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Tasapäistävästä ja
taivaallisesta arvosta
Juhana Pohjola

”

Naispappeutta vastustava Luthersäätiö…” En muistaa vuosien
varrelta monta lehtikirjoitusta
ilman tätä määritelmää. Ikään kuin toimintamme ytimessä olisi vastustaminen ja vieläpä naisten. Opetamme kyllä Lähetyshiippakunnassa Raamatun,
tradition ja valtaosan kirkkokuntien
kanssa paimenviran kuuluvan miehille. Vaikka paimenvirkaan vihkiminen
ei ole kansalaisoikeus vaan Kristuksen
säätämä apostolinen virka, monet
ymmärtävät asian yhteiskunnallisena
tasa-arvokysymyksenä. Raskasta on
ollut kantaa, jollei naisvihaajan, niin
ainakin naisten syrjijän leimaa. Vaikea
on kuitenkin tätä ennakkokäsitystä
sovittaa yhteen seurakunnissamme
toimiviin kyvykkäisiin naisiin ja
naisteologeihin!
Pappisvirkaa koskeva debatti nivoutuu paljon suurempaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvään
kulttuuritaisteluun länsimaissa. Jos
aikaisemmin monet heiluttivat yhteiskunnallisen luokkataistelun lippua
pääomasta, 1960-luvulta jälkeen on
marssittu toisenlaisten sorrettujen
naisten ja erilaisten vähemmistöjen
kuten sateenkaariväen kanssa. Tätä
on kutsuttu kulttuurimarxilaisuudeksi.
Opiskeluaikoinani tasa-arvon toteutumisen mittana Suomen ev.lut. kirkossa
pidettiin sitä, että Oulun piispaksi valittaisiin tummaihoinen lesbo. Tämän
ideologisen aatesuunnan valtakritiikin
kertomusta kaiutetaan ainoana totuutena mediassa. Yksilövapauden ja tasaarvon nimessä yhä julkeammin kielipoliisit ja tasa-arvovartijat rajoittavat
yhteisiä vapauksia. Askel askeleelta
tämä ideologia valtaa lainsäädäntöä,
mediaa, koulumaailmaa, kirkkoja ja
arkielämää. Poliittisesti korrektista
julkishallinnosta on vaikea kohta
löytää virkamiestä naistenvessasta!
Lopputulemana tästä myllerryksestä
on ollut, että sukupuolta ei käsitetä
biologisena tosiasiana vaan ihmisen
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omana valintana ja kokemuksena. Ja
jos yhteiskunta ei halua sortaa, sen täytyy kumartaa yksilöiden kokemusta. Ja
jos joku ei halua kumartaa, niin sortajat on pantava kuriin! Kuka opettaja
uskaltaa enää sanoa: Hyvää huomenta
tytöt ja pojat!
Tasapäistävästä tasa-arvokäsityksestä
juopuneissa länsimaissa on skandaali
opettaa, että Jumala on luonut miehen
ja naisen omaksi kuvakseen. Mieheys
ja naiseus ovat syntymässä lahjaksi
annettua, mutta tässä synninlangenneensa maailmassa monesti rikkinäistä
ja väärinkäytettyä. Jumalan kuvaksi
luotuisuudesta seuraa kaksi perustavaa
seikkaa. Naiset ja miehet ovat samanarvoisia mutta eivät samanlaisia. Tämän
yhdenvertaisuuden mutta erilaisuuden
säilyttäminen on tärkeää niin aikuisten
kuin erityisesti lastenkin kannalta.
Valitettavasti juuri miehen ja naisen
mallin tarvitsevat lapset tulevatkin
kantamaan kalliin hinnan luotuisuuden
ja Jumalan säädökset syrjäyttäneestä
ideologisesta päihtymyksestä. Kun
kerran humalahöyryt haihtuvat ja vastuullisia hullutukselle etsitään, toivoa
sopii, että edes kristityn nimeä kantavat olisivat tunnustaneet luotuisuuden
perustavat totuudet.
Raamatun opetus naisen yhdenvertaisesta arvosta miehen kanssa on
valtava suoja fyysisesti heikommalle
sukupuolelle. Tästä seuraa luovuttamattomia oikeuksia kuten tyttöjen ja
naisten fyysinen ja henkinen koskemattomuus, yhtäläiset mahdollisuudet
koulutuksen kautta kehittää lahjojaan
ja yhteiskunnassa käyttää taitojaan.
Tämän oikeuden perusta ei ole vain
tasa-arvoa tavoittelevan yhteiskunnan
myöntämä, vaan Jumalan antama ja 10
käskyn suojelema.
Raamatun opetus naisen ja miehen
erilaisuudesta ja eri kutsumuksista
perustuu myös luomiseen. Jumalan
luoma ruumiillinen ja henkinen erilaisuus nostaa kunniaan naiset juuri

ainutlaatuisina naisina. Se myös korostaa naisten jaloa kustumusta joko
naimattomina tai vaimoina ja äiteinä.
Se myös tarkoittaa, että naisten ja
miesten tehtävien erilaisuus kirkossa
ei ole haitta, vaan toisiaan täydentävä
rikkaus seurakuntien parhaaksi.
Lähetyshiippakunnan
kutsumus
ei ole vain vastustaa, vaikka emme
suostukaan tasa-arvoideologian vietäväksi. Kansalaisina saamme rohkeasti
edistää kristillisen ihmiskäsityksen
mukaisia arvoja. Perheissämme ja
seurakunnissamme saamme vahvistaa
lapsiamme Jumalan luomina tyttöinä
ja poikina, opettaa kunnioittamaan
toista sukupuolta sekä arvostamaan
avioliittoa ja vanhemman tehtävää.
Tarvitsemme jokainen tukea omassa
kutsumuksessamme miehinä tai naisina, koska juuri sukupuolisuuteen
liittyvät asiat ovat monesti säröillä.
Samanarvoisuuden mutta erilaisuuden salaisuuden ei tulisi olla meille
vieras. Pyhän Kolminaisuuden persoonathan ovat samaa olemusta, mutta silti erillisiä persoonia. Isä Jumala ihmisrakkaudessaan antoi Jeesuksen syntyä
mieheksi Pyhästä Hengestä ja
Neitsyt Mariasta meidän
pelastuksemme. Siinä on
kiteytetty mieheyden ja
naiseuden taivaallinen
arvo!

K

Keidashetki - valtakunnalliset
naistenpäivät
Sanna-Maria Linnala

K

Reetta Syri

eidas. Se voi olla vain pieni
pelkkä lähde. Se voi olla
isompi alue. Se voi saada
vetensä jopa 800 kilometrin päästä Se
on kuitenkin paikka, jossa pulppuaa
erämaan kulkijalle aina tuoretta ja
pysyvää vettä.
Tällaisen taivaan Isän keitaan äärelle oli hän johdattanut erilaisissa
elämäntilanteissa olevia naisia; kenet
läpi aavikkomyrskyn, kenet lentäen
ja visertäen kuin kevään riemua ja
iloa täynnä olevan lintusen tai kenet
ehkä arkaillen ystävän rohkaisemana.
Tällaisen elämää antavan keitaan
äärelle saivat naiset istahtaa. Keitaan,
jossa kaikki on jo valmiina.

Ainutkertaisina ja arvokkaina
Lähetyshiippakunnan valtakunnalliset
naistenpäivät saivat tänä vuonna jatkoa
huhtikuisena viikonloppuna Wanhan
Karhunmäen vapaa-ajan keskuksessa
Lapualla. Kuutisenkymmentä naista
oli kokoontunut Luukkaan seurakunnan tarmokkaiden naisten valmistamaan Keidashetkeen. Näille päiville
oli selvästi tilausta. Niin paljon oli
naisilla asiaa, että ruokailujen aikana
ajatusten ja kuulumisten vaihtaminen
nosti desibelit kattoon.
Sari Tanus aloitti Keidashetken
jakamalla ajatuksia ja herättelemällä
naisia pohtimaan, mitä merkitsee olla
arvokas, arvostettu ja aktiivinen nainen. Olenko tällainen omissa silmissäni ja ajatuksissani? Entä miten ajattelen toisista? Tuenko? Kannustanko?
Annanko tilaa olla aktiivinen?
Huolimatta siitä, mitä itse ajattelen,
saan uskoa, että Jumala on kutonut minusta ainutkertaisen ja arvokkaan naisen. Naisen, jolle on tehtävä Jumalan
suunnitelmassa. Tähän tehtävääni saan
tarttua rohkeasti luottaen, että Jumala

kyllä neuvoo, ohjaa ja antaa viisautta
ja voimia.

