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O

len sidottu Raamatun sanaan
ja omatuntoni on Jumalan sanan vanki. En voi enkä halua
peruuttaa mitään, sillä ei ole hyvin eikä
oikein toimia omaatuntoaan vastaan.
Jumala minua auttakoon.” Nämä Martti Lutherin juhlalliset sanat Wormsin
valtiopäivillä vuonna 1521 kuuluvat
luterilaisuuden peruskertomuksen ytimeen. Yksi omantunnon mies seisomassa keisaria, paavia ja koko maailmaa vastaan. Vaikka tarjolla on ollut
vapaustaistelijan ja kulttuurisankarin
väärää tulkintaa Martti-tohtorista, sanat
kiteyttävät jotakin olennaista kristityn
kutsumuksesta.
Ensinnäkin on kyse ihmisenä elämisestä. Koskaan ei ole hyvä eikä oikein toimia omaatuntoaan vastaan. Jos
ihminen joutuu tekemään toisin kuin
mitä hänen moraalitajunsa sanoo, se
rampauttaa hänet sisältä käsin. On vaikea kunnioittaa itseään ja elää sovussa
itsensä ja muiden kanssa, jos pelosta tai
pakotettuna joutuu taittumaan perustavanlaatuisissa kysymyksissä. Siksi ihmisoikeuksiin liittyen puhutaan omantunnonvapaudesta. Sen tulisi nauttia
erityistä suojelua. Eduskunnassakin
annetaan puolueissa kansanedustajille
vapaat kädet omantunnonkysymyksissä. Omantunnonvapauden varjelemista varten on annettu sanan- ja
uskonnonvapaussäädökset.
Toiseksi on kyse Jumalan sanan
mukaisesta elämästä. Jumala on luonut jokaiselle ihmiselle omantunnon ja
kirjoittanut käskynsä ihmissydämeen.
Siksi meillä on sisäinen taju hyvästä ja
pahasta. Synnin tähden omantuntomme ääni usein mongertaa. Emme osaa
erottaa oikeata ja väärää niin kuin meidän tulisi. Omatuntomme ei näin olekaan ylin auktoriteetti. Ihmiset voivat
vilpittömyydessäänkin erehtyä. Minä
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voin omantunnon ääntä seuratessani
erehtyä. Mutta Jumala ei erehdy. Siksi
tarvitsemme omantuntomme jatkuvaa
kalibrointia ja päivitystä Jumalan ilmoitussanalla. Jumalan sana ei kuitenkaan koskaan tallo ihmisyyttämme tai
riko sisintämme. Lutherin mainitsema
omantunnonvankeus Jumalan sanassa
ei ole pakotettua vaan vapaudessa syntyvää. Pyhä Henki vakuuttaa Jumalan
tahdon totuudesta ja rakkaudesta.
Kolmanneksi on kyse kristityn
elämästä. Jumalan sana ei vain valaise omaatuntoa, vaan se antaa myös
voiman ja halun vaeltaa valkeudessa.
On suurta lahjaa, jos yhteiskunnan arvot ja lait tukevat ja suojelevat Jumalan sanan mukaan vaeltavaa kristittyä.
On suurta lahjaa, jos kirkon julistajat
opettavat Jumalan sanan mukaisesti kristittyjen omiatuntoja. Mutta entä
jos näin ei ole? Mitä jos joudun kulkemaan vastavirtaan mielipideilmastossa ja työpaikalla? Mitä jos joudun
olemaan riitasointu kirkossa? Mitä jos
yhteiskunnassa omaatuntoani epäsuoraan taivutetaan tai suoraan pakotetaan taittumaan? Tähän Luther vastaa:
Jumala minua auttakoon. Se tarkoittaa, että koska en voi toimia Jumalan
sanaan sidottua omaatuntoani vastaan, olen valmis kärsimyksistä huolimatta kantamaan seuraamukset. Jätän
itseni Jumalan käsiin. Mitkä Lutherin
seuraamukset olivat? Hän oli lainsuojaton keisarikunnassa ja kirouksen alla
kirkossa, mutta evankeliumin vapauttamalla omallatunnolla ja Jumalan sanan
lupausten turvassa.
Moni länsimainen kristitty kyselee, mihin vielä päädytään. Selvää on,
etteivät yhteiskunnallinen ilmapiiri ja
enemmistön kaiken suhteellistavat moraalikäsitykset tue enää kristittyjä. Yhtä
selvää on, että Jumalan sanan vakavasti

ottavat ovat olleet vähemmistöinä valtakirkoissa jo pitkään. Yhä selvemmäksi myös käy, että sanan- ja uskonnonvapauden säädösten turvaverkko rakoilee. Tuntuu siltä, että puolustusvalli
toisensa jälkeen murtuu. Mikä on viimeinen linnake kristityille? Jumalan sanaan sidotun omantunnon vapaus. Sitä
ei voi viedä. Vapautta kuitenkin seuraa
välttämättä vapaaehtoinen valmius
maksaa tunnustuksensa seuraamukset.
Omatunto ja martyria kuuluvat yhteen.
Historia osoittaa, että Jumalan sanan
mukaiseen uskoon sidotut omantunnon ihmiset ovat hengellisen vastarinnan ja kärsimyksen kautta muuttaneet
kirkkojen ja yhteiskuntien elämää. Sillä
pitäessämme tarjolla elämän sanaa,
kyse ei ole vain yksilöiden vaan myös
koko kansakunnan omastatunnosta
taistelemisesta. Jos kirkkojen johtajat ja
seurakunnat vaikenevat pelosta tai mukautumisen halusta, mistä löytyy ääni,
joka kehottaa kansakuntaa totuuteen ja
elämään sekä varoittaa sitä itsetuhon ja
vääryyden tieltä.
Siksi tarvitsemme sekä Kristuksen armolla rauhoitettua omaatuntoa
Jumalan edessä että Jumalan sanan totuudella valaistua omaatuntoa ihmisten
edessä. Näin apostoli Paavali todisti
vangittuna vapaudestaan kuninkaallisten ja ylipappien edessä: ”Siksi teen
kaikkeni, että minulla aina olisi puhdas
omatunto Jumalan
ja ihmisten edessä”. (Ap.t. 24:16)
Sankaritarinoiden sijaan
tarvitsemme
omantunnon
kristittyjä arjen
keskellä.
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Jarno Gummerus ja Tuomo Simojoki
liittyivät pappiskollegioon
Esko Murto

”

Jari Söder

O

i Pyhä Henki, Herramme,
elämän lähde, Luojamme,
nyt täytä meidät armolla ja
voimallasi vahvista” huusi kirkkokansa
laulaen Pyhää Henkeä avuksi itselleen
ja papiksi vihittäville, kun loppukesän auringon valossa ristisaatto asteli
sisään kirkkosaliin. Krusifiksin jäljessä
astelivat vakavailmeiset pappiskandidaatit Jarno Gummerus ja Tuomo
Simojoki. Oltiin koolla elokuun 23.
päivänä Tampereen Johanneksen seurakunnan messussa, jossa piispa Risto
Soramies vihki pappiskandidaatit papeiksi Lähetyshiippakunnan palvelukseen. Pastori Gummerus tulee Mikkelin Tiituksen seurakunnan pastoriksi,
ja pastori Simojoen työ odottaa lähetyskentällä Keniassa.
Saarnassaan piispa Risto Soramies
puhui päivän evankeliumitekstin kahdesta viinitarhaan työhön käsketystä
pojasta sekä Paavalin sanoista Roomalaiskirjeen luvussa 7.
- Vertauksessa oli kaksi erilaista
poikaa: ei-kyllä, kyllä-ei. Mutta kuulijat
olivat tietämättään (kääntymättömän)
Sauluksen tavoin kolmatta tyyppiä: ei,
ei, piispa kuvasi.
- Mutta oli myös neljäs poika joka
vastasi isälle kyllä, ja meni ja toteutti isän tahdon. Paavalille oli pelastukseksi hänen silminensä avautuminen
sille järkyttävälle totuudelle, että hän ei
ollutkaan saavuttanut vanhurskautta.
Nyt hänen toivokseen tuli se Juma-

Tuomo Simojoki, piispa Risto Soramies, Jarno Gummerus

lan Poika, joka sanoi: ’Sinun tahtosi,
Jumala, minä teen mielelläni.’ Ja Isän
tahto oli että Poika pelastaisi synteihinsä kuolleet kuolemalla itse, ja toisi
heidät elämään nousemalla kuolleista,
piispa julisti.

kertomalla omasta iltahartaudestaan
poikansa kanssa.
- Olin jo laittamassa Raamatun pois,
kun poika sanoi: ”Isä, lue vielä!”. Tällaista pyyntöä ei voi tulla muuten kuin
Jumalan vaikutuksesta, Ylilehto totesi.
Samanlainen hengellinen, JumaPalveluspaikkoina Mikkeli
lan luoma sanan kaipaus on monella
ja Kenia
seurakuntalaisella.
Gummerusten perhe on juuri
Kirkko oli täynnä seurakuntaa. Tammuuttanut Mikkeliin. Simojoet puopereen oman väen lisäksi yli 70 vielestaan odottavat pääsyä Keniaan. Korasta oli saapunut rukoillen juhlimaan ronatilanteen takia matkustaminen ei
uusia pastoreita. Kahvien jälkeisessä
ole vielä mahdollista, ja he pyytävätkin
päiväjuhlassa kuultiin musiikkia ja roh- seurakunnalta esirukousta heidän lähekaisun sanoja jo pitempään virassa toi- tyskentälle palaamisensa puolesta.
mineilta paimenilta. Pastori Jani-Matti
Koko vihkimysmessu on katYlilehto muistutti tuoreita pastoreita
sottavissa Lähetyshiippakunnan
saarnaamisen ja opettamisen arvosta
Youtube-kanavalta.

