puolesta. Jeesus 
on kantanut sinun häpeällisimmätkin synnit ristille. Hän ottanut päälleen myös ne 
synnit, joihin kerta toisensa jälkeen lankeat. Hän on kärsinyt näiden syntien tähden 
rangaistuksen.  

Ole siis turvallisella mielellä Jeesuksen tähden. Luota siihen, mitä Jeesus on tehnyt 
puolestasi. Jeesuksen tähden Jumala näkee sinut viimeisellä tuomiolla pyhänä ja 
puhtaana. Jeesuksen tähden pääset varmasti kerran taivaaseen.   

        Oskari Nummela

”Ja jokainen, joka huutaa 
avuksi Herran nimeä, pelastuu” 
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Pyhän Tuomaksen seurakunnas-
sa on alkanut viime syyskuussa 
ehtoolliskoulu. Tällä kertaa eh-

toolliskoulua käy kolme poikaa ja sitä 
pitää seurakunnan pastori Eero Pih-
lava. Ehtoolliskoulu kokoontuu noin 
kerran kuukaudessa. 

Toivo ja Oscar aloittivat ehtoollis-
koulun vanhempien pyynnöstä. 
-Halusin kyllä mennä ehtoolliskou-
luun itsekin ja mahdollisimman äkkiä, 
että se on sitten pois alta, Toivo ker-
too. - Mä halusin ehtoolliselle eka ker-
ran 5-vuotiaana, kun silloin ehtoolli-
nen näytti musta niin hassulta. Luulin, 
että ehtoollisleipä on kaupan leipää, 
Oscar muistelee.

Oppimiskokemuksia

Ehtoolliskoulussa pojat ovat opiskel-
leet katekismusta ja kristillisen uskon 
perusasioita. 

- Ehtoolliskoulussa opetellaan, mitä 
ehtoollinen tekee. Ehtoolliskoulussa 
tehdään ehtoolliseen liittyviä tehtä-
viä ja luetaan katekismusta, Oscar 
kuvailee. 

- Ehtoolliskoulussa olen oppinut 
kymmenen käskyä paremmin, mitä 
ne ovat ja mitä ne tarkoittavat, Toivo 
jatkaa. 

Ehtoollisen ydin on molemmilla 
pojilla jo selvästi tiedossa: Ehtoolli-
sella saa synnit anteeksi, molemmat 
vastaavat. 

- Ehtoollinen on Jeesuksen ruumis 
ja veri. Olen myös oppinut, että eh-
toollinen ei ole pelleilyn paikka, Oscar 
sanoo. 

Ajatus ehtoollisesta on kuitenkin 
ihmeellinen ja ajatuksia herättävä. 

- Ylipäätään se, että ehtoollisessa 
saadaan synnit anteeksi juomalla viiniä 
ja syömällä leipää on sellaista ihme-

tyttävää, että miten se voi olla niin, 
Toivo pohtii. 

Tavallista elämää

Toivolle ja Oscarille messussa käymi-
nen on perheen kautta opittu tapa. 
Molemmat muistavat käyneensä mes-
sussa aina ja kuvailevat tottuneensa 
messussa olemiseen. 

- Messun jälkeen juttelemme kirk-
kokahveilla ja sitten leikimme hip-
paa, piilosta tai kirkonrottaa, pojat 
kertovat. 

Omaa kotiseurakuntaansa pojat ku-
vailevat myönteisesti. 

- Seurakunta on opettava ja hyvä. 

Täällä on kavereita, Oscar sanoo. 
- Minullakin on paljon kavereita ja 

tuttuja ihmisiä, joiden kanssa on help-
po olla, Toivo jatkaa. 

Kristittynä eläminen koulussa on 
pojille tavallista elämää. 

- Kristittynä eläminen ei oikein tule 
koulussa esiin, mutta luokalla on yksi 
kaveri samassa seurakunnassa, Toivo 
kertoo. Ei siinä huomaa mitään erilais-
ta. Kristittynä oleminen koulussa on 
ihan kivaa ja helppoa, Oscar sanoo. 

- Vaikeitakin hetkiä tulee välillä, 
mutta sellaisissa Jumala on luvannut 
auttaa. Kun tuntuu pahalta vaikka 
koulussa, ajattelen silloin yleensä Ju-
malaa ja Raamattua, Oscar toteaa. 

EEhtoollinen on ihmetyttävä asia
Hilla Ryösö

Toivo, 10 v ja Oscar, 9 v ovat käyneet Espoon Pyhän Tuomaksen seurakunnan ehtoolliskoulua puoli 
vuotta. Kotiseurakunta on pojista opettavainen paikka, jossa on helppo olla. 

Nimi: Toivo
Ikä: 10 vuotta

Asuinpaikka: Espoo
Perhe: Pikkusisko ja 

vanhemmat
Harrastukset: Tennis

Nimi: Oscar
Ikä: 9 vuotta

Asuinpaikka: Helsinki
Perhe: Kaksi pikkuveljeä ja 

vanhemmat
Harrastukset: Jalkapallo, jääkiek-

ko ja klarinetin soitto
Oscar on käynyt ehtoolliskoulua 
viime syksystä lähtien