Erämaavaelluksella
Keidashetkemme jatkui lauantaina Mailis
Janatuisen syvällisellä
raamattuopetuksella.
Saimme lähteä erämaavaellukselle
Jumalan Kuutisenkymmentä naista kokoontui tänä vuonna
kansan,
Mooseksen Lähetyshiippakunnan naistenpäiville.
ja Jeesuksen kanssa.
Erämaavaellukselle, jonka jokainen vain lepäsi toisten saunoessa. Päivä oli
pieni ja suuri kivi, polttava helle, hyvä päättää yhteiseen kompletorioon
epäuskon kiusaukset ja suuret ihmeet (rukous päivän päättyessä).
olivat Jumalan käsissä. Herran apu oli
koko ajan läsnä; pilvipatsaan valona Marian paikalta
Martan paikalle
yöllä ja varjona päivällä.
Aivan samalla tavoin kuin Jumalan
kansa, Mooses ja Jeesus joutuivat Ennen sunnuntain virvoittavaa keidaskiusattaviksi, Herra sallii kiusausten ja hetkeä – messua Luukkaan seurakunvastoinkäymisten tulla myös meidän nassa – Pauliina Pylvänäinen valotti
poluillemme viedäkseen meitä lähem- meille, miten jo varhaiskirkon aikana
mäksi häntä. Näyttääkseen meille, mitä naiset saivat olla monissa tärkeissä,
sydämissämme on, että huomaisimme merkittävissä ja vastuullisissa palvetarvitsevamme enemmän Vapahtajaa. lutehtävissä seurakunnassa. Meidän
Saamme olla turvallisella mielellä, palvelumme on Kristuksen palveluettä Jeesus kyllä täyttää tarpeemme ja työtä, joka saa voimansa sanasta ja
antaa meille puuttuvat asiat elämääm- sakramenteista. Meidän ei tarvitse
me. Aivan samalla tavoin kuin Jumala omalla palvelullamme ansaita arvoa ja
ruokki israelilaiset mannalla erämaas- arvostusta Herralta. Hän on tehnyt kaisa hän antaa meille konkreettisen avun ken meidän puolestamme valmiiksi.
tai sanansa, jonka varassa jaksamme Herra siunaa palvelutyömme ja antaa
eteenpäin. Jumalan lupaus – orjuus sille arvon.
loppuu kerran – sai täyttymyksensä
Saamme ensin olla Marian paikalla
Jumalan kansan elämässä Jerikon Herramme palveltavina ja sen jälkeen
muurien sortuessa. Jeesuksen erämaa- iloiten Martan paikalla palvelemassa.
vaelluksen loppu oli hänen ylösnouse- Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa
muksensa ja taivaaseen astumisensa. iloiten. Nämä sanat saivat päättää
Meidän erämaavaelluksemme loppuu Keidashetkemme. Siunattu olet tullessasi ja siunattu lähtiessäsi (5. Moos.
kerran taivaan kirkkauteen.
Lauantain opetusten, yhteislaulujen ja 28:6).
maittavien aterioiden jälkeen saimme
vielä liikuntaa, lepoa ja saunaa. Kuka Näemmehän toisemme seuraavilla
lähti raittiiseen kevätilmaan, kuka naistenpäivillä vuoden päästä!
otti hien pintaan sählyä pelaten, kuka
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Sanna-Mari Linnala: ”Naisissa
on valtavaa potentiaalia”
Reetta Syri

S

anna-Mari Linnalan arki on
vauhdikasta, tapahtumarikasta ja
elämää täynnä kotona Eurajoella.
Puolisona ja viiden tyttären äitinä arki
on ruuhkaista, ja hyvän elämän rajoja
pitää usein pohtia.
- Osaanko kohdata jokaisen lapsen
niin kuin hän tarvitsee? Onko minulla
heille aikaa? Entä puoliso? Mitä meille
kuuluu?
Keskeneräisyyden ja riittämättömyyden tunteet ovat usein läsnä.
Silti tavallinen arki tuottaa SannaMarille eniten iloa.
- Kun isommat lapset selviävät aamulla kouluun ja pienemmät ovat syöneet
aamupalansa, laitan eilisen päivän
tiskit koneeseen, pyykkikoneen päälle
ja ajattelen, että tässä on minun keidashetkeni! Sanna-Mari nauraa.
- Minun paikkani ja kutsumukseni
on juuri tässä, omassa kodissa näiden
ihmisten keskellä.

Tulla kohdatuksi
Sanna-Mari valittiin Lähetyshiippa
kunnan naistyön toimikunnan puheenjohtajaksi tämän vuoden alussa.
Toimikunta sai tehtäväkseen suunnitella lähetyshiippakunnan naistyötä
ja luoda verkostoa, joka tavoittaisi
Lähetyshiippakunnan jokaisen seurakunnan naiset. Tänä keväänä viisi
naista ovat yhdessä pohtineet, mitä
naistyö seurakunnissa voisi olla, mitä se tavoittelee ja millä keinoin.
Ensimmäinen naistyön strategia esiteltiin valtakunnallisilla naistenpäivillä
Lapualla.
- Eri elämäntilanteessa ja eri elämänkaaren vaiheissa olevien naisten tavoittaminen ja kohtaaminen tuntui heti
tärkeältä, Sanna-Mari kertoo.
Seurakunnissa elää hyvin erilaisissa
elämäntilanteissa olevia naisia. On
pienten lasten äitejä, yksin eläviä,
mummoja, leskiä, vaimoja, kihlattuja,
opiskelijoita ja aikuisten lasten äitejä.
- Pienten lasten äidit löytävät toisensa
luontevasti, ja lapsista on aina helppo
puhua. Eri elämäntilanteessa olevat
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naiset jäävät helposti yksin. On hirveän tärkeää, että voi kokea tulleensa
seurakunnassa kohdatuksi.
Sanna-Mari haluaisi myös vahvistaa
eri-ikäisten naisten yhteyttä.
- Voisimme oppia toisiltamme, niin,
että jokainen voisi ammentaa omasta
elämänkokemuksestaan ja kulkea vierellä, kun toinen sitä tarvitsee.
Sanna-Mari haluaa myös rohkaista
kanssasisariaan.
- Pysähdy miettimään, kenen rinnalle
sinä voisit mennä. Kenet kohdatessa
voisit hyödyntää omaa tarinaasi ja
elämänkokemustasi?

Oma paikka
Mihin
naisia
tarvitaan
Lähetyshiippakunnassa?
- Kaikkeen paitsi ei pastorin tehtävään,
Sanna-Mari vastaa.
Naisissa on valtavaa potentiaalia, jos
sitä vain käytetään. Naiset tarvitsevat
tehtäviin rohkaisua ja kannustusta.
Sanna-Mari tarkentaa:
- Haluan tukea miehiä heidän tehtävissään ja antaa heille sen tilan, joka
heille kuuluu.
Sanna-Mari kertoo löytäneensä oman
paikkansa seurakunnassa kivuttomasti.
- Vapaaehtoistyö on minun juttuni,
johon olen kasvanut. Tartun niihin
tehtäviin, joita on ja teen kaikkea, mitä
vain osaan. Vaikeampaa on ollut sen
miettiminen, kuinka paljon jaksan ja
sen opetteleminen, että voin myös kieltäytyä. Eletään saavutetusta voitosta
käsin, Sanna-Mari sanoo hymyillen.
Joskus seurakunnassa ehkä pysähdytään miettimään liikaa kunkin omaa
kutsumusta ja paikkaa sen sijaan, että
tartutaan hommiin ja tehdään niitä
yhdessä.
- Jokaisella on seurakunnassa tehtävää,
toisella näkyvämpää ja toisella näkymättömämpää. Jokainen messussa kävijä on tärkeä, Sanna-Mari vakuuttaa.
Sanna-Marin perheelle viikoittainen
messu on todellinen keidashetki –
siitäkin huolimatta, että messuun ei

aina lähdetä seesteisissä ja rauhallisissa tunnelmissa.
- Härdelli alkaa joskus jo lauantaina,
Sanna-Mari huokaa.
Kannattaako joka kerta lähteä?
- Ehdottomasti, Sanna-Mari vastaa
heti. Vähintäänkin lapset ovat seurakunnan keskellä ”hyvässä tuoksussa”.

Äidin roolissa
Sanna-Mari on viiden tyttären äiti ja
miettii usein, miten kasvattaa tytöistä
rohkeita ja voimakkaita naisia.
- Yritän kertoa heille, että he ovat
ainutkertaisia, ihania ja valloittavia
Jumalan luomia naisia. Heillä jokaisella on oma tehtävänsä, oli se mikä tahansa. Jumala on jo kohdussani luonut
ja punonut heistä sellaisia kuin he ovat.
Toivon, että he osaavat ja uskaltavat
vaikeidenkin asioiden keskellä puhua
ja jakaa ajatuksiaan. Haluan heidän
tietävän, että heillä on lupa olla heikkoja. Vahvoja naisia tarvitaan, mutta
jokaisen elämässä on myös hetkiä,
jolloin ei jaksa eikä kykene ja silloin
saa olla heikko.
Sanna-Mari kannustaa aikuisia kyselemään aktiivisesti päivän kuulumisia
lapselta. Lapset elävät joka päivä
maailmassa, jossa he kohtaavat asioita,
joita emme toivoisi heidän kohtaavan.
Lasten tervettä kasvua ja kehitystä aikuisiksi yritetään myös horjuttaa mitä
kummallisimmilla tavoilla suvaitsevaisuuden nimissä.

Ystävyydestä
Naiset tarvitsevat toisiaan. Niin myös
seurakunnassa. Erityisesti Sanna-Mari
kaipaa tilaa pohtia omia kysymyksiään, jotka niin helposti jäävät äidin
moninaisten tehtävien varjoon.
- Millainen nainen minussa asuu?
Millainen on menneisyyteni? Miten
katson itseäni?
Kysymykset ovat usein naisille kipeitä, ja jokainen kantaa omia taakkojaan
sisimmässään.

- Olen saanut Jumalan armosta ja
rakkaudesta uskaltautua avaamaan
kuortani ja sisimpääni nimenomaan
naisten kesken. Olen pelännyt paljastavani itsestäni liikaa, murtuvani toisten
nähden tai kohtaavani ymmärtämättömyyttä. Mutta yhteisessä rukouksessa
ystävien kanssa olen saanut kokea
taivaan Isän hoitoa, ja sydämeeni on
tullut tilaa rauhalle ja ilolle.
Sanna-Mari kehottaakin rukoillen
etsimään tällaisia ystäviä ja vaalimaan
yhteyttä.
- Kun ei tarvitse kantaa menneisyyden
taakkoja, jaksaa paremmin kantaa tähän elämänvaiheeseen annettua ristiä.
Kipeiden asioiden kohtaamisessa minua on suuresti lohduttanut ajatus siitä,
että ristin voima kantaa elämässäni
sekä taaksepäin että eteenpäin.
- On hienoa, että saan elää naisena
Jumalan täydellisessä suunnitelmassa. Saan kokea kaikki elämän värit
ruskasta harmauteen ja kesän valosta
talven hämärään. Saan elää monisäikeistä elämää vaimona, äitinä, siskona
ja ystävänä. Saan olla herkkä ja empaattinen ja pohtia elämän kysymyksiä
yhdessä toisten kanssa. Se on kaikki
Jumalan lahjaa, Sanna-Mari toteaa
kiitollisena.
- Jumalalla on suunnitelma jokaiselle
elämäni päivälle. Kunpa se saisi olla
kirkkaana mielessä elämän kivikoissa
ja karikoissa.

Naistyön toimikunnan pj. Sanna-Mari Linnala tahtoo rohkaista
naisia vastuunkantoon seurakunnassa.