Sisällys 4/2020
2
3
4
6
8
9

Vapaudessa ja vankeudessa
Jarno Gummerus ja Tuomo Simojoki liittyivät pappiskollegioon
Jumala ei ole etäällä
Hyvä omatunto on lahja
Kiistanalainen kirkkotaide
Jumalan kaupungin rakennustyö

10
11
12
14
15
16

Hyvä omatunto on ihana seuralainen
Viisi kysymystä omatunnosta
Samvetet: Guds anknytningspunkt i våra hjärtan
Katekismuksia oppikirjoiksi
Varma on se sana
Hanna unelmoi seurakunnasta: kuin toinen perhe

Pyhäkön Lamppu 4/2020

3

J

Jumala ei ole etäällä
Essi Tuomala

Eetu Linnankivi

Turkulaiset Marja ja Juha Santala ovat pitkän avioliittonsa aikana kokeneet monia haikeita hyvästejä
ja iloisia jälleennäkemisiä. Luottamus Jumalan huolenpitoon on kantanut myös vakavan sairastumisen yllättäessä.

K

un turkulainen Marja Santala saatteli miehensä Juhan
junaan tammikuussa 2012,
oli kylmä päivä. Perillä Kemijärvellä
pakkasasteita oli 36, yhtä paljon kuin
pariskunnan hääpäivänä neljännesvuosisata aiemmin. Jälkimmäisistä
paukkupakkasista alkoi pitkä ajanjakso, jolloin Santalat näkivät toisiaan
vain 6-8 kertaa vuodessa.
Seurakunta, jonka nuorisotyössä
Juha työskenteli neljän vuoden ajan,
oli lämmin ja perhemäinen, mutta kylmä todellisuus iski aika ajoin vasten
kasvoja, esimerkiksi isänpäivänä.
- En pystynyt menemään seurakunnan isänpäivälounaalle. Oli vaikea
nähdä niitä perheitä siellä, kun oma
perheeni oli kaukana, Juha muistelee.
Santalat olivat jo ennen Kemijärven-jaksoa asuneet muutaman vuoden
osan viikosta erillään, kun Juha muutti ensin Helsinkiin viimeistelemään
kesken jääneet teologian opintonsa ja
valmistumisensa jälkeen työskenteli
vajaan neljän vuoden ajan Kankaanpään seurakunnassa seurakuntateologina. Perheen kaksi lasta olivat tällöin
teini-ikäisiä.
Marja työskentelee lukion katsomusaineiden opettajana. Viikonloppuisin hän joutui suunnittelemaan
tunteja, eikä matkustaminen Juhan
luo ollut mahdollista kuin pidemmillä
lomilla.
- Koin silti, että tilanne oli minulle
helpompi, koska lapset olivat kotona
ja ystäväpiiri lähellä, Marja kertoo.
- Minusta ei olisi ollut lähtemään
kauas pois. Arvostan Juhan tekemää
uhrausta, josta hän joutui maksamaan
kovaa hintaa. Rukous oli kuitenkin aina, että tilanne voisi muuttua.
Pariskunta ei suosittele etäavioliittoa muille.
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- Jälkikäteen ajattelen, että Juhan
poissaolojaksot olivat ehdottomasti
liian pitkiä eikä ole avioliiton ja perheelämän kannalta terveellistä olla erossa niin paljon, Marja pohtii.
- On vaara kasvaa liian itsenäiseksi.

Seurakunta on peili
Etäsuhde päättyi neljä vuotta sitten.
Juha kaipasi perhettään ja muutti takaisin Turkuun, vaikka jäikin joksikin aikaa tyhjän päälle. Rukoukset
työpaikasta kuultiin lopulta, ja Juha
työskentelee tällä hetkellä Loimaan
evankelisen kansanopiston hengellisessä työssä.
Santalat kokevat, että koronakevät oli ”takaisinottoa” kaikilta niiltä
vuosilta, kun he joutuivat asumaan eri
puolilla Suomea.
- Saimme viime keväänä olla paljon kahdestaan ja se oli hyvää aikaa.
Juha oli lomalla ja itse tein töitä kotoa
käsin. Vietimme kaiken ajan saman
katon alla.
- Pätkäisimme päivän aina lähtemällä kävelylle tunniksi tai puoleksitoista. Puhuttiin kaikesta, ja oli ihanaa huomata, että se toimi, Santalat
kertovat.
- Santalat tapasivat aikanaan Helsingissä lestadiolaisella ylioppilaskodilla molempien opiskellessa teologiaa.
Alku oli nopea ja kivikkoinen.
- Olemme joskus sanoneet, että
tämä ei ehkä ole vuosisadan suurin
rakkaustarina, mutta omituisin se kyllä
on, pariskunta nauraa.
Santalat kokevat arjen toimivan hyvin siihen nähden, kuinka erilaisia he
ovat keskenään. Hengellisistä asioistakin vallitsee yksimielisyys.
- Juha on ehkä teologisesti tiukempi, minä taas yritän tuoda toisenlaista näkökulmaa asioihin. En tarkoita

haastaa, Marja sanoo.
- Teet hyviä kysymyksiä, Juha
hymyilee.
- Vietän päiväni nuorten kanssa,
joilla on paljon kysymyksiä, Marja
muistuttaa.
Marja oli se, jonka aloitteesta he
avasivat muutama vuosi sitten Pyhän
Paavalin seurakunnan oven.
- Minua alkoi jännittää, mihin kirkko on menossa, ja ehdotin, että voisimme käydä tutustumassa Lähetyshiippakunnan seurakuntaan.
Pyhän Paavalin seurakunnasta on
vuosien varrella muodostunut koti.
Koronarajoitusten purkamisen jälkeen
seurakunnan merkitys kirkastui erityisellä tavalla.
- Oli ihanaa päästä ehtoolliselle
ensimmäisen kerran koronan jälkeen.
Tuntui, että olin tullut takaisin kotiin
ja jälleennäkeminen toisten seurakuntalaisten kanssa oli tosi iloinen, Juha
muistelee.
Santalat kokevat, että seurakunta,
Kristuksen ruumis, toimii yksittäiselle jäsenelle terveellisenä peilinä ja nöyryyden opettajana.
- Voit pitää itseäsi fiksuna ja filmaattisena, kunnes joudut tekemisiin toisten ihmisten kanssa. Joudut
hyväksymään, että Kristuksen ruumis
on inhimillisesti hyvin rikkinäinen,
mutta Kristuksessa täydellinen, Juha
muotoilee.
- Ihmisen kuuluu pettyä seurakuntaan ja toisten kristittyjen tulee pudota
jalustalta. Mutta kun olemme Kristuksessa, yhteisö tuo iloa, vaikkemme
olekaan täydellisiä. Paavalin seurakunnassakin tuota iloa on saanut kokea
runsain määrin.
- Sana ”anteeksi” on meilläkin päivittäisessä käytössä, Marja jatkaa.

Sairaus opettaa iloitsemaan
Toissa keväänä Marja hakeutui outojen oireiden vuoksi lääkäriin. Hän
tiesi, ettei kaikki ollut niin kuin piti.
Diagnoosi Parkinsonin taudista tuli
kiirastorstaina.
-Puolessatoista vuodessa sairaus
on edennyt niin pitkälle, ettei sitä voi enää peitellä ja tänä syksynä
Marja kertoi sairastumisestaan myös
opiskelijoilleen.
Vakava sairaus pakottaa luopumaan. Hän on joutunut hyväksymään,
että liikkuminen on hidastunut eikä
esimerkiksi luistelu enää onnistu.
Toisaalta asiat, jotka ovat edelleen
mahdollisia, tekevät erityisen iloisiksi.
- Olimme kesäkuussa Kolilla. Jos
olisin muistanut, että korkeuserot
ovat niin suuria, emme olisi menneet,
mutta onneksi en muistanut, Marja
naurahtaa.
- Tuli voittajafiilis, kun pääsimme
yli vaikeistakin paikoista. Mulle on
tärkeää koetella fyysisiä rajojani ja katsoa, mihin vielä pystyn.
- Elämän rajallisuus laittaa nauttimaan Jumalan lahjoista juuri tänä päivänä, Marja pohtii.
- Marjalla on rajoituksia joissain
asioissa, mutta toisaalta hän veti
juuri leukoja kuntosalilla, Juha lisää
ylpeänä.
Sairauden myötä Marjalle on tullut
rakkaaksi psalmi 16, ”Jumala, pidä minusta huoli, sinuun minä turvaan”.
- Kaikenlaisten pelkojen keskellä
olen vahvassa turvassa. Vaikka Jumala
sallii myös vaikeiden asioiden tapahtua, hän pitää huolen. En tule hylätyksi tässä ajassa enkä tulevassa.
Pariskunnan nuoruudessa 1980-luvulla opiskelijailloissa todistettiin, että
Jeesus antaa ilon ja rauhan. Juhalle
alkoi jo tuolloin – ehkä nurinkurisesti
– elää Johanneksen evankeliumin jae
”Maailmassa teillä on ahdistus”.
- Jeesus ei ole luvannut meille helppoa elämää. Päinvastoin, kun meistä
tulee hänen omiaan olemme sodassa
perkeleen, maailman ja oman syntisen
luontomme kanssa.
- Paavali kirjoittaa ”hetken kestävästä kevyestä ahdistuksesta”. Ahdistus on siis kuitenkin vain hetkellinen

ja kevyt verrattuna iankaikkisuuteen,
Juha pohtii.