Keskeneräisenä täydellinen – naistyön strategia pähkinänkuoressa
Tavoitteet:
- tavoittaa ja kohdata eri elämänkaaren vaiheissa ja elämäntilanteissa olevat naiset
- luoda toimintaedellytyksiä paikallisseurakuntien naistyölle
- tarjota luterilaista Raamattuun pitäytyvää erityisesti naisille suunnattua opetusta
- kannustaa naisia elämään Jumalan luomina ihmisinä sekä rohkaista heitä käyttämään potentiaaliaan ja lahjojaan
- vahvistaa naisten seurakuntayhteyttä oman paikan ja palvelutehtävän löytämisellä
- julkaista kristilliseen naiskuvaan liittyvää opetusmateriaalia ja välittää sitä seurakunnille
- edistää kristittyjen naisten yhteyttä valtakunnallisesti
Miten toimitaan?
- jokaiseen seurakuntaan naistyön vastaava
- naiset kokoontuvat seurakunnissa säännöllisesti naisteniltaan / naistenpiiriin
- valtakunnalliset naistenpäivät vuosittain
- jokaisessa rovastikunnassa naistenpäivä vuosittain
- tiedotetaan naistyön kuulumisista ja tapahtumista monin eri tavoin
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Todellista nauseutta etsimässä
Mari Hiltunen

Andrea Mantegna / Wikimedia commons

A

jallemme on tyypillistä sanoutuminen irti perinteisistä
ajattelumalleista. Naisen ja
miehen erilaisuutta kyseenalaistetaan.
Tämän ajattelutavan juuret ovat ranskalaisen Simone de Beauvoirin filosofiassa. Beauvoirin perusteesi oli, että
kaksijakoinen sukupuolijärjestelmä on
vääristynyt eikä pohjaudu todellisuuteen. Ei siis yllättävää, että Beauvoir
samoin kuin hänen miesystävänsä
Sartre edustivat ateistista eksistentialismia. Kristinusko edusti heille taantumusta ja kahletta.
Beauvoirin teos Toinen sukupuoli
ilmestyi jo vuonna 1949. Paljon on
tapahtunut sen jälkeen. Nykyisin puhutaan kahden sukupuolen sijaan sukupuolen moninaisuudesta. Taustalla
on myös yksilön vapautta korostava
individualismi – kukaan toinen ei saisi
määritellä sitä, millaiseksi itse koen
sukupuoleni tai seksuaalisuuteni juuri
tällä hetkellä.
Mitä sitten voisi tarkoittaa raamatullinen naiseus tässä sekavassa ajassamme? Puhumattakaan siitä, miten onnistumme pitämään esillä ja elämään itse
Raamatun ihmiskäsityksen mukaista
elämää?
Sekä naisina että miehinä tärkeintä
on juurtua syvälle Jumalan sanan
opetukseen.
”Kun kerran olette ottaneet
omaksenne Herran Kristuksen
Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Pitäkää varanne, ettei
kukaan houkuttele teitä harhaan
tyhjillä ja pettävillä viisauden
opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja
maailman alkuvoimiin eivätkä
Kristukseen.” (Kol. 2:6–8)
Vaikka ympäröivä kulttuuri muuttuu,
Jumalan sana pysyy muuttumattomana. Meidän ihmisten syvimmät
tarpeet eivät myöskään muutu aikojen
saatossa. Koska olemme lähtöisin
Jumalasta, kaipaamme hänen yhteyteensä. Jumalan pyhät käskyt myös antavat aina oikeat puitteet elämällemme
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– samoin niiden rikkominen rikkoo
aina myös meidän ihmisyyttämme.
Kristittyinä emme voi lähteä ”rakkauden tähden” mukaan sukupuolineutraaliutta tai sukupuolien moninaisuutta
korostaviin ideologioihin.
Jumala tietää, millaista tekoa me
olemme. Hän on luonut hyvän järjestyksen, jossa parhaiten voimme elää
hänen tarkoittamaansa elämää.

Onko Raamattu
naisvihamielinen teos?
Feministiteologit ovat syyttäneet
kristinuskoa patriarkaaliseksi, miesvaltaiseksi uskonnoksi. Tällainen
katkeruuden sävyttämä kilpailuasetelma sukupuolien välillä on syntiinlankeemuksen seurausta. Jos tutkimme
pelastushistorian keskeisiä tapahtumia
Raamatusta, huomaamme naisten olevan niissä todella merkityksellisellä
paikalla.
Jumala syntyi ihmiseksi naisen
kautta. Jeesuksen äiti, Neitsyt Maria,
on niin keskeinen henkilö, että mainitsemme hänet joka kerta uskontunnustusta lausuessammekin. Maria on
monella tavalla esikuva. ”Minä olen
Herran palvelijatar”, Maria vastaa
enkelille, kun tämä välittää uskomattomalta tuntuvan tiedon Jumalan Pojan
syntymisestä Marian kautta. Maria
suostuu täysin Isäntänsä, Herransa
määräysvaltaan.
Miten
erilainen
asenne kuin meillä nykynaisilla, joita
kehotetaan toteuttamaan itseämme ja
kapinoimaan kaikkia auktoriteetteja
vastaan!
Marialle Jumalan tahtoon suostuminen ei tuonut mukanaan menestymistä
tai helppoa elämää. Tuska sydämessään hän sai seurata poikansa elämää
ristille saakka. Oli varmasti monia kysymyksiä, joihin Maria ei maanpäällisen elämänsä aikana saanut vastauksia.
Naiset olivat mukana myös pelastushistorian tärkeimmissä tapahtumissa.
Johanneksen mukaan Jeesuksen ristin
luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän
sisar sekä Maria, Klopaksen vaimo, ja

Magdalan Maria. Ylösnousemuksen
todistajina olivat naiset.

Naisen paikka perheessä
Naisen tehtävä äitinä on sekin kyseenalaistettu. Toisaalta puhutaan
siitä, että naisen tehtävä ei ole olla
”vain äiti”. Toisaalta yhä enemmän on
nuoria naisia, jotka suoraan sanovat,
etteivät koskaan halua äidiksi. Tai että
he haluavat kyllä lapsia, mutta eivät
miestä. Kaikista näistä petollisen ihmissydämen tuottamista vääristyneistä
malleista meidän on kristittyinä sanouduttava irti.
”Vanhojen naisten tulee samoin
käyttäytyä arvokkaasti. He eivät
saa puhua muista pahaa eivätkä
olla viinin orjia, vaan heidän on
opetettava muita hyvään. Heidän
tulee kehottaa nuoria naisia rakastamaan miestään ja lapsiaan,
olemaan puhtaita ja siveitä, hoitamaan hyvin kotinsa ja mukautumaan miehensä tahtoon, jottei Jumalan sana joutuisi pilkan
kohteeksi.” (Tiit. 2: 3–5)
Aikamme on myös kaksinaismoralistinen. Toisaalta sukupuolisuus
halutaan häivyttää ja vääristää sukupuolineutraaliudeksi. Samanaikaisesti
sekä naisia että miehiä esineellistetään
seksuaaliobjekteiksi.
Narsistinen
selfiekulttuuri kertoo siitä, mikä sydämemme täyttää. Minä, minä ja minä.
Minä itse muokkaan itsestäni palvonnan kohteen.
”Älkää rakastako maailmaa,
älkää sitä, mikä maailmassa
on. Jos joku rakastaa
maailmaa, Isän rakkaudella
ei ole hänessä sijaa. Sillä
mitä kaikkea maailmassa
onkin, ruumiin halut, silmien
pyyteet ja mahtaileva elämä,
se kaikki on maailmasta, ei
Isästä. Ja maailma himoineen
katoaa, mutta se, joka tekee
Jumalan tahdon, pysyy iäti.”
(1. Joh. 2:15–17)

Nykyään puhutaan perheiden moninaisuudesta. Isän, äidin ja lasten
muodostama ydinperhe nähdään sekin
muinaisjäänteenä, josta ei voi rakentaa yleistä sääntöä. Kuitenkin lasten
itsetunnon kannalta paras kasvualusta
on molempien vanhempien antama
rakkaus. Vanhempien keskinäinen
suhde muodostaa lapsen henkisen kodin. Aviomies, joka suojelee isällisesti
vaimoaan ja lapsiaan, on esikuva myös
taivaallisesta Isästä.
”Tämän vuoksi minä polvistun
Isän eteen, hänen, jonka asemaa
jokainen isän ja lapsen suhde
taivaassa ja maan päällä kuvastaa.” (Ef. 3:14–15)
Raamattu esittää myös naimattomuuden Jumalan antamana erityisenä kutsumuksena. Avioliitto ei ole kaikkien
osa. Entäpä ne avioparit, jotka jäävät
lapsettomiksi vaikka toivoisivat lasta?
Kaikissa elämämme asioissa saamme
luottaa Jumalan hyvään suunnitelmaan. On myös paljon lapsia, joista
voimme kantaa hengellistä vastuuta,
vaikka he eivät olekaan biologisia
lapsiamme.