Tehtävänä rakastaa
Santaloiden vihkisormuksiin on kaiverrettuna 1. Joh. 4:10-11. ”Siinä on
rakkaus, ei siinä, että me rakastimme
Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti
meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos
Jumala on näin meitä rakastanut, niin
mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.”
- Musta velvollisuus on hyvä sana,
vaikka siitä puhumista karsastetaan
nykypäivänä, Juha sanoo.
- Vaikka tunteet vaihtelevat eikä
aina haluaisi rakastaa puolisoa, isää,
äitiä, sisarta tai veljeä, mutta kun tämä

tehtävä on annettu, tunteet seuraavat
perässä.
Marja kiittää Juhaa, joka on ollut
tukena paitsi Parkinsonin, myös aiempien vuosien sisäilmasairastelujen
aikana. Juhan ollessa töissä muualla Marja joutui muuttamaan asuntoa monta kertaa sisäilmaongelmien
vuoksi.
- Juha ei koskaan hermostunut
sairasteluihini tai siihen, että muuttoja oli paljon. Mietin, että itselläni olisi
voinut mennä hermot, jos tilanne olisi
ollut toisinpäin, mutta Juha ei valittanut kertaakaan.
- Vaikka muutun Parkinsonin myötä fyysisesti kömpelöksi ja liikehdintäni muistuttaa 80-vuotiaan liikkumista,
olen silti Juhan silmissä sama. Se on
iso ja ihana asia, Marja sanoo.
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Hyvä omatunto on lahja
Antti Leinonen

M

e ihmiset mielellämme
pelaamme ja leikimme
toistemme kanssa. Voidaksemme pelata yhdessä on oltava yhteiset pelisäännöt. Monissa peleissä on
tuomari, joka vastaa siitä, että sääntöjä
noudatetaan. Jääkiekossa erotuomari huomaa pelaajan rikkeen ja määrää
asianmukaisen rangaistuksen. Tuomari ei kuitenkaan voi keksiä itse pelin
sääntöjä: “Kahden minuutin rangaistus liian nopeasta luistelusta.”

Miten omatunto rakentuu?
Paavali kuvaa Rooman seurakunnalle
kirjoittaessaan miten pakanoidenkin
sydämeen ovat piirrettynä Jumalan
lain mukaiset teot. Niinpä ihmisen
sisimmässä asuva “erotuomari” lukee
tätä elämän sääntökirjaa ja joko viheltää rangaistuksen merkiksi tai antaa
pelin jatkua, koska sääntöjä on noudatettu. ”Sillä kun pakanat, joilla ei lakia
ole, luonnostansa tekevät, mitä laki
vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole,
ovat itse itsellensä laki ja osoittavat,
että lain teot ovat kirjoitetut heidän
sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa
myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa
keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä…” (Room. 2:14–15)
Ihmisen sisimmän “tuomaria”
olemme tottuneet nimittämään omaksitunnoksi. Mutta emmekö voisi pistää sääntöjä uusiksi? Eikö moni koe,
että jatkuvasti tuomarin pilliinsä viheltävä omatunto haittaa ja vaikeuttaa
omaa elämää? Niinpä yksi jos toinen
koettaa karistaa harteiltaan syyllisyyttä
ja häpeää. Ei enää tätä syyllisyyttä, kun
vihassani sanoin ja tein väärin. Ei enää
häpeää, kun muut ihmiset kuulivat
kiroiluni, ja tunnen kuin olisin liannut
itseni toisten silmissä.
Omantunnon turruttaminen on
jossain määrin mahdollista. Raamattu
puhuu jopa kristityistä, joiden omatunto on “heikko” (1. Kor. 8:7). Ku-
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Janne Koskela

ten jääkiekon erotuomari, niin myös
sisimmän ääni voi toimia virheellisesti.
Laki on sydämiimme kirjattu, mutta omatunto ei kokonaan tuota lakia
tunnista. Kuka tuon lain on sydämiin
kirjoittanut? Voimme nähdä, että niin
ihmisen perimä kuin myös ympäristön
vaikutus muovaavat käsitystämme oikeasta ja väärästä. Tähän liittyy myös
Paavalin käyttämä sana syneideesis.
Toisin kuin suomenkielen “omatunto”, kreikan syneideesis puhuu selvästi
jostain yhteisestä. Kyse on siitä, että
yhdessä nähdään sama, minkä muut
näkevät. Toisin sanoen en katsele
itseäni vain itse keksimieni lakien ja
sääntöjen silmälaseille, vaan näen itseni muun yhteisön silmin. Minkä arvion yhteisö antaa elämästäni? Pohjimmiltaan tämä yhteinen katse perustuu
kuitenkin Jumalan lakiin, jonka Luoja
itse on ihmisen sisimpään kirjoittanut.
Paavalin opetuksen pohjalta tulee ymmärrettäväksi se, että ihmiset
hyvin erilaisissa kulttuureissa pelaavat elämän peliä kovin samanlaisilla säännöillä. Jokainen piirto ei ole
yhteneväinen, mutta suuret linjat ovat
samat. Erityisen tarkkana omatunto on silloin, kun joku rikkoo minua
itseäni vastaan. Siispä tiedän, ettei tulisi vahingoittaa toista, tahrata toisen
mainetta eikä ottaa toisen omaa. Myös
miehen ja naisen sekä heidän lastensa muodostaman perheen malli on
meihin sisään kirjoitettu. Omatunto
niin ikään kehottaa kunnioittamaan
Jumalaa, vaikka ymmärrämme, että
synti on hämärtänyt käsityksemme
siitä, kuka on oikea Jumala. Niinpä
onkin hyvä vielä nostaa esiin kuinka Paavali puhuu Pyhässä Hengessä
olevasta omastatunnosta (Room. 9:1).
Pyhä Henki toimii sanan ja muidenkin
armovälineiden kautta. Siksi kristitty
tahtoo kaiken aikaa vahvistaa omaatuntoaan Pyhän Hengen avulla, että
sisäinen “erotuomarimme” toimisi
oikein.

Vapaaksi huonosta
omatunnosta
Kuinka sitten saisin elää vapain mielin, ilman syyttävää omaatuntoa? Olisiko aloitettava aamunsa tsemppihokemalla peilin edessä: “Olet mahtava.
Olet hyvä. Pystyt mihin vain…”? Tai
ehkä kristitty saattaisi hakea helpotusta omantunnon syytökseen laulamalla
ihania ylistyslauluja Herralle. Näin hän
saisi nostatettua tunteitaan ja kokisi
tehneensä oikein, kun antautui Jumalalle. Tsemppi ja kiitos saattavat toki
antaa potkua, mutta huonoa omaatuntoa niillä ei puhdisteta.
Ajatellaanpa sisintämme pelin sijaan oikeussalina. Yllä Paavalikin kirjoitti omantunnon syytöksestä tässä
tarkoituksessa. Omatunto on silminnäkijätodistaja, joka näki rikokseni.
Mutta ehkä tuo todistaja vaikenisi,
kun lupaan tsempata, alan kiitellä,
puuhaan ahkerasti ja ajan hyviä asioita
isolla äänellä. On suuri Jumalan ihme,
jos kaiken tämän sijaan saisinkin rohkeuden tunnustaa syyllisyyteni. Sillä
vain Jumalalla on apu meille omantunnon syytösten painamille ihmisille.
Hän itse tahtoo puhdistaa meidät, että
saisimme kevyen mielen ja vapautuisimme syyllisyyden painolastista.
Hyvää omaatuntoa kaipaaville
apostoli Pietari muistuttaa kasteen
pesusta: ”Vesi nyt teidätkin pelastaa,
kasteena - joka ei ole lihan saastan
poistamista, vaan hyvän omantunnon
pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta.” (1.
Piet. 3:21). Kaiken perustana on Kristuksen ylösnousemus. Hän on kukistanut tuhon vallat ja asettunut kaiken
hallitsijaksi. Rikos on saanut Jeesuksessa tuomionsa ja syytösten ääni on
hiljennetty. Jeesuksen voitto puetaan
yllemme kasteessa. Lihamme synnistä
emme pääse irti, mutta syyllisyys on
annettu anteeksi ja häpeä on peitetty.
Erityisen tärkeä on pieni sana ”nyt”.