Mikä on naisen paikka
seurakunnassa?
Naisten tehtävä seurakunnassa on
korvaamaton. On aika usein meistä äideistä kiinni, lähteekö koko perhe sunnuntaiaamuna messuun. Pienten lasten
äitien tärkein tehtävä on totuttaa lapset
jumalanpalveluksessa
käymiseen.
Jos luotamme siihen, että Vapahtaja
itse toimii sanansa ja sakramenttiensa
kautta messussa, toki haluamme viedä
lapsemme Jeesuksen luokse. Tiedän,
että moni äiti kipuilee teini-ikäisensä
kanssa, joka ei enää haluakaan lähteä
mukaan kirkkoon. Nämäkin lapsemme
saamme yhteisessä esirukouksessa
jättää Jeesuksen käsiin. Käsiin, joihin
jo kasteessa olemme lapsemme laskeneet. Käsiin, jotka kantavat silloinkin,
kun omat kätemme eivät enää kelpaa
taluttamaan ja ohjaamaan.
Kristillisen kirkon historia on
täynnä äitejä, jotka ovat uskollisilla
esirukouksillaan kantaneet lapsiaan
aina uudelleen Jeesuksen luokse.
Iankaikkisuuden näkökulmasta esirukoilijan tehtävällä on valtava merkitys.
Aina emme itse näe, miten Jumala

Pelastushistoriassa naiset ovat mitä keskeisimmällä paikalla. Herran äiti, Neitsyt Maria, mainitaan joka sunnuntai
uskontunnustuksessa.
vastaa rukouksiimme. Rukouksemme
on kuitenkin viety Isän Jumalan eteen.
”Vielä tuli yksi enkeli, joka asettui alttarin ääreen kädessään
kultainen suitsutusastia. Hänelle
annettiin paljon suitsuketta, jotta
hän valtaistuimen edessä olevalla kultaisella alttarilla liittäisi
suitsutusuhrin kaikkien pyhien
rukouksiin. Niin nousi suitsutuksen savu enkelin kädestä Jumalan eteen yhdessä pyhiltä tulevien rukousten kanssa.”
(Ilm. 8:3–4)
Jumala varustaa seurakunnassa meidät
armolahjoillaan. On monia tehtäviä, joissa voimme palvella. Omien
lahjojemme ja voimiemme mukaan
löydämme varmasti paikkamme seurakunnassa. Koska paimenen tehtävä on
miehen tehtävä, meitä naisia tarvitaan
”hengellisiksi äideiksi”; sielunhoitajiksi ja toisten rinnalla kulkijoiksi.
Monet ihmiset, etenkin nuoret, ovat
nykyisin pelkästään median muokkaaman ihmiskäsityksen varassa. Siksi

on ensiarvoisen tärkeää pyytää viisautta pitää esillä Raamatun mukaista
luomisjärjestystä.
Seurakunta on kuitenkin meille kaikille ennen muuta paikka, jossa Kristus
itse hoitaa meitä parhaalla mahdollisella tavalla. Hänen parannettavakseen
ja lohdutettavakseen saamme joka
sunnuntai polvistua ehtoollispöytään.
Hän koskettaa meitä parantavasti ja
hoitaa myös niitä haavoja, joita elämämme aikana olemme väistämättä
saaneet naiseuteemme. Hän haluaa
kääntää katseemme omasta itsestämme
häneen, ylösnousseeseen Vapahtajaan.
”Jeesus sanoi hänelle: ’Mitä itket, nainen? Ketä sinä etsit?’
Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi: ’Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin
sano, minne olet hänet pannut.
Minä haen hänet pois.’ Silloin
Jeesus sanoi hänelle: ’Maria.’”
(Joh. 20:15–16)
Olet nimeltä kutsuttu.
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Mooses ja Jeesus, osa V

Mooses ja Jeesus
kirkastusvuorella
Mailis Janatuinen

M

Louvre Museum / Wikimedia commons

ooseksen elämäkerta
ei pääty hänen kuolemaansa. Vielä kerran
tapaamme hänet ihka elävänä ja
tällä kertaa Uuden testamentin
lehdillä. Vähänpä oli Mooses aavistanut toista tuhatta vuotta aikaisemmin, että hän pääsisi kuin
pääsisikin luvattuun maahan,
vaikkakin jälkijunassa. Ettei hän
saisi vain laskea jalkojaan luvatun maan kamaralle, vaan myös
nähdä sen Kuninkaan kaikessa
loistossaan.
Näetkö nyt, hyvä lukijani, miten ihmeellisesti Herra voi vastata lastensa rukouksiin? Sinunkin
rukouksiisi.
Kultaisen sonnin tragedian jälkeen Mooses oli pyytänyt saada
katsella Herran kasvojen kirkkautta, mutta hänelle oli näytetty
vain vilaus tämän selkäpuolesta.
Kirkastusvuorella tuohonkin rukoukseen vastattiin aivan ylenpalt- Portable icon with the Transfiguration
tisesti. Mooses sai nähdä vierellään Christ, Byzantine artwork.
Herransa kasvot – miten ne loistivat
Arvoitukset ratkeavat
auringon valoa kirkkaammin!
Oltiin siis taas vuorella, mutta ei
Nebolla vaan Hermonilla, minne Kirkastusvuorella Mooses sai vastavanhan ja uuden liiton edustajat olivat uksen kaikkiin niihin kysymyksiin,
kokoontuneet todistamaan Herransa jotka hänen elinaikanaan olivat jääneet
ristintien alkamista. Vanhaa liittoa vastausta vaille. Hän sai katsella peedustivat Mooses ja Elia. Molempien lastussuunnitelmaa ikään kuin vuoren
lähtö tästä maailmasta oli ollut epä- huipulta käsin. Vasta nyt hän tajusi,
tavallinen. Mooseksen oli haudannut millä tavalla Herra oli suunnitelmansa
Herra, ja Elia oli päässyt tulisilla vau- toteuttanut kansansa synneistä ja uppiniskaisuudesta huolimatta.
nuilla taivaaseen.
Israelin piti olla olemassa siitä syystä,
Kirkastusvuorella Herran kirkkaus
näkyi pilvessä, kuten se oli näkynyt että Vapahtaja voisi syntyä sen kautta
lukemattomia kertoja pyhäkköteltan ja sen keskuuteen. Se oli ollut pääasia.
päällä pilvipatsaassa. Nytkin Herran Jeesus oli syntynyt orjaksi, kuten häääni kuului pilven keskeltä, mutta nen kansansa muinoin. Hänetkin oli
ilman tulta ja tulikiveä. Loistava pilvi viety Egyptiin, hänkin oli kulkenut
verhosi heidät, ja pilvestä kuului ääni: meren läpi (kun hänet kastettiin) ja
”Tämä on minun rakas Poikani, johon oli joutunut kokemaan autiomaassa
minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!” nälän ja janon kiusaukset. Näin Jeesus
oli ikään kuin ottanut uusiksi koko
(Matt. 17:5.)
Israelin historian.
Jeesus ei ollut koskaan ollut uppiniskainen. Hän oli ottanut kaikki koettelemuksensa Isänsä kädestä napisematta,
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valittamatta, hänen hyvyyteensä
luottaen. Jeesus oli voittanut
saatanan, kun tämä oli houkutellut häntä epäjumalanpalvelukseen: ”Mene pois, saatana;
sillä kirjoitettu on: ’Herraa,
sinun Jumalaasi, pitää sinun
kumartaman ja häntä ainoata
palveleman’” (Matt. 4:9*).
Sanalla sanoen Jeesus oli täyttänyt Mooseksen lain viimeiseen
pisteeseen ja pilkkuun asti.
Isä Jumala oli siis sittenkin
löytänyt yhden ihmisen, jonka
usko ja elämä hänelle kelpasivat.
Tähän hänen pelastussuunnitelmansa oli kaiken aikaa tähdännytkin. Siinä, missä napiseva
Israel ja sen kiukustuva johtaja
olivat epäonnistuneet, oli Jeesus
onnistunut. Häneen oli Jumala
syystäkin mielistynyt.
Kirkastusvuorella keskusteltiin Jeesuksen ”exoduksesta”,
of joka tapahtuisi kohta Jerusalemissa.
(Näin siis alkukielessä, vrt. Luuk.
9:31.) Mooses sai kuulla, että hänen edessään seisovasta miehestä
tulisi se tangon päähän ripustettu
pronssikäärme, jota katsomalla synnin
myrkyttämät ihmiset voisivat pelastua.
Ja kolmantena päivänä hän kaataisi
hautakivensä, kuten Israel oli kaatanut
Jerikon muurit. Ylösnoustuaan hän
pystyttäisi tänne maan päälle varsinaisen temppelinsä eli kristillisen kirkon,
joka nyt on kulkemassa omaa erämaataivaltaan kohti uutta maata ja uutta
Jerusalemia.
Tämä kaikki kirkastui Moosekselle
Kirkastusvuorella. Ja miten vähäpätöisiltä hänestä silloin tuntuivatkaan
kaikki erämaataipaleen tuskat ja
vaivat! Mitä ne merkitsivät sen ilon
rinnalla, että hän oli saanut olla johdattamassa Jumalan kansan luvattuun
maahan! Ja että hän oli saanut käyttää
elämänsä sen Herran palvelemiseen,
joka loisti nyt hänen edessään aurinkoakin kirkkaampana.
Sitä iloa ei kukaan voisi ottaa häneltä
pois.

Elämää Jumalan perheessä

U

Uskonsisaret toistensa tukena
Pauliina Lahti

Kotialbumista

O

len saanut olla mukana toteuttamassa naistyötä Pyhän
Nehemian luterilaisen seurakunnan yhteydessä Joensuussa noin
vuoden verran. Pastori Joel Kerosuo
pyysi minua tehtävään, ja kiinnostuin
heti, sillä koen työmuodon tärkeäksi
ja mielekkääksi. Lisäksi olin käynyt
seurakunnan messuissa jo useamman
vuoden ja liittynyt jäseneksikin, joten vastuutehtävän ottaminen tuntui
luonnolliselta.

Naistyö käytännössä
Käytännössä naistyö Nehemian
seurakunnassa lähti liikkeelle viime
syksynä. Sain työparikseni Satu
Pihlajakankaan jakamaan vastuuta,
ja yhdessä järjestimme ensimmäisen
naistenillan. Otimme yhteyttä Mailis
Janatuiseen, joka oli halukas vierailemaan seurakunnassamme ja opettamaan naistenillassa. Saman vierailun
yhteyteen sovittiin myös ilosanomapiiriopetus messun jälkeen. Eräs aktiivinen perhe lupautui avaamaan ovensa
naisteniltaa varten, sillä messutiloissa
sitä ei ollut mahdollista järjestää.
Ensimmäisessä naistenillassa oli
enemmän väkeä kuin olimme osanneet
odottaa, sillä emme mainostaneet iltaa
kovin laajasti. Meitä kokoontui yli
kaksikymmentä henkeä ja tunnelma
oli korkealla. Osallistujissa oli sekä
tuttuja seurakuntalaisia että vieraampia ihmisiä, jotka olivat kuulleet
Mailiksen vierailusta tuttaviltaan. Illan
ohjelmaan kuului laulua, rukousta,
Mailiksen opetus aiheesta sulhanen
ja morsian eli morsiusmystiikka
Raamatussa, nyyttikestit sekä iltahartaus. Tästä jäi erityisen hyvä kokemus
mieleen ja innostus jatkaa toimintaa.
Seuraava ilta järjestettiinkin sitten
pienemmillä resursseilla raamattupiirinä Mailiksen raamattupiirimateriaaleja
hyödyntäen. Tällä kertaa paikalle saapui kourallinen väkeä, mikä oli oikeastaan hyvä asia, sillä keskustelut tuskin
olisivat olleet niin tiiviitä suuremmassa porukassa. Nyt kaikki kuitenkin

uskaltautuivat kertomaan mielipiteitään ja vastaamaan kysymyksiin,
jotka liittyivät luomiskertomukseen.
Keskustelua tuli niinkin paljon, että
päädyimme jatkamaan saman aiheen
parissa seuraavallakin kerralla.