Kaste ei ole omantunnon puhdistaja
vain, kun se kerran meille toimitettiin,
vaan juuri tällä hetkellä. Olemme tulleet hyvän omantunnon liittoon, jonka hedelmät saamme jatkuvasti ottaa
vastaan. Tämän Kristuksen lahjoittaman puhdistuksen vuoksi uskonpuhdistaja Luther puhui omastatunnosta
Kristus-sulhasen ja hänen morsiamensa makuukammiona. Omatunto
ei enää olekaan syytösten sali, vaan
huone, jossa häikäistytään Kristuksen kaiken peittävästä ja puhdistavasta
kirkkaudesta.
Puhtaan ja keveän omantunnon
Jumala lahjoittaa meille jatkuvasti.
Yksityisripissä se, mikä papin edessä
Jumalalle tunnustetaan, on synninpäästön sanalla poispyyhitty. Olet vapaa. Messussa niin ikään puhutellaan
omaatuntoamme. Jumalan sana ei pyri
vetoamaan vietteihimme ja pyrkimyksiimme. Sana osuu omaantuntoomme.
Sana paljastaa ja sana puhdistaa. Siten
uskallamme messussa myös hyvällä ja
keveällä omallatunnolla astua Jumalan
eteen: sekä tuomaan esirukouksemme
ja pyyntömme että ottamaan vastaan

Jumalan pyhät lahjat. Heprealaiskirjeessä puhutaankin jumalanpalveluksesta seuraavasti: ”Koska meillä on
”suuri pappi, Jumalan huoneen haltija”, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa,
sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta
omastatunnosta.” (Hepr. 10:21–22)

Jumalan sanaan sidottu
omatunto
Hyvä omatunto on siis lahja. Lahjan
vastaanotettuani saatan kuitenkin vielä
pohtia, kuinka nyt paremmin seuraisin
Jumalan tahtoa ja säilyttäisin puhtaan
omantunnon arjessani (vrt. 1. Tim.
1:19). Ajatelkaamme vielä yhtä omastatunnosta käytettyä kuvaa: se on kuin
ikkuna. Toisaalta sen läpi meihin loistaa valo ja toisaalta saman ikkunan läpi näemme maailman. Jumalan sanan
ihanuus saa loistaa meihin kirkkaammin, kun anteeksiantamus on pessyt
ikkunan puhtaaksi. Ikkunan likaisuus
ei enää ole vääristämässä kuvaamme
maailman menosta. Näemme maailman hyvät ja huonot asiat selvemmin.

Puhdas omatunto auttaa iloitsemaan ja nauttimaan niistä Jumalan
lahjoista, joiden hyvyys näkyy nyt
paremmin. Samalla näemme Jumalan
järjestystä rikkoviksi sellaiset asiat, joita emme ehkä aiemmin edes ajatelleet.
Ymmärrämme kyllä, miksi uskosta
osattomat eivät näe asiaa samalla tavalla. Meidänkin omatuntomme on
ollut likainen. Olemme itsekin koettaneet vaientaa sen syytöksiä väärin
keinoin. Anteeksisaaneena ei kuitenkaan mielellään lähtisi tieten tahtoen
rikkomaan Jumalaa ja hänen tahtoaan
vastaan. Ei haluttaisi myöskään kieltää
Jumalan sanan totuuksia oikaisemalla ensin vähän tuosta ja sitten hiukan
tuolta.
Mieluummin varjelisi uskoaan
kuunnellen omantunnon varoitusta. Ja
näinhän Jumalan rakkaus ja välittäminen pääsee kauttamme vaikuttamaan
arjen kutsumuksissamme. ”Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee
puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta.”
(1. Tim. 1:5)
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Elämää Jumalan perheessä

K

Kiistanalainen kirkkotaide
Jarkko Piiparinen

Pertti Pehkonen

Kirkkotaide toimii tarpeellisena muistutuksena Kristuksen persoonasta, työstä tai vaikkapa rakastavasta katseesta.

J

oensuussa toimivan Pyhän Nehemian luterilaisen seurakunnan kaunis, vastavalmistunut alttaritaulu saa
sosiaalisessa mediassa osakseen myös
kriittisiä arvioita. Työn jälkeä ei kukaan
moiti, mutta joidenkin mielestä lempeäkatseista Hyvää Paimenta esittävään
maalaukseen liittyy periaatteellinen ongelma. Siinä missä klassiseen kristinuskoon on alusta lähtien kuulunut luontevana osana kirkkotaide, myös Jumalaa esittävien kuvien vastustamisella on
pitkä historia. Kuvien soveltuvuudesta
sakraalitiloihin taisteltiin ankarasti jo
Bysantissa 700-luvulla, radikaalireformaattorit tuhosivat taideteoksia Lutherin elinaikana ja eräissä kristillisissä
suuntauksissa ajatellaan vieläkin, että 2.
Mooseksen kirjan jumalankuvakieltoa
olisi syytä noudattaa. ”Älä tee itsellesi
jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä
niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä
niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan
alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä.” (2. Moos. 20:4)
Islam kieltää jyrkästi Jumalan kuvaamisen, eikä sellainen kuulu myöskään juutalaisuuteen. Vanhat kristilliset
kirkkokunnat ovat sen sijaan päätyneet
toisenlaiseen ratkaisuun. Millä perusteella? Eikö Raamattu yksiselitteisen
selvästi kiellä kuvien valmistamisen?
Vastaus löytyy kristillisestä jumalakäsityksestä ja siihen keskeisesti kuuluvasta inkarnaation ihmeestä. Siinä missä
muissa monoteistisissa uskonnoissa Jumala on suuri tuntematon henkiolento
vailla fyysistä muotoa, kristityt uskovat lihaan tulleeseen Jumalan Poikaan,
jossa asuu jumaluuden koko täyteys
ruumiillisesti (Kol. 2:9) ja joka on siis
tosi Jumala, samaa olemusta kuin Isä.
Ihmiseksi syntyneessä Kristuksessa salaisuuden verho on poistunut. Jumala
ei ole enää etäinen, näkymätön Henki,
8
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vaan hän on tullut näkyväksi ja samalla
myös kuvattavaksi. Kristus on näkymättömän Jumalan kuva (Kol. 1:15).
Joka on nähnyt Pojan, on nähnyt Isän
(Joh. 14:9).

Ihmeellinen ikonologia
Kirkkoisä Basileios Suuren (330–379)
mukaan pyhälle kuvalle osoitettu kunnioitus palautuu alkukuvalle. Itäisessä
kristikunnassa ikoni edustaa Jumalan
läsnäoloa. Sitä pidetään myös ikkunana toiseen todellisuuteen. Ortodoksisesta ikoniteologiasta löytyy niin
ikään ajatus, jonka mukaan ihminen ei
ensisijaisesti katsele ikonia vaan ikoni katselee ihmistä. Luterilaisuudessa kaikkein villeimpiin ikonologisiin
lausuntoihin on syystä suhtauduttu
varauksella. Emme kumarra Kristusta esittävää kuvaa Jumalana, vaan sen
esittämää henkilöä, jonka persoonasta
ja työstä (tai vaikkapa rakastavasta katseesta) kuva toimii tarpeellisena muistutuksena. Kirkkohistorian myrskyissä
ikonien kunnioittamista on toisinaan
pidetty pelastuskysymyksenäkin. Luterilaisina uskomme, että Kristuksen
armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän
Hengen osallisuus kuuluu yhtäläisesti
myös heille, joita kuva ei puhuttele tai
jotka mielessään epäilevät, onko Jumalan kuvaaminen sittenkään sopivaa.

naton viesti ei saa olla ristiriidassa julistetun sanan kanssa. Karu ja kolkko,
kaikesta kauneudesta ja symboliikasta
riisuttu kirkkosali puhuu erilaista kuvakieltä kuin lämmin ja kutsuva, juhlavan kauniiksi sisustettu ja koristeltu sakraalitila. Koska evankeliumi on
sanomaltaan muuttumaton ja selvärajainen, ei kirkkotaiteenkaan symboliikka saisi olla liian vaikeasti avautuvaa
tai monitulkintaista. Esittävä taideteos
on yleensä abstraktia teosta sopivampi
valinta kirkkotilaan. Tässä suhteessa
tilaajien ja taiteen tuottajien ajatukset
ja intressit eivät ymmärrettävästi aina
kohtaa.
Hyvin toteutettuina katseenvangitsijoina alttaritaulu ja risti, veistokset,
paramentit ja ornamentit viestivät sanomaa suuresta ylimaallisesta ilosta ja
auttavat keskittämään harhailevat ajatukset olennaiseen. Kirkkotaide vahvistaa, ilahduttaa ja rohkaisee meitä odottaessamme sitä hetkeä, jolloin riemuitsevassa seurakunnassa saamme nähdä
Vapahtajamme kasvoista kasvoihin.