Miksi naistyötä
kannattaa tehdä?
Olemme Joensuussa pyrkineet järjestämään naisteniltoja noin kerran kuukaudessa. Useimmiten järjestämme
raamattupiirejä, mutta saamme silloin
tällöin myös vierailijoita puhumaan
naiseuteen ja uskoon liittyvistä asioista. Yleensä käy niin, että vierailijaillat
vetävät enemmän väkeä kuin raamattupiirit, jotka ovat pysyneet melko
intiimeinä pienen kävijämäärän vuoksi. Mutta olipa kävijöitä sitten kaksi
tai kaksikymmentä, koen naistyön
kuitenkin mielekkäänä ja tärkeänä. Jo
omasta kokemuksestani voin sanoa,
että uskonsisarten vertaistuki on hyvin
tärkeää. Naistenilloille on selvästi
kysyntää.
Meillä
Joensuussa
ajoittaiseksi
hankaluudeksi on osoittautunut tilan

löytäminen. Tähän asti olemme kokoontuneet seurakuntalaisten kodeissa, sillä nykyinen messutilamme
toimii ravintolana, eikä sitä ole
mahdollista käyttää muuten kuin
sunnuntaisin. Suuri osa seurakunnan
kävijöistä on opiskelijoita, jotka asuvat kohtuullisen pienissä asunnoissa,
mikä todennäköisesti on ollut vaikuttamassa halukkuuteen avata oman
kodin ovia. Tilanteeseen on kuitenkin
mahdollisesti tulossa ratkaisu uuden
tilan myötä, jonne seurakuntamme
on tarkoitus siirtyä kesän aikana.
Tilat eivät kuitenkaan saa ratkaista
sitä, järjestääkö seurakunta naisjäsenilleen toimintaa. On antoisaa päästä
jakamaan kokemuksia elämästä kristittynä naisena, vaimona, äitinä tai
jonkin muun naisellisen kutsumuksen edustajana. Muita kuunnellen ja
heidän kokemuksistaan ammentaen
voi saada erilaisia näkökulmia omaan
elämäntilanteeseen ja uskonelämään.

Naistyö tulevaisuudessa
Nehemian seurakunnassa pyritään
jatkossakin järjestämään aktiivisesti
toimintaa naistyön puitteissa. Jään itse
vastuutehtävästä äitiyslomalle, mutta
en ole lainkaan huolissani siitä, etteikö
kollegani Satu onnistuisi jatkamaan
yhdessä alkamaamme työtä hienolla
menestyksellä.
Naistyön merkeissä on paljon muitakin mahdollisuuksia kuin naistenillat,
ja toimintamuodot ovatkin riippuvaisia seurakuntalaisten ja toiminnan
järjestäjän kekseliäisyydestä. Näin
kevään tullen voisi järjestää vaikkapa
yhteisiä ulkoliikunta- ja pikniktempauksia tai käydä grillailemassa jossakin
sopivassa paikassa. Kunhan toiminnan
keskiössä pysyy usko Jeesukseen
ja pidetään esillä Raamatun pyhää
sanaa, toimintamuodot ovat vapaasti
valittavissa seurakuntalaisten erilaisia
lahjoja hyödyntäen.
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”Minä poikana”
Anna-Kaisa Leino

Tasa-arvon nimeen pyritään väärentämään ja sotkemaan sukupuolien määrää ja erilaisuutta. Lopputulos tästä sillisalaatista näyttää
olevan, ettei kukaan ole tyytyväinen, eivät naiset itse, eivätkä miehetkään. Mikä siis menee pieleen?
2-luokkalainen tyttäremme tuli koulusta kotiin ja kertoi: ”Äiti, meillä on
tämän viikon tarinan aiheena tytöillä
Minä poikana ja pojilla Minä tyttönä.”
Hätkähdin. Äkkiseltään aihe kuulostaa
hauskalta ja mielikuvitukselliselta,
mutta nykypäivän sukupuolineutraalivouhotuksessa se on kaikkea muuta
kuin viaton tarinan aihe. Näinkö ovelasti jo pieniä lapsiamme aletaan aivopestä ja ohjata ajattelemaan: ”Entäpä
jos oikeasti olenkin poika?”
Toisaalla mediaotsikot täyttyvät
metoo -kampanjan aiheuttamista esiintuloista, jotka kertovat yksipuolisesti,
miten sovinistisia hyväksikäyttäjiä
miehet ovat. Puhutaan naiskiintiöistä.
Johtajan paikoille halutaan enemmän
naisia vain siksi, että heitä on lukumääräisesti vähemmän niissä tehtävissä kuin miehiä. Kotiäitiys ei ole suositeltavaa. Saati, että sitä arvostettaisiin.
Menee vielä naisen kyvyt hukkaan,
kun on vain kotona, ja pitäähän niiden
isienkin nyt lapsia hoitaa yhtä paljon
kuin äitien. Jos mediaa on uskominen, Suomessa mies voi jo synnyttää
lapsen!

Roolit hämärtyvät
Tasa-arvon nimeen pyritään väärentämään ja sotkemaan sukupuolien
määrää ja erilaisuutta. Lopputulos
tästä sillisalaatista näyttää olevan, ettei
kukaan ole tyytyväinen, eivät naiset
itse, eivätkä miehetkään. Mikä siis
menee pieleen?
Jumala loi miehen. Miehen ei kuitenkaan ollut hyvä olla yksin. Jumala
loi naisen, josta Adam ihastuksissaan
huudahti: ”Nyt minulle on löytynyt
kumppani, rinnalle kulkija samoista
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luista kuin itsekin olen!” Synnymme
siis joko pojaksi tai tytöksi. Se, miten
eri asioiden summana koemme naiseutemme tai miehisyytemme, vaikuttaa
identiteettiimme, mutta biologisesti
olemme alusta loppuun asti miehiä
tai naisia. Jokainen meistä on luotu
ainutkertaiseksi, kudottu tarkasti kokoon Jumalan silmien alla. Meitä ei
luotu massaksi, vaan yksilöiksi, jolla
kullakin on tarkasti määrätty tehtävä
Jumalan suunnitelmassa. Tämän päivän virtauksissa meistä haluttaisiin
tehdä yhtä suurta ihmismassaa, jossa
miehen ja naisen roolit hämärtyvät ja
häviävät kokonaan.
Roolienhävittämisyrityksessä onkin
käynyt niin, että alkuperäiset tehtävät
ovat säilyneet, mutta nainen on ottanut
miehen paikan ja mies on epätoivoisesti yrittänyt sopeutua naisen rooliin.
Nainen ei ole saanut arvostusta kotona
ja on sitten lähtenyt hakemaan sitä
kodin ulkopuolelta. Toisaalta sotien
aikana naiset oppivat selviytymään
yksin ja tekemään kaiken itse. Naisten
oli opeteltava myös perinteisiä miesten
töitä. Yhteiskunnan ja maailman kehityksen myötä naisen asemaa on aiheellisesti tuotu esiin, mutta kehityskulkua
ei olekaan saatu pysäytettyä, ja nainen
on noussut monin paikoin jo miehen
yläpuolelle. Jumalan suunnitelma oli
kuitenkin toinen.
Lapseni tarinan aihe pysäyttää minutkin miettimään, millaisen naisen kuvan
annan lapsillemme, sekä tyttärilleni
että myös pojilleni. Olenko minä osaltani vahvistamassa heidän kasvuaan
mieheksi ja naiseksi? Millaisen kuvan
annan roolistani äitinä? Entä vaimona?
Saavatko he sen kuvan, että kunnioitan heidän isäänsä ja alamaisena

annan miehelleni perheen pään roolin?
Joudun myös pohtimaan, olenko liian
ahdaskatseinen ja tiukka laittaessani
opettajalle viestiä, että tyttäremme ei
tarvitse kirjoittaa tarinaa annetusta
aiheesta.

Rohkeasti Jumalan lapsina
Valtavirtaa vastaan uiminen on työlästä. Toisinaan se tuntuu jopa mahdottomalta, mutta kuka antaa oikean kuvan
Jumalan luomistyön rikkaudesta ja
suuruudesta, ellemme me kristityt pidä
sitä esillä. Naistenpäivillä meitä kehotettiin olemaan hereillä ja olemaan
rohkeita. Tähän haluan haastaa meitä
kaikkia kristittyjä.
Meille naisille Raamatussa on monta
upeaa esimerkkiä naisten rohkeudesta
ja luottamuksesta Jumalaan. Ei anneta
pelolle tilaa tänä sekavana aikana!
Pelko lamaannuttaa ja saa meidät
peruuttamaan ja epäröimään. Tapio
Puolimatkan tavoin pidetään Raamatun
mukaista luomisjärjestystä esillä jo
pelkästään senkin takia, ettemme itse
ala horjua näkemyksistämme tämän
maailman tuulissa ja vaatimuksissa.
Annetaan, naiset, miehille se asema,
jonka Jumala on heille tarkoittanut ja
myös rukoillaan, että miehet ottaisivat
paikkansa ja kantaisivat vastuunsa.
Kirjoitetaan elämästämme tositarina,
jonka aiheena on Minä Jumalan luomana kauniina, ihastuttavana ja suloisena
naisena. Kuljetaan kuin Raamatun naiset, yhdessä toinen toistamme tukien.
Annetaan Jumalan toteuttaa suunnitelmaansa meidän kauttamme haluamallaan tavalla. Ollaan hänen käytössään
ja täysihoidossaan. Lähdetään rauhassa ja palvellaan Herraa iloiten!

M

Minä olen -sarja, osa IV

”Minä olen ylösnousemus
ja elämä”
Jukka Peranto

Novgorodin historiallinen museo / Wikimedia Commons

J

ohanneksen evankeliumi poikkeaa joiltakin osin selvästi muista
evankeliumeista. Pääsisältö on
sama, mutta monissa yksittäisissä
kohdissa tai kokonaisissa jaksoissa on
eroja. Yksi näistä on sarjamme ”minä
olen” -lausumat. Myös tilanne, missä
Jeesuksen sanat ”minä olen ylösnousemus ja elämä” on lausuttu, on evankeliumeissa kerrottuna ainutkertainen.
Sitä ei siis esiinny Matteuksella,
Markuksella tai Luukkaalla. Kyse on
Lasaruksen kuolleistaherättämisestä.

Jeesus ja Martan usko
Jeesuksen sanat ”minä olen ylösnousemus ja elämä” on puhuttu ennen kuin
Herra herättää Lasaruksen kuolleista.
Sanat on sanottu Lasaruksen siskolle
Martalle. Jeesus sanoi hänelle ensin:
”Sinun veljesi on nouseva ylös.”
(Joh. 11:23). Martta käsittää Herran
sanat siten, että hänen kuollut ja
haudassa muutaman päivän maannut
veljensä tulee nousemaan yleisessä
ylösnousemuksessa. Tilanteen voi
nähdä niinkin, että Martta alkaa tässä
kertoa Jeesukselle, mitä ylösnousemus
merkitsee (Joh. 11:24). Niinpä Jeesus
puhuu siitä ylösnousemuksesta, jonka
vain hän saa aikaan ja antaa: ”Minä
olen ylösnousemus ja elämä; joka
uskoo minuun, se elää, vaikka olisi
kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja
uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko
sen?” (Joh. 11:25–26).
Jeesus kysyy: ”Uskotko?” Meidän
käännöksemme (KR38) sanoo Martan
vastauksen kohdalla: ”Uskon, Herra;
minä uskon, että sinä olet Kristus,
Jumalan Poika, se, joka oli tuleva
maailmaan”. Tämä käännös ei välttämättä ole hyvä. Martan vastaus
nimittäin sisältää kreikan kielessä
ajatuksen, että hän on uskonut, siis
aiemmin, Jeesukseen Kristuksena,
Jumalan Poikana. Tarkka käännös tässä kohden olisi: ”Kyllä, Herra. Minä
olen uskonut, että sinä olet Kristus
Jumalan Poika, se maailmaan tuleva.”
Hän siis väittää uskoneensa tällaiseen

Jeesukseen. Mutta tämähän ei pidä
paikkansa. Ehkä on hätiköityä sanoa,
ettei Martta vieläkään tässä kohden
usko Jeesukseen sellaisena kuin hän
on, mutta epäilemättä sellaisen vaikutelman hänen sanoistaan saa. Niinpä
hänen sanansa, jotka ensin kuulostavat
oikealta uskolta ”sinä olet Kristus,
Jumalan Poika, se, joka oli tuleva maailmaan” kertovatkin melko yleisestä
juutalaisesta
Messias-odotuksesta.
Eivät siis oikeasta, aidosta uskosta
Kristukseen Jeesukseen hänen oman
ilmoituksensa mukaan.
Mistä siis on kyse? Kyse on siitä,
ettei kukaan usko Herraan Jeesukseen
sellaisena kuin hän itsensä on tähän
mennessä Johanneksen evankeliumia
ilmoittanut. Eivät edes hänen apostolinsa. Usko Jumalan ainoaan Poikaan,
Kristukseen, jonka Jumala lupasi jo
Eevalle (1. Moos. 3), saattoi syntyä
vasta, kun hän nousi kuolleista ja selitti apostoleillensa Kirjoituksista, kuka
hän on.

Ylösnousemus ja elämä
Jeesuksen sanojen tarkoitus on selvä –
vai onko? Hän ei nimittäin puhu vain

kuolemanjälkeisestä elämästä, vaan
elämästä, jonka hän jo tässä ajassa antaa sille, joka uskoo häneen. Jokainen
ihminen on jo tähän maailmaan
syntyessään hengellisesti kuollut.
Vain Jeesus, ylösnousemus ja elämä,
voi antaa hengellisestä kuolemasta
ylösnousemuksen tässä ajassa. Hän
antaa elämän itsestään. Tämä elämä
merkitsee elämää Jeesuksen kanssa.
Vaikka Jeesukseen uskova kuolee,
hän ei silti kuole siinä merkityksessä,
josta Jumala sanoo ”hän on kuolemalla
kuoleva” (1. Moos. 2), vaan elää ikuisesti ylösnousseen Jeesuksen seurassa.
Tämä ylösnousemuselämä alkaa jo
ajassa, maan päällä, niiden kohdalla,
jotka uskovat Kristukseen Jeesukseen,
Jumalan Poikaan. Ilmestyskirjan sanoin: ”heihin ei toisella kuolemalla ole
valtaa”.
Jeesus on jo aiemmin puhunut tästä.
Joh. luvussa 5 hän sanoi juutalaisille,
jotka halusivat tappaa hänet: ”joka
kuulee minun sanani ja uskoo häneen,
joka on minut lähettänyt, sillä on
iankaikkinen elämä, eikä hän joudu
tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Totisesti, totisesti
minä sanon teille: aika tulee ja on
jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan
Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat ne
saavat elää […] Älkää ihmetelkö tätä,
sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka
haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää
tehneet, elämän ylösnousemukseen,
mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet,
tuomion ylösnousemukseen.” Tässä
Jeesus puhui siitä ylösnousemuksesta
eli hengellisestä heräämisestä, joka
tulee tässä ajassa häneen uskovan
osaksi. Sitten hän puhui myös viimeiselle tuomiolle heräävistä ihmisistä ja
varsinkin niistä, jotka ovat kuolleet
uskossa häneen.
Emme voi ohittaa tässäkään
Jeesuksen sanoja ”Minä olen”. ”Minä
olen” on ylösnousemus ja elämä.
Lasaruksen herättäessään hän todistaa
olevansa ”Minä olen”, Jumala.
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Om treenigheten
Sebastian Grünbaum

T

reenigheten är och
förblir något av ett
mysterium så länge vi
vandrar här på jorden. Även
om vi är kallade att hela tiden
lära oss mera så tvingas vi
erkänna att vi inte förstår eller
kommer att förstå så mycket
som vi skulle vilja. Den
kristna kyrkan har formulerat
Treenighetens
mysterium
genom olika trosbekännelser.
Trosbekännelsen berättar åt oss
om Gud Skaparen, Gud Sonen
och Gud den Helige Ande.
Trosbekännelsens syfte är att
beskriva å ena sidan Guds förhållande till denna värld, och å
andra sidan Guds förhållande till sig
själv.
Augustinus formulerade regeln:
opera trinitatis ad extra indivisa sunt
(Treenighetens verk utåt är odelbara). Detta betyder att när Gud agerar
i förhållande till världen så är det
alltid hela Gud som agerar. När Gud
till exempel bygger sin kyrka här på
jorden så är det inte så att bara den
Helige Ande bygger kyrkan, medan
Fadern och Sonen är någonstans långt
borta. Det är den Treenige Guden som
själv bygger sin kyrka. Eller när Gud
skapar denna värld så står det att han
skapade den genom Ordet (Joh. 1:14), och vidare att Guds Ande svävade
över vattnen (1 Mos. 1). Det innebär
att hela Treenigheten var närvarande
också i skapelsen och verkade för att
livet skulle uppstå.

Guds förhållande till sig själv
Trosbekännelserna visar vägen åt oss
och ger oss ett tryggt mönster att tala
om Gud på ett bibliskt sätt. För det
första talas det i trosbekännelserna om
Fadern. Sedan talas det om Sonen. I
den nicaenska trosbekännelsen sägs
det om Sonen att han är född, inte
skapad.
Här beskrivs ett förhållande inom Gud. Det vill säga: före tiden
12 Pyhäkön Lamppu 3/2018

begynnelse föddes Sonen av Fadern.
Nu kan vi alltså klart säga att här finns
en skillnad mellan Fadern och Sonen.
Fadern är inte född, medan Sonen är
född av Fadern före tidens begynnelse.
Om den Helige Ande sägs det i vår
trosbekännelse att han utgår från
Fadern och Sonen. Det vill säga:
Anden utgår, till skillnad från Sonen
som är född och Fadern som bara är. I
den tidigare formen av den nicaenska
trosbekännelsen står det om den Helige
Ande att han utgår från Fadern. Orden
”och Sonen” är alltså ett senare tillägg.
Detta tillägg är dock helt bibliskt.
Jesus säger nämligen i sitt avskedstal
både att han skall be Fadern att sända
Hjälparen till lärjungarna (Joh. 14:16)
och att han själv skall sända Hjälparen
till lärjungarna (Joh. 16:7).

Guds förhållande
till denna värld
Även om Treenighetens verk utåt är
odelbara så verkar det ändå vara så att
de olika personerna inom Treenigheten
har det som jag skulle kalla primära
uppgifter. Fadern kallas Skapare, han
är skapare av allt liv. Det vill säga: han
har skapat allt som finns, han skapar
nytt liv hela tiden varje gång ett nytt
barn blir till i livmodern och varje vår
när naturen blommar upp. Till Guds
skapelseverk hör också det att han

upprätthåller allt. Här är Sonen
och Anden med, men det är
ändå först och främst tillräknat
Fadern. Denna tanke kommer
klart fram också i Bibeln, där
Jesus talar om den himmelske
Fadern som ger allt åt både
naturen och människan (Matt.
6-7).
Sonens primära uppgift är
att försona oss med Gud. Det
vill säga: han är vår återlösare.
Han har kommit ner hit till
jorden, blivit människa av
kött och blod, men utan synd.
Han har burit våra synder på
Golgata kors och så lidit det
straff som vi förtjänade. Sonen
är inte heller ensam när han kommer
till jorden. Det vill säga: den Helige
Ande är med honom, och speciellt
Johannesevangeliet betonar Jesu enhet
med Fadern. Samtidigt är det ett stort
mysterium att Gud i Jesus försonade
världen med sig själv och att Jesus på
korset så ropar ”Gud min Gud varför
har du förkastat mig”. Dessa är mysterier som inte går att förstå fullt ut
med det mänskliga intellektet. Vi tvingas att nöja oss med det som Bibeln
uppenbarar.
Andens primära uppgift är att förhärliga Sonen, och via Sonen också
Fadern. Som Luther så fint beskriver
i sin katekes så skulle vi inte ha någon
nytta av det som Sonen gjort ifall den
Helige Ande inte skulle bringa denna
skatt till oss. Anden är sänd för att uppenbara vår synd, det vill säga genom
bibelordet övertygar Anden oss om att
vi har syndat och saknar härligheten
från Gud. Samtidigt övertygar Anden
oss om att det finns en Frälsare, Jesus
Kristus, som burit vårt straff och tagit
på sig vår dom. Detta sker genom ordets predikan och sakramentsförvaltningen. På det här sättet bygger den
Helige Ande upp Kristi kyrka här på
jorden.