Kirkkotaide sanoman
välittäjänä
Sanonta ”kuva kertoo enemmän kuin
tuhat sanaa” pitänee paikkansa. Elämme visuaalisten ärsykkeiden maailmassa. Kuva ei vain kuvaa todellisuutta,
se myös luo sitä. Kuva vangitsee, puhuttelee ja julistaa. Ilmaisuvoimansa
tähden ei ole samantekevää, minkälaisen kertomuksen kuva kertoo. Sen sa-

Hyvä Paimen laumansa keskellä
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J

Jumalan kaupungin rakennustyö
Markus Nieminen

N

ehemian ja Esran kirjat kertovat pakkosiirtolaisten paluusta omaan maahansa ja
Jerusalemin uudelleenrakentamisesta.
Ne kuvaavat paitsi samaa ajanjaksoa
historiassa myös samoja henkilöitä.
Heprealaisessa perinteessä ne ovatkin
olleet yksi teos, jossa on kuvattuna sekä Jerusalemin muurin että temppelin
rakennus. Meidän tuntemamme Nehemian kirja kuvaa Jerusalemin muurien rakennustyön 52 päivässä. (6:15)
Kirjassa kuvatut tapahtumat sijoittuvat noin vuosiin 445-432 eKr.

Jumalan nimen kunniaksi
Nehemia toimi Persian kuninkaan
juomanlaskijana saadessaan viestin
pakkosiirtolaisuudesta palanneiden
huonoista oloista Jerusalemissa. Kaupunki ja sen asukkaat olivat suuressa
alennustilassa ”kurjuudessa ja häväistyksen alaisina... Jerusalemin muuri
on revitty maahan ja sen portit ovat
tulella poltetut” (1:3). Ensimmäisenä
työnään Jerusalemin puolesta Nehemia kävi rukoukseen. (1:5-11) Hän
tunnusti paitsi kansansa myös omat
syntinsä: ”sillä minäkin ja minun perhekuntani olemme syntiä tehneet.”
(1:6)
Mikä sitten sai Nehemian ryhtymään suureen hankkeeseensa?

Samuli Siikavirta

Syvimmiltään Jerusalemin muurien rakennustyössä oli kyse Jumalan
nimen kunniasta. Olihan Jerusalem
se kaupunki, jonka Jumala oli valinnut nimensä asuinsijaksi. (1:9) Salomon rakentamaan temppeliin Jumala
oli liittänyt lupauksensa: ”minä olen
pyhittänyt tämän temppelin… sitä
varten, että minä sijoittaisin nimeni
siihen ainiaaksi.” (1. Kun. 9:3) Nehemia ymmärsi Jerusalemin häväistyksen
olevan Jumalan nimelle julkinen häpäisy maailman keskellä. Siksi hän rukoili Herraa: ”tarkatkoon sinun korvasi… niiden palvelijaisi rukousta, jotka
tahtovat peljätä sinun nimeäsi.” (1:11)
Koko Jerusalemin muurien rakennustyössä oli kyse kansan paluusta
Jumalan nimen suojaan. Muuri nousi suojaksi israelilaisten ja pakanoiden välille ja esti heitä sekoittumasta
muihin kansoihin. Muurin suojissa
he löysivät Jumalan sanan ja iloitsivat
siitä. Syvimmiltään Jerusalemia eivät
suojanneet kiviset muurit vaan iankaikkinen Jumala ja hänen armonsa
lupaukset: ”Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan.” (Ps. 91:2)
Raamattu vertaa monessa kohdin kristityn turvaa asumiseen linnoitetussa
kaupungissa. (Ps. 9:10, Ps. 59:17, Jes.
25:4) Itseasiassa, jopa Taivaan ihanuutta kuvataan kaupunkina, uutena
Jerusalemina, jolla on portteja ja muurit. (Ilm. 21:2, 12-14)

Seurakunnan rakennustyö
Nehemian kirjan kuvausta Jerusalemin muurien rakennuksesta voi hyvällä syyllä verrata kristillisen seurakunnan tehtävään maailmassa. Tuossa
seurakunnan rakennustyössä jokaisella
kristityllä on oma paikkansa ja tehtävänsä. Nehemian kirjan kolmannessa
luvussa on lueteltu muurin rakentajien
nimet ja heidän tehtävänsä osana kokonaisuuta. Ehkä voit ajatella esikuva-

na tuota luetteloa kirjoittaessasi oman
nimesi seurakuntasi pyhäkouluopettajien, kahvittajien, kanttorien tai siivoojien vuorolistaan?
Muurin rakentajat kohtasivat työssään myös paljon vastustusta ja pilkkaa. Työ näytti mahdottomalta ja sen
tekijät heikoilta: ”Rakentakoot vain!
Kettukin saa heidän kivimuurinsa hajoamaan, jos hyppää sen päälle.” (4:3)
Myös Lähetyshiippakunnan seurakunnissa tehtävä työ on usein vaatimatonta ja monesti vastuunkantajat jäävät
työssään kiitosta vaille. Ainakin itse
tunnistan sydämessäni toisinaan myös
muurin rakentajien toivottomuuden
tunteen: ”Työ on suuri ja laaja, ja me
olemme muurilla hajallamme, kaukana
toisistamme.” (4:19)
Ja kuitenkin, Raamattu kertoo, miten Jumalan avulla työ tuli valmiiksi ja
vihollisetkin joutuivat tunnustamaan
sen! (6:16) Siionin muuri ei sortua
saata, kun peruskallio Jeesus on sen.
Rynnätä saavat nyt helvetin joukot, on
Herra kanssamme voimallinen. Vahvista Herra, nyt taistelijoita, luopuneet
etsi ja laumaasi voita (vk. 173:5)

Paluu Egyptiin ja sieltä takaisin
Jeesuksen kanssa.
Juttusarjassa käsitellään Juudan
kansan pakkosiirtolaisuuden aikaan ja paluuta omaan maahansa. Kaupungin tuho, temppelin
hävitys ja kansan kuljettaminen
pois omasta maastaan herätti hengellisen hädän: unohtiko Jumala
Aabrahamille, Iisakille, Jaakobille
ja Daavidille antamansa lupaukset? Sarjan kirjoituksissa tehdään
matkaa kansan mukana pakkosiirtolaisuuteen ja sieltä takaisin.
Näitä pelastushistorian tapahtumia selitetään Kristuksesta käsin.
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Lampun valossa

H

Hyvä omatunto on ihana
seuralainen
Reetta Syri

H

uono omatunto. Miten inhottava seuralainen se onkaan. Se jäytää sisintäni, kaivelee, kourii eikä päästä millään irti.
Joskus se kuiskii mitättömiä asioita,
joskus yrittää muistuttaa epämiellyttävistä hetkistä tai tapahtumista. Yritän
hiljentää sitä, työntää syrjään, sulloa
pohjimmaiseksi. Etkö ymmärrä, en
halua kuulla sinua!
Yritän toimia niin kuin neuvotaan:
älä kanna syyllisyyttä, älä vaadi itseltäsi
liikaa, vapauta itsesi! Joskus se toimii,
useimmiten ei.
Huono omatunto. Miten inhottava
seuralainen se onkaan. Taas se kuiskutteli aika harmittomasta ja mitättömästä asiasta eikä päästänyt millään
irti. Kerroin tästä ystävälleni. Yllättäen hän pysäytti minut sanoillaan: jos
omatuntoa sinua jostain syyttää, älä
koskaan yritä vaientaa sitä vaan toimi.
Vähän nolona menin tunnustamaan
sitä, mitä pelkäsin tehneeni väärin ja
sainkin helpottavan viestin: ei kuule
haittaa, tämä on ihan ok. Tuntui kuin
ryppyni olisivat oienneet, reppuni kevyempi ja koko maailma kirkkaampi.
Minut vapautettiin syyllisyydestä!
Mitä jos seuraavan kerran, kun
kuulen huonon omantunnon ääneen,
en yritäkään rimpuilla irti. Sanoisin,
että hyvä, kun kuiskaat, silloin en
säikähdä. Menisin ensin Vapahtajani
luokse. Kertoisin vähän haparoiden,
miltä sisimmässäni tuntuu. Menisin ilman pelkoa ja häpeää, sillä Hän tietää
jo kaiken. Eikä Hän halua mitään niin
paljoa kuin vapauttaa minut syyllisyy-
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Heinrich Hofmann: Figure of Christ

destä. Ja jos huono omatuntoni muistuttaa minua lähimmäisestäni, jatkaisin matkaa hänen luokseen ja kertoisin sisimpäni tunnot myös hänelle.

Hyvä omatunto. Miten ihana seuralainen se onkaan. Jeesuksen tähden
saan kulkea vapaana.

5 kysymystä

V

Viisi kysymystä omastatunnosta
1. Miten omatunto säilyy
puhtaana?

3. Mikä on aran ja yliherkän omantunnon ero?

Omastatunnosta ja varsinkin huonosta omastatunnosta puhutaan nykyään
usein varsin kevyesti. Sanaa kuulee
käytettävän esimerkiksi silloin, kun on
lipsuttu herkkulakosta tai salilla käyminen on jäänyt vähemmälle. Meille
kristityille omatunto ei kuitenkaan ole
vain henkilökohtainen tunne omasta
onnistumisesta. Se on paljon enemmän kuin ”oma tunto”. Omatunto
on Luojan meille antama ominaisuus.
Kun Jumala loi ihmisen, Hän kirjoitti lakinsa eli pyhän tahtonsa oikeasta
ja väärästä ihmisen sydämeen (Room.
2:15). Omatunto muuttui kuitenkin
epäluotettavaksi syntiinlankeemuksen myötä. Kukaan meistä ei pysty
pelkästään omaa sydäntään kuuntelemalla toimimaan aina oikein (Room.
7: 21-23).
Puhdas omatunto on Pyhän Hengen työtä. Kasteessa Hän antoi meille
hyvän omantunnon (1. Piet. 3:21).
Henki kertoo meille Raamatussa
luotettavasti, mikä on oikein ja mikä
väärin. Pelkästään synnin tekemistä
välttelemällä omaatuntoa ei kuitenkaan saa pysymään hyvänä. Sen syväpuhdistukseen tarvitaan lisää sanaa
ja sakramentteja: Rippi ja ehtoollinen
vapauttavat meidät omantunnon syytöksistä (CA XII).

”Onnellinen se ihminen, joka aina on
aralla tunnolla” (Sananl. 28:14). Aralla omallatunnolla varustettu ihminen
kunnioittaa nöyrästi Jumalan tahtoa.
Hän antaa Jumalan Sanan tutkia itseään ja katuu niitä ajatuksia ja tekemisiä, jotka Sana osoittaa synneiksi.
Yliherkän omantunnon tunnistaa
usein jatkuvasta syyllisyydentunteesta. Se voi nousta sellaisistakin asioista, jotka eivät Jumalan Sanan valossa
ole varsinaisesti väärin. Yliherkällä
omallatunnolla varustettu voi esimerkiksi pyydellä anteeksi asioita, joita ei
oikeastaan tarvitsisi katua tai jotka on
jo annettu anteeksi. Jos omatuntosi
on yliherkkä, rohkaisen sinua pysähtymään ja miettimään, onko syyllisyydentunteesi Jumalan Sanan mukaista.
Mikäli podet syyllisyyttä synneistäsi,
omantunnon kolkutus on todellista ja
hyvä asia. Se ohjaa sinut Kristuksen
syliin. Jos puolestaan huomaat, että
kalvava tunteesi ei liity synnin tekemiseen, voit jättää sen ojanpientareelle
paleltumaan ja jatkaa matkaasi levollisin mielin.

2. Miten omaatuntoa voidaan vahingoittaa?
Omatunto vahingoittuu silloin, kun
ihminen talloo oikean ja väärän välistä
rajaa eli tekee syntiä (1. Tim. 4). Mitä
enemmän omaatuntoa vahingoittaa,
sitä vaikeampaa on erottaa, missä oikean ja väärän rajat kulkevat.

4. Mitä eroa on turtuneella ja paatuneella
omallatunnolla?
Kun rippipappini piti meille oppituntia omastatunnosta, hän napsautti salkkunsa soljet auki ja kaivoi esiin
pitkän kuminauhan. ”Omatunto on
niin kuin tämä kuminauha”, pappi
kertoi. ”Se venyy ja venyy, mutta ei
katkea. Raamattu ohjaa sen takaisin
alkuperäisiin mittoihinsa, mutta jos
tarpeeksi paljon venyttää, se ei palaudukaan enää takaisin.”
Omatunto turtuu, kun ihminen

tekee toistuvasti asioita, jotka ovat
vastoin Jumalan tahtoa. Ajan mittaan ne eivät tunnukaan hänestä enää
niin suurilta synneiltä kuin aiemmin
eivätkä ne herätä katumusta. Paatunut
omatunto on puolestaan kuin joustamattomaksi asti venytetty kuminauha. Sana ei pääse ohjaamaan Jumalan tahtoa vastaan toiminutta ihmistä
oikealle tielle, sillä ihminen kuuntelee
vain oman sisimpänsä valheellista ääntä (Jer. 7:24).

Ystäväni mielestä kristillinen usko pakottaa ihmiset
jatkuvaan itsensä tarkkailuun ja syyllisyydentuntoon. Mitä voin vastata
tähän?
Meidän on kyllä hyvä tutkia itseämme Raamatun äärellä päivittäin, mutta
pelkkä omien tekojen ja ajatusten ruotiminen ei sinänsä auta yhtään mitään.
Äärimmilleen vietynä se johtaa vain
ahdistavaan epätoivoon, koska katse
juuttuu omiin synteihin – ja niitähän
riittää. Sen sijaan itsensä tutkiminen
Jumalan Sanan valossa on tarpeen,
jotta katseemme kääntyisi kohti Herramme Jeesuksen Kristuksen rakastavia kasvoja. Kun synnit on tunnustettu ja anteeksi annettu, myös syyllisyydentunteen poteminen on turhaa.
Kristuksen ansaitsema armo pyyhkii
pois syntimme ilman, että niitä tarvitsee koko ajan analysoida tai murehtia.
Ahdistavan epätoivon sijasta ystävällesi on tarjolla rauha, vapaus ja ilo Herrassa (Hepr. 12: 1-2).

Toimituksen kysymyksiin vastasi Pauliina Pylvänäinen
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Samvetet: Guds anknytningspunkt
i våra hjärtan
Jakob Appell

T

ill det mänskliga medvetandet
hör att kunna reflektera över
sig själv och sin plats i tillvaron. Intuitivt kan en människa förstå
att livet har ett ursprung, en avsikt, ett
mål som är högre än ”artens överlevnad”. Det hänger samman med att
hon skapats till Guds avbild, till att
vara lik Gud (1 Mos 1:26f). ”Du, o
Gud, har skapat mig till dig och min
själ är orolig tills den finner vila i dig”
skrev kyrkofadern Augustinus och
satte fingret på den oro, rastlöshet
och längtan som många kan känna
utan att riktigt förstå varför. Gud är
en Gud som kallar. Ett kännetecken
på Guds anknytningspunkt i vårt inre
är att vi inte lämnas i fred med att vara ifrån honom. ”Endast i Gud har du
din ro, min själ.” (Ps 62:6)
I medvetandet ligger också en förnimmelse av hur Gud är och vad Gud
vill (Rom 1:20). När människor genom historien, i olika samhällen och
civilisationer, format liv tillsammans
har de i anmärkningsvärt hög grad
hamnat nära vad man brukar kalla för
den naturliga lagen. Det mänskliga
livet tillsammans tycks avsett att levas
på ett visst sätt, för att fortleva och
blomstra, som vi med kristet facit ser
harmoniera med Guds bud och den
gyllene regeln (Matt 7:12).
Ordet ”samvete” betyder ”att veta
tillsammans”. Till att börja med formas vårt samvete av omgivningens
krav och förväntningar (föräldrar,
rättsväsende, osv) men det hör till
människans storhet att samvetet inte
bara formas av omgivningen utan av
Gud själv. Det finns i varje människa
en gudagiven förmåga att intuitivt
bedöma det ”kollektiva samvetets”
riktighet. Under Nazitiden kunde enskilda gå emot strömmen för sitt personliga samvetes skull, även om det
var förenat med mycket stora risker.
Samvetet var vaket, men då ”visste de
tillsammans” med något högre och
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säkrare än folk-majoriteten och det
rådande rättsväsendet. Alla var inte
bekännande kristna. Samvetet var sovande på andra punkter. Men på den
punkt som krävde ett ställningstagande gentemot folkmajoriteten visste de
faktiskt bättre än många som vid den
tiden kallade sig kristna.
”När hedningar som inte har lagen
av naturen gör vad lagen befaller, där
de sin egen lag trots att de saknar lagen. De visar att det som lagen kräver
är skrivet i deras hjärtan. Om detta
vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till
och med försvarar dem.” (Rom 2:14f)
Ibland kan samvetet vara känsligt
för sådant som inte är fel, som Paulus ger exempel på i diskussionen om
kött från avgudaoffer (1 Kor 8, 10). I
det fallet friades samvetet från omgivningens förväntningar av Gud själv
samtidigt som samvetet fortfarande var bundet av nästankärleken och
hänsynen till dem som hade svagare
samveten.
I värsta fall kan samvetet vara
brännmärkt (1 Tim 4:2). Det är ett
samvete som dövats under lång tid
och som inte längre påverkar medvetandet. Framträdande nazisters
totala avsaknad av ånger inför de
brott de gjort sig skyldiga till, under
Nürnberg-rättegången efter krigets
slut, var skrämmande. Några av de
anklagade visade dock prov på ånger,
ett samvetets uppvaknande. Då fanns
det faktiskt hopp för dem, även om
de senare avrättades. I något fall ledde
uppvaknandet ända fram till samvetets yttersta korrektiv, nämligen Gud
själv. Samvetet är inte framme när det
är ångerfullt pga. de personliga konsekvenserna av egna brott. Inte heller
när samvetet plågas av skadan som
åsamkats andra människor. Samvetet
når ända fram när en människa ser
att inget är dolt för Gud och att det
är inför honom vi står till svars (Hebr

4:13). Kung Davids syndabekännelse i
psalm 51 kunde ha varit en utgjutelse
över hur olycklig han var över att ha
skadat Batseba, Uria, sin egen familj
och sitt eget folk, över konsekvenserna. Olycklig var han förstås, men han
bekände att han syndat bara mot Gud
(Ps 51:6) och gjort det som var ont i
Guds ögon. Ett samvete som vill bli
rent kan inte nöja sig med människors frikännande utan måste ställa sig
i Guds ljus. Å ena sidan kan samvetet
frias av Gud när det dömts felaktigt
av människor, å andra sidan är det
oundvikligt att samvetet till slut döms
av Gud även om hela världen förklarar människan rättfärdig. Det hänger
samman med att samvetet har sitt
yttersta korrektiv i Guds ord och sin
rätta känslighet inför Skaparen som
ensam vet hur vi är ämnade att leva
våra liv.