S

Sara Krokvik: Samarbete
över språkgänserna behövs
Patrik Saviaro

Patrik Saviaro

S

ara Krokvik växte upp i Lovisa
med två syskon, Ida Heikkilä
och Frank Jungner. Hon har studerat vid Åbo akademi och utexaminerades 2013 med en fil.mag i engelska
språket och engelsk litteratur. Hon är
gift med Josef Krokvik sedan 2011
som också han studerat i Åbo och är
utbildad diplomingenjör i Kemiteknik.
Tillsammans har de dottern Marta som
är fyra år.
Under uppväxten var Sara aktiv i
finska folkmissionen men var under
studietiden i Åbo med i S:t Gabriels
församling. Där i församlingen var
Sara och Josef aktiva tills de 2014
flyttade till Jakobstad som är Josefs hemort. Sedan dess är de aktiva medlemmar i S:t Jakobs Lutherska församling
i Jakobstad. Sara är söndagsskollärare
och styrelsemedlem sedan 2016 medan
Josef ansvarar för bandningen av predikningarna och ser till att de kommer
upp på Missionsstiftets hemsida.

Evangeliet blev klart
i Missionsstiftet
När Sara får frågan om sin andliga
resa är hon noga med att betona att hon
är tacksam över vad hon fått från sin
bakgrund i Folkmissionen och att hon
sett mycket gott i rörelsen men att det
var först i Missionsstiftet som evangeliet blev klart för henne. Från det som
hon tidigare upplevde som känslan av
att ha ett krav på sig att arbeta på sitt
kristna fromhetsliv fann hon en vila i
det objektiva faktum att Jesus har försonat oss. Allt handlar om Jesus, även
bönen som hon kunde uppleva som
betungande har istället blivit en gåva
för Kristi skull och inte ett tungt krav.
Sara lyfter även fram församlingslivet som en avgörande del av det kristna livet. Hon beskriver församlingen
likt en familj där man får vara med och
tas om hand av Gud. Till församlingen får vi komma till högmässan och
bli betjänade av Gud på ett objektivt
sätt genom de gåvor som han vill ge.

Betoningen i det kristna livet ligger på
just församlingslivet där Gud möter
oss och från detta centrum kommer
resten av fromhetslivet. Tyngdpunkten
ligger på vad Gud ger oss i högmässan
och därifrån följer resten.

Katekesprojekt
Med sin bakgrund i språkstudier
har Sara jobbat en del med översättningsarbeten där hon har haft arbeten
från olika firmor i nejden som behöver
språklig expertis för översättning av
bl.a. produktinformation och dyl.
Utöver de olika översättningsprojekten har hon sedan senhösten 2017 hållit på med en översättning till svenska
av Missionsstiftets nyutgivna Lilla
katekes. I nu läget håller översättningen på att genomläsas för att garantera
att den är teologiskt korrekt översatt,
därefter blir det ännu en korrekturläsning av språket. Förhoppningen från
Missionsstiftets sida är att katekesen
ska kunna ges ut under hösten 2018.
Sara berättar att hon har trivts med
översättningen av Katekesen. Hon
beskriver översättningsarbetet som
ett skapande projekt som ibland varit
tröttande medan det ibland har varit
väldigt inspirerande. Hela processen
har för henne varit en period då hon
själv har vuxit mycket i sitt trosliv
och fått en mycket djupare insikt och

förståelse av den kristna trosläran. Att
på liknande sätt noggrant läsa igenom
katekesen är något som hon rekommenderar för alla då man tvingas att
tänka efter vad man läser och man i
tankearbetet relaterar det till det egna
livet.
Speciellt beskriver hon de tio buden
som en tung del att översätta p.g.a. dess
innehåll. Det var tungt att jobba med
lagen och blir tvungen att konfronteras med Guds krav på fullkomlighet
samtidigt som man vet med sig om
sin egen syndfullhet. Till skillnad från
lagen var bönen ”Fader vår” betydligt
lättare att översätta med dess kravlösa
och evangeliska innehåll.

Tankar om framtiden
När det gäller framtiden har familjen
inga planer på att flytta från Jakobstad
utan trivs bra och efter de år som gått
sedan de flyttade hit har det blivit ett
ställe där de känner sig hemma. När
Sara funderar över framtiden och olika jobb så känns översättningsarbetet
som ett jobb som hon mycket väl kan
tänka sig att fortsätta jobba med. Det
är till och med möjligt att hon startar
eget företag inom branschen någon
gång i framtiden.
När jag ställer frågan om framtiden
för Missionsstiftet och S:t Jakobs
församling och eventuella områden att
förbättra så svarar Sara att hon hoppas på ett närmare samarbete mellan
de svenskspråkiga och finskspråkiga
församlingarna i Missionsstiftet. Hon
uttrycker att hon har en viss oro för att
gemenskapen över språkgränserna inte
utvecklas och församlingarna på finskt
och svenskt håll istället fjärmas från
varandra vilket vore väldigt beklagligt. Samarbetet och enheten mellan de
svenska och finska församlingarna i
Missionsstiftet är av mycket stor vikt
både för Missionsstiftet men också
församlingarna på lokalplan.
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Seurakunta lähellä ja kaukana

Liturgiaa opettamassa
Ukrainan Odessassa
Samuli Siikavirta

30.4.–12.5.2018 olin Ukrainan
apostolit ja tätä eli todeksi alkuseurakunta. Liturgia ei syntynyt
Odessassa opettamassa intentyhjästä, niin kuin monet luulesiivikurssia
jumalanpalveluksen ja liturgian teologiasta.
vat. Se syntyi Jumalan kansan
liturgian keskellä, jonka uhrit
Kyseessä oli toinen kerta,
kun Lähetyshiippakunta teki
Kristus täytti. Kristus lupasi
olla todellisesti kansansa kanssa
Ukrainassa yhteistyötä sisarjoka päivä sanassaan ja sakrakirkkomme Lutheran Church—
Canadan (LCC) kanssa. LCC
menteissaan. Jumalan kirkkauden läsnäolo, joka oli täyttänyt
maksoi lennot ja me tarjosimme
ilmestysmajan ja ensimmäisen
työpanoksen. LCC on tukenut
teologikoulutusta Ukrainan evantemppelin, oli nyt siellä, missä
Jumalan sanaa opetettiin, missä
kelisluterilaisten
seurakuntien
SELCU:n pappisseminaari sijaitsee Usatoven
kastettiin, annettiin syntejä ansynodissa (SELCU) vuodesta
kylässä, Odessan esikaupungissa.
teeksi ja jaettiin Herran pyhää
1998 lähtien.
Tunnelmakuva luennolta.
ruumista ja verta. Jumalan kanPietismi jätti jälkensä
SELCU:ssa vietetään messua kerran san liturgiassa Pyhä on edelleen läsnä!
jumalanpalveluselämään
kuussa. Historiallisen liturgian Kristus- Jumalan kansan jumalanpalvelus on
keskeiset hymnit Kyrie, Gloria, edelleen sitä, että Jumala ensisijaisesti
Noin 500-jäseninen SELCU juontaa Sanctus, Agnus Dei, ja liturginen laulu palvelee ihmistä! Vasta toissijaisena
juurensa 1700-luvun saksalaisten muu- loistavat poissaolollaan. Liturgisten tulee kansan kiitos ja ylistys Jumalan
tosta itään. He toivat mukanaan pietis- vaatteiden käyttö on muilta paitsi lahjoista.
Kävimme läpi myös mm. varhaistisen luterilaisuuden. Luterilainen us- vierailijoilta kielletty. Baptistilaulut
kirkon liturgioita, tunnustuskirjojen
konpuhdistus oli säilyttänyt liturgisen, julistavat reformoitua oppia.
opetusta, luterilaisen messun osien
joka sunnuntaisen messun väärinkäymerkitystä, kirkkovuotta ja liturgisia
töksistä puhdistettuna, koska se opetti Mihin luterilainen
käytäntöjä. Tavoitteenani oli saada
lapsia ja tietämättömiä tuntemaan liturgia perustuu?
opiskelijat miettimään liturgian raauskon ytimen Jumalan sanan yhdistyessä melodiaan. Pietismissä pidettiin Tällaisessa kontekstissa liturgian matullisuutta, luterilaisuutta ja hyödylkuitenkin messua muotojumalisuutena opettaminen oli haastavaa. Piti aloittaa lisyyttä. Vaikka he haastoivat ja välillä
väittivät vastaan, lopussa, 32 luennon
ja painotettiin sakramentaalisuuden ja alkeista.
liturgisuuden sijaan ihmisen sisäistä
Vanhan liiton temppelin Jumalan jälkeen, kiitos seisoi. Opiskelijoiden
kokemusta pelastusvarmuudesta sekä säätämässä liturgiassa psalmeja lau- palaute oli, että aihe tuntui heistä kiinmaallikkojohtoisia kotikokoontumisia. lettiin ja sanaa luettiin, Jumala liitti nostavalta ja tärkeältä. Yhden opiskePietismi yhdessä kaiken yliluonnol- lupauksen syntien anteeksiannosta lijan kommentti jäi erityisesti mieleen:
lisen kiistäneen rationalismin kanssa uhreihin ja suitsutus kohosi taivaalle - Meillä on jumalanpalveluksessa
köyhdytti
luterilaisten
kirkkojen näkyvänä merkkinä ihmisten kiitok- timantinarvoinen aarre. Jumalan
jumalanpalveluselämää.
sesta vastauksena Jumalan armoon. palveluksemme kuitenkin näyttää siltä
SELCU:un vaikutti myös neuvos- Pyhiinvaellusjuhlilla alttaria kohti kuin timantti olisi upotettu halpaan
toajan vaino. Neuvostoliiton hajottua kuljettiin kastautumisen ja psalmien alumiinisormukseen.
Rukouksenani onkin, että lähtiessään
käyttöön otettiin ensimmäinen painet- laulun kautta. Synagogaan kokoontu laulukirja baptisteilta. Kun kirkkoa nuttiin sapattina liturgiseen jumalan- seurakuntaa paimentamaan näillä
alettiin jälleenrakentaa, ei haluttu palvelukseen laulettuine psalmeineen, miehillä olisi eväitä pohtia, mitkä ovat
olla kuin enemmistökirkko, ”liturgiset rukouksineen ja pyhähymneineen, ne Jumalan sanan ja tunnustuskirjojen
ortodoksit”. Luterilainen identiteetti lukukappaleiden ja saarnan kuulemi- raamit, jotka sopivat parhaiten sanan
oli jumalanpalveluselämässä hukassa. sineen ja Herran siunauksineen. Kodin saarnaan ja sakramenttien toimittamiTunnustuskirjojen opetus oli unohtu- ruokapöydän sapattiateria, pääsiäisate- seen. Niissä kun on todellisesti meidän
nut vanhan kirkon totuuden ohella: ria sekä kolme päivittäistä rukoushet- keskellämme Herra Jeesus Kristus,
legem credendi lex statuat supplican- keä pitivät kansan kiinni sanassa arjen jonka nimessä kaikkien pitää polvistua
(Fil. 2:10).
di – miten rukoilemme määrittää sen, keskellä.
Tähän liturgiseen maisemaan syntyi
mihin uskomme.
Kristus, tässä maisemassa toimivat
14 Pyhäkön Lamppu 3/2018