Samvetet: en kompass i hjärtat som korrigeras av Guds
ord
Exemplet med de kristna som var lojala mot den nazistiska ideologin vittnar om att samvetet är ytterst beroende av Guds ords korrektiv. ”Ditt ord
är mina fötters lykta” (Ps 119:105).
När ett samvete väl förankrats i Guds
ord är det varken säkert eller förnuftigt att gå emot samvetet, som
Martin Luther bekände inför kejsaren i Worms, väl medveten om vilka
konsekvenser det kunde få. Samvetet
behöver ständigt kalibreras inför den
norm som är både objektiv och evigt
grundad, nämligen Guds ord som
består när allt annat rämnar.
Nu var Luther en så samvetsgrann
person att somliga menar att han var
sjukligt skrupulös. Men djupast sett
drevs Luther av frågan hur Gud kan
vara nådig när Guds blick tränger
igenom all yta och ser hjärtats uppsåt och tankar (Hebr 4:12), som om

samvetet behövde ta dem i noggrant
beaktande. Detta gör inte människan naturligt, utan den helige Andes
upplysning (Joh 16:8). Paulus omvändelse illustrerar det motstånd vi gör
mot Gud och ivern att rättfärdiga oss
själva. I fråga om rättfärdighet som
vinns genom lagen var Paulus före
sin omvändelse en oklanderlig man
(Fil 3:6). Samvetet var kalibrerat efter
Guds lag. Och ändå inte. Efter att Jesus mött Paulus på vägen till Damaskus gick det upp för honom i vilket
mörker han befann sig och hur långt
från Guds vilja han var, trots att ingen
människa kunde klandra honom för
något. När Paulus senare reflekterade
över buden märkte han att samvetet
inte korrigerats av dem.
”Det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat
vad begäret var, om inte lagen hade
sagt: Du skall inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom
budordet alla slags begär i mig. Ty
utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen, men när budordet
kom, fick synden liv och jag dog.”
(Rom 7:8)
När budordet kom på allvar, när
Anden upplyste, så väcktes samvetet till att se på begären som Gud
ser på dem. Då dog Paulus, i sin
egen rättfärdighet. Mot slutet av sitt
liv kunde han säga att han var den
störste av syndare (1 Tim 1:15), inte

som en överdrift (som människor
skulle tycka), utan ett kalibrerat samvetets bekännelse av tillståndet inför
Gud.

Ett rent samvete: Guds gåva
Efter äktenskapsbrottet med Batseba hade kung David en mörk period.
Han hade syndat och konsekvenserna
kunde bli ödesdigra vid upptäckt. Ofta ställs samvetet inför att leva i ljuset
och ta konsekvenserna, eller att försöka undvika konsekvenserna genom
att tassa i mörkret. Det är en Guds
gåva att samvetet inte lämnar en i fred
i mörkret. David beskrev det som att
hans ben förtvinade så länge han höll
inne med sanningen och att Guds
hand var tung över honom (Ps 32:3f).
Davids dåliga samvete var hans lycka,
eftersom han lurat sig själv och höll
på att komma undan med det. Till
slut insåg David både vad som var
det rätta och vägen till frihet. ”Då
uppenbarade jag min synd för dig, jag
dolde inte min missgärning. Jag sade:
’Jag vill bekänna mina överträdelser
för HERREN.’ Då förlät du mig min
syndaskuld.” (Ps 32:5)
Ett samvete kan aldrig bli rent genom egen strävan, utan endast genom
att Gud förklarar syndare rättfärdiga,
i kraft av Jesu försoningsdöd. Rövaren på korset kunde säkert gräma sig
över allt ont han gjort, att brotten
fått så svåra konsekvenser, men han

hade fått samvetet renat av Gud inför evigheten. Känslomässigt kan ett
samvete fortsätta att vara plågat, eller
”dåligt”, men djupast sett hämtar ett
samvete sin rening i Guds löfte och
blir ”gott” på ett ord från Gud, inte
på en känsla. Ett gott samvete inför
människor kan en människa behöva arbeta med hela livet och kanske
i samråd med en själasörjare finna
vägar till försoning, gottgörelse och
tillrättalägganden. Ibland är det inte
möjligt, varpå ett samvete får hämta sin lindring av att det ändå är rent
inför Gud.
Bikten är en Guds gåva som hjälper människor att ständigt kalibrera
sitt samvete inför Guds bud och samtidigt leva med ett renat samvete, som
ger full visshet till att nalkas Gud. För
den som är tyngd i samvetet och plågas av att inte kunna tala öppet om
sin sak med någon har Gud satt sitt
eget öra och sin egen mun på dem
som han sänt till uppgiften. ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er… Om
ni förlåter någon hans synder så är de
förlåtna.” (Joh 20:23) I bikten lättas
hjärtat inte bara inför en annan människa utan inför Gud själv och så lyfts
syndabördan av genom löftet att prästens förlåtelse är Guds förlåtelse.
Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett
hjärta som är renat från ett ont samvete (Hebr 10:22)
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Katekismuksia oppikirjoiksi
Tuomo ja Leena Simojoki

Lähetyshiippakunnan lähetyskentällä Itä-Afrikassa eletään innostuneissa tunnelmissa. Saimme juuri
odotettuja uutisia Thaimaasta, jossa Lutheran Heritage Foundation teettää julkaisujensa suuremmat
painoserät. Elokuun loppuun mennessä Thaimaasta lähtee valtava kuorma juuri painosta saapuneita
kirjoja kohti Itä-Afrikkaa.

T

ämän vuoden loppuun mennessä Nairobin varastomme kasvaa
muun muassa 150 000 englanninkielisellä ja noin 60 000 swahilinkielisellä katekismuksella. Lisäksi saamme
50 000 swahilinkielistä ja 40 000 ranskankielistä hartauskirjaa. Näiden pääkielillämme julkaistujen teosten lisäksi
painosta saapuu vielä lukuisia pienempiä
eriä lastenraamattuja ja hartauskirjoja,
esimerkiksi somalin ja dinkan kielellä.
Kun näihin summiin lisää alkuvuoden
aikana jo saamamme 42 000 eri kielillä
painettua katekismusta, on Nairobin varastomme vuonna 2020 täyttynyt yli 400
000 luterilaisella kirjalla. On siinä meillä
jaettavaa ympäri Itä-Afrikkaa! Toisaalta,
osviittaa antakoon, että tammi-, helmija maaliskuun aikana toimistomme oli
jakanut kirjoja jo 100 000 kappaleen
edestä. Tarve on myös siis suuri.

Katekismusopetuksessa on
kirkon tulevaisuus
Tulevista projekteistamme yksi innostavimpia on englanninkielisten katekismusten jako luterilaisiin kouluihin oppimateriaaliksi. Itä-Afrikassa on paljon
luterilaisia peruskouluja. Oppilaat tulevat hyvin erilaisista hengellisistä taustoista, mutta koulut opettavat Raamattua luterilaisen tunnustuksen mukaisesti.
Tähän asti kouluilla ei kuitenkaan ole
juuri ollut tarvittavaa oppimateriaalia.
Siksi järjestömme on mukana varustamassa kouluja jakamalla näille katekismuksia opetusmateriaaliksi. Opetuksesta tulee vastaamaan koulujen yhteydessä
toimivat luterilaiset pastorit. Uskomme
vakaasti, että katekismusopetuksella on
merkittävä vaikutus luterilaisen kirkon
tulevaisuudelle. Koulun kautta lapset ja
nuoret saavat kasvaa ja opetella oikean
ja raamatullisen uskon perusteita varhaisesta iästä lähtien.
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Suomessahan meillä oli aikoinaan sama tilanne, kun kansallemme opetettiin
katekismusta. Juuri tämän katekismuksen kyllästämän kansan parissa syntyi
suuret herätykset. Ne eivät tapahtuneet
tyhjiössä, vaan tilanteessa, jossa Jumalan
Sanaa oli opetettu ja sitä oli harjoitettu.
Rukouksemme on, että myös Itä-Afrikassa ihmiset saisivat juurtua oikeaan ja
raamatulliseen oppiin, jossa evankeliumi
julistetaan kirkkaasti ja sakramentit toimitetaan oikein. Tämä voi tapahtua vain
opettamalla, ja opetuksen tueksi tarvitaan hyvää opetusmateriaalia. Kirja, joka
jo viidensadan vuoden ajan on palvellut
ja vahvistanut kristittyjä ympäri maailmaa, saakoon palvella nyt myös nuoria
kirkkoja ja kristittyjä Itä-Afrikassa!

Vapaat suunnat kiinnostuivat
katekismuksesta
Katekismuksia ei mene pelkästään kouluihin. Niitä jaetaan myös pappissemi-

naareihin, hiippakuntiin ja seurakuntiin. Katekismusopetusta ja sen eteenpäin opettamista annetaan papistolle,
diakonissoille, pyhäkoulunopettajille ja
seurakuntien vastuuhenkilöille. Tavoitteena on, että tämän jälkeen he vastaavat itsenäisesti opetuksesta omilla alueillaan. LHF toimittaa katekismuksia myös
muille toimijoille ja lähetysjärjestöille,
jotka sitten jakavat ja opettavat niitä
omille kontakteilleen. Onpa meiltä tilattu katekismusta vapaistakin suunnista.
Ja tottahan me ilolla sitä heille jaamme.
Lähetyshiippakunta on siis mukana
työssä, jonka hedelmien uskomme kantavan pitkälle eteenpäin. Jaetuista kirjoista jää pysyvä jälki kirkkoihin ympäri
Itä-Afrikkaa. Työnäky, niin kotimaassa
kuin lähetyskentällä, on sama. Kaiken työn tavoitteena on seurakuntien
rakentaminen ja vahvistaminen. Oikea
sananjulistus kuuluu kaikille kansoille,
suomalaisille ja itäafrikkalaisille, sinne,
missä ikinä toimimmekaan.

Varma on se sana
Usein kuulemme sanottavan: ”Onko se nyt ihan varmaa?”. Usein syystäkin näin
sanotaan, sillä moni asia on täällä maailmassa epävarma. Jos oikein tarkkaan alkaa
asiaa pohtia, voi tulla jopa sellaiseen tulokseen, ettei oikeastaan mikään ole elämässämme varmaa. Ja se on kyllä ahdistavaa!
Otsikon mukainen lause löytyy muutamastakin eri kohdasta Paavalin kirjeitä. Erityisesti ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle Paavali käyttää ilmausta ”varma on se
sana” tai ”tämä sana on varma”. Paavali viittaa näillä sanoilla kirjoittamaansa tekstiin. Samalla – ja ennen kaikkea – kyse on jostain muusta kuin Paavalin sanoista.
Edesmennyt seurakunnan paimen, tohtori Anssi Simojoki käytti usein sanontaa
”Niin kuin se on kirjoitettu, niin se myös paikkansa pitää.” Kyse on samasta asiasta, josta Paavalikin kirjoittaa: Jumalan sana on aina varma. Siinä ei ole mitään epävarmaa. Kaikkihan katoaa, mutta Herran sana ei. Näinhän Pelastajamme itse sanoo
(Mark. 13:31).
Kun tarkastelee sanoja ”Varma on se sana…”, löytää sielulleen suuren lohdutuksen.
Paavalihan sanoo 1. Tim. 1:15: ”Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen
arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä
olen suurin.” Ajatella! Juuri tämä on varmaa: se, että Jeesus on tullut syntisistä suurinta pelastamaan. Ja vielä 2. Tim. 2:11–13: ”Varma on tämä sana; sillä: jos olemme
kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää; jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, on hänkin
kieltävä meidät; jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä
itseänsä kieltää hän ei saata.”
Käsittämättömän upeaa! Tämä on täysin varmaa, sillä Jumala on itse näin luvannut
ja Hän itse vastaa sanastaan. Hän, joka on itse Totuus ja Rakkaus, tekee sen, mitä
sanassaan lupaa. Kun me lankeamme syntiin, Kristuksen veriarmo on sama. Se on
varmaa. Kun me olemme uskottomia, Jumala on aina uskollinen. Se on täysin varmaa. Tämä sana on varma, sillä se ei ole meidän valheellisten ihmisten sanomaa.
Tämä sana ei ole meistä lähtöisin. Tämä sana on lihaan tulleen Jumalan Sanan sanaa
sinulle. Hänen, joka on kaikkien ihmisten Pelastaja ja Armahtaja. Ota tämä varma
sana vastaan, sillä se on vastaanottamisen arvoinen!
Hannu Mikkonen
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Hanna unelmoi seurakunnasta:
kuin toinen perhe
Reetta Syri

Hanna tunsi jo pienenä vahvaa vetoa hoivaamiseen. 5-vuotiaana hän haaveili haavoittuneiden eläinten
sairaalasta ja vähän kasvettuaan unelmana oli muuttaa Intiaan hoitamaan lapsia. Tie vei kuitenkin opiskelemaan luokanopettajaksi ja Hannasta tuli kuuden biologisen lapsen äiti. Nyt vanhimmat lapset ovat jo
maailmalla ja Hannan tehtävä jatkuu viiden sijaislapsen äitinä.

T

avallista päivää ei olekaan. Elämä on arjen pyörittämistä ja yhteistyötä monien eri viranomaisten kanssa, Hanna kertoo.
-Tähän tehtävään olen kasvanut
vähitellen. En jää miettimään menneitä virheitä tai olisinko voinut toimia
jossain tilanteessa paremmin. Haluan
olla armollinen itselleni ja ajatella, että
olen aina toiminut senhetkisen viisauden ja ymmärryksen varassa ja niillä voimavaroilla, joita minulla on ollut
käytettävissä.
Hanna on realisti ja optimisti. Kaikenlaisille tunteille pitää olla tilaa ja
niistä pitää myös puhua ääneen. Myös
omista ärsyyntymisen ja vihan tunteista.
-Olemme välillä todella vaikeiden
asioiden keskellä ja lapset voivat tulla
todella rikkinäisistä oloista. He eivät
välttämättä edes tiedä, mitä huolenpito
ja rakastaminen on tai mitä äiti merkitsee. Näitä asioita me sitten opettelemme
yhdessä.

Lähetyshiippakuntaan
tutustumassa

Hanna on kasvanut kristillisessä kodissa
ja kuullut pienestä asti pappansa opetuksia. Pappa oli saarnamies, jolle oli
tärkeää puhua Raamattuun sitoutuen ja
juurevasti. Oma kotiseurakunta pienellä paikkakunnalla oli turvallinen paikka
kasvaa.
-En oikein ole löytänyt sen jälkeen
seurakuntayhteyttä vaikka olen sitä etsinyt, Hanna miettii.
Kansankirkon sisällä hämmensivät
erimielisyydet isoissa kysymyksissä eikä
seurakuntalaisetkaan tienneet mitä milloinkin ajatella.
Hanna etsi vaihtoehtoja varmasti
Raamattuun sitoutuneista seurakunnista. Hannan sisko oli löytänyt pääkaupunkiseudulta Lähetyshiippakunnan messut, ja vinkkasi niistä Hannalle.
Niinpä Hanna kävi Seinäjoella tutustumassa Luukkaan seurakuntaan.
-Minut otettiin todella lämpimästi
vastaan, Hanna muistelee hymyillen.
Nyt Hanna kulkee perheensä kanssa
mahdollisuuksien mukaan 80km:n päähän Seinäjoelle messuun.
-Saarnat ovat aina puhuttelevia ja voimaannuttavia. Mutta
ei kaikki aina mene
niinkuin elokuvissa.
-Yleensä istun
joku lapsista sylissä
ja olen ihan sekaisin,
mistä kirjasta milloinkin lauletaan ja
mitä kohtaa seurata,
Hanna nauraa.
-Kaavamaisuus
ja ortodoksimainen
psalmien laulanta
hämmentävät edelleen, eloisa Hanna
pohtii.

- Sopeudunkohan joukkoon, Hanna
tunnustaa miettivänsä.
-Hyvä seurakunta on kuin toinen
perhe, Hanna unelmoi.
- Hengellinen ravinto on tosi tärkeää,
mutta myös samanhenkiset ystävät ja
yhteys, Hanna jatkaa.

Tule turvallisella mielellä
Hannan sunnuntainen matka messuun
voi lyhentyä tulevana syksynä, sillä Alajärvellä suunnitellaan Lähetyshiippakunnan messutoiminnan käynnistymistä.
-Voin suositella messua kenelle tahansa, Hanna rohkaisee.
- Voit tulla turvallisella mielellä ja
luottaa, että opetus on Raamattuun
sitoutunutta.
Hanna on kohdannut ennakkoluuloja
Lähetyshiippakuntaa kohtaan.
Siellä ollaan kuulemma erityisen pyhiä ja synnittömiä. Ja aina oikeassa.
Hanna ihmettelee mistä nämä ajatukset nousevat.
-Oma kokemukseni on kuitenkin aivan toinen.

Vain yksi toive
Hanna viipyy vielä kesän muistoissa. Yksi parhaimmista liittyy kissoihin.
Hanna kertoo vanhimpien tyttäriensä
toivoneen kissanpentua.
-Soitin eläinsuojeluyhdistykseen, ja
illalla meillä oli yhden kissanpennun sijaan kolme kissanpentua ja kaksi emoa!
Näin voi käydä vain meillä, Hanna nauraa. Tulevaa syksyä ajatellen, Hannalla
on vain yksi toive:
-Että saisimme elää omaa arkeamme
rauhassa.