”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on
lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille
kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä
minä olen teille sanonut.” (Joh. 14:26)
Mikä on parasta ja lohdullisinta evankelisessa uskossa? Minulle se on pelastusvarmuus.
Pyhää Henkeä pohdittaessa tulevat kuitenkin usein mieleen ihan muut asiat kuin se, mikä
on hänen tehtävänsä. Tällöin menetetään helposti se suuri lohtu, joka Pyhässä Hengessä
on.
Pyhä Henki on kuin Jeesuksen lehdistösihteeri. Hän ei sanomisillaan ja tekemisillään
kirkasta itseään, vaan Jeesusta syntien sovittajana ja kaikkien turmiovaltojen voittajana.
Pyhän Hengen, kuten lehdistösihteerin, tehtävä ei ole oman itsensä esiin tuominen, vaan
lähettäjänsä esiin tuominen. Hän opettaa ja todistaa Jeesuksesta meille, ”sillä hän ottaa
minun [Jeesuksen] omastani ja julistaa teille” (Joh. 16:14).
Jeesus jatkaa jakeemme jälkeen: ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä
annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko
murheellinen älköönkä peljätkö.” (Joh. 14:27) Jeesus siis jättää meille rauhansa, siis sellaisen rauhan, jonka vain hän voi antaa. Jeesus eli täydellisen elämän ja kärsi ristinkuoleman,
jotta meillä voisi olla tämä erityinen rauha Jumalan kanssa. Tämä rauha ei ole missään
prosessissa, vaan se on meillä jo nyt.
Tästä rauhasta vakuudeksi meihin on pantu Pyhä Hengen sinetti (Ef. 1:13–14). Tämän
vakuuden, tämän sinetin, olemme saaneet pyhässä kasteessa. Siinä on lahjoitettu Pyhä
Henki kirkastamaan meille sitä, että Jeesus on pyyhkinyt pois Jumalan silmistä meidän
häpeämme, syntimme ja kaiken muun, mikä meitä voi erottaa Jumalasta. Tämä Pyhän
Hengen sinetti on perintömme vakuutena. Vakuutena siitä, että meillä on paikka taivaan
kodissa. Ei siksi mitä meillä on sisällämme vaan siksi mitä Jeesus on tehnyt puolestamme.
Tätä Pyhä Henki haluaa kirkastaa kaikilla toimillaan meissä ja meidän ulkopuolellamme. Pyhä Henki haluaa antaa meille pelastusvarmuuden kirkastamalla meille Jeesuksen
sovitustyön merkityksen ja sen, että tämä kaikki on lahjoitettu meille jo kasteessa. Tähän
lohdulliseen totuuteen on hyvä ankkuroitua.
Jeesus kehottaa: ”Älköön sydämenne olko murheellinen. Tehän uskotte Jumalaan ja
uskotte minuun.” (Joh. 14:1) Me saamme uskolla omistaa sen, mitä meille on lahjoitettu.
Älä ole enää epävarma. Siihen ei ole mitään syytä. Jää Jumalan rauhaan.
Aki Lahti
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Joskus koulussa vaati eniten
rohkeutta olla uskovainen
Jussi Halonen

E

iranrannassa tuoksuu meriilma. Veneet keinuvat laiturissa,
lokit liitelevät, ihmiset ostavat
kojulta jäätelötötteröitä ja aurinko porottaa. Hieno kesäpäivä Helsingissä!
Iida Savolainen, onko mukavaa?
– Kyllä joo. Olen juuri selvinnyt ylppäreistä ja pääsykokeista. Lukio on
lopussa ja kesäloma alkanut. On helpottunut olo.
Iida, 19, on siis lakkia vaille valmis
ylioppilas. Nyt jännätään parin viikon
sisään tulevia tuloksia niin ylioppilaskirjoituksista kuin pääsykokeistakin.

Kesät menivät leirillä
Tällaisen virstanpylvään kohdalla sopii
pysähtyä katsomaan, miten tähän on
tultu. Tarkoitus olisi tehdä se hieman
sellaisen alakoululaisten käyttämän
kaverikirjan hengessä. Niissähän kysellään luokkakavereiden lempiväriä,
suosikkilimpparia ja muuta sellaista.
Kokeillaan!
Onko joku kesä, joka on ylitse
muiden?
– Jokaiseen kesään minulla on kuulunut LHPK:n leirejä, mutta merkittävin
oli oma riparikesä neljä vuotta sitten.
Siellä oli hyvä olla. Sen jälkeen tuntui
luontevalta jatkaa yhteyttä leiriläisiin
ja toimia isosena. Yhteys uskovien
kavereiden kanssa antoi voimaa normaalin kouluelämän vastapainoksi.
Jokin hauska muisto lapsuuden
leireiltä?
– Leirillä opettajat havainnollistivat
tarinoita näytelmien avulla ja ne
olivat aika todentuntuisiakin välillä.
Hauskinta oli kerran, kun mentiin
etsimään vaahtokarkkeja metsästä. Se
tuntui seikkailuilta.

Koulupaikka oli
rukousvastaus
Paras muisto kouluajalta tähän
asti?
– Ysiluokalla tajusin, että mullahan on ollut kirkkaana ykkösluokasta asti, että mihin lukioon
haluan. Aina kun menin Ressun
Iida Savolainen viihtyy meren rannalla.
tai Norssin ohi (Helsingin
Kevään kokeet ovat takana päin ja se
Suomalainen Reaalilyseo ja
hymyilyttää.
Helsingin Normaalilyseo), niin
ajattelin, että tuonne haluan. Ei mei- Laulaminen on ilmaisukeino
dän luokalla ollut paljon muita, jotka omille tunteille
panostivat koulunkäyntiin. Sekin oli
Suosikkilaulajasi?
rukousvastaus, että mihin kouluun lopulta laitoin paperit. Norssissa sai olla – Laulaminen on se tärkein harrastus,
joka minulle on jäänyt. Minun esikuoma itsensä.
vani tulee aika läheltä: tätini on ooppeLapsuudenmuisto kirkosta?
– Alusta asti kirkossa oli aina py- ralaulajana Saksassa. Se tuntuu aivan
häkoulu ja siellä oli olo, että tämän unelmalta, että saa tehdä ammatikseen
ymmärtää. Yleensä silloin, kun käytiin sitä, mitä tykkää.
isovanhempien luona, siellä ei ollut
Jos saisit ilmaiset lentoliput, missä
pyhäkoulua. Mutta ukki on siis pappi kävisit?
ja siellä oli hienoa seurata, kun ukki – Australiassa. Siellä erityisesti meri ja
saarnasi. Ajattelin: ”Vau, toi on mun lämpö houkuttavat. Haluaisin kokeilla
myös surffausta. Siinä voisi irrottautua
ukki!”
Mikä koulussa oli vaikeinta?
arjesta, nähdä maailmaa.
Millainen olo pääsykokeista jäi?
– Välillä vaikeaa oli uskovaisuus.
Varsinkin pienenä sitä mietti uskon- – Tuntuu, että meni hyvin. Hain
nontunneilla ja silloin, kun käytiin opiskelemaan logopediaa. Nämä ovat
koulun kanssa kirkossa, että kuinka ensimmäisiä juttuja elämässä, että on
näkyvästi haluan olla siinä roolissa. pitänyt tehdä ihan kaikkensa. Kokeet
Miten olen tai miten pukeudun? Missä tuntuivat hankalilta etukäteen, mutta
välissä pitää avata suunsa ja kiusataan- nyt hyvältä.
Tämän kesän lintu?
ko minua, jos sanon näin? Varsinkin
lukiossa haastettiin vielä enemmän. – Herään monesti lokkien ääniin.
Raamattuasioista puhuttiin niin eri Vaikka se ääni ei ole niin miellytsävyyn, kuin mihin olin tottunut tävä, niin lokit ovat kuitenkin kivoja siitä, että niistä tulee mieleen
seurakunnassa.
Kristiinankaupunki. Se on merenrantakaupunki, siellä olemme olleet monesti kesäisin sukulaisten luona.

