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LLupa haaveilla

Dietrich Bonhoeffer kirjoitti 
aikoinaan tylynoloisesti: ”Ju-
mala vihaa haaveilua”. Mitä 

ihmettä hän sillä oikein tarkoitti? Oli-
ko tuo tunnettu luterilainen opettaja 
todella sitä mieltä, että Jumala haluaisi 
latistaa kaikkia innokkaita kristittyjä, 
jotka haaveilevat esimerkiksi, että seu-
rakunnan työtä saataisiin eteenpäin? 
Tai haluaako hän viedä innon, toivon 
ja unelmat kaikilta niiltä esirukoilijoil-
ta, jotka päivä toisensa jälkeen tuovat 
haaveensa kirkosta Jumalalle? Ei var-
masti! Bonhoefferinkin tekstin kärki 
taisi osua hieman toisaalle. Nähdäkseni 
kyse on siitä, että Jumala vihaa väärän-
laista toiveajattelua unelmayhteisöstä. 
Silloin voi käydä niin, että haaveilija 
muuttuu ylpeäksi ja tärkeileväksi, koska 
hän rakastaa haavettaan enemmän kuin 
todellista seurakuntayhteisöä. Bon-
hoefferin pelko on, että väärällä tavalla 
haaveilemalla tulemme yhteisöön vain 
vaatimaan. Etsimme omaa ihanneku-
vaamme ja nuhtelemme muita ja jopa 
Jumalaakin, kun joudumme kohtaa-
maan keskeneräisyyden.

Todellinen seurakunta on usein ru-
pinen ja monia ongelmia täynnä. Se on 
kuitenkin se todellisuus, johon meidät 
on lähetetty elämään kristittyinä. Mei-
dät lähetetään todelliseen seurakun-
taan, ei johonkin seurakunnan ihanne-
kuvaan. Samalla kuitenkin toivon, että 
voisimme haaveilla enemmän. Miltä 
kirkkomme näyttää viiden tai kymme-
nen vuoden päästä? Kun perustamme 
saa olla Jumalan sanassa ja sakramen-
teissa, joista tulemme osallisiksi osana 
konkreettista seurakuntaa, saamme 
rohkeasti haaveilla myös yhdessä kir-
kon työn eteenpäin viemisestä.

Joskus seurakunnissa on työn kehit-
tämiseksi tehty strategioita. Ajatus on 

yksinkertaisuudessaan, että on hel-
pompi osua, kun tähtää ensin. Stra-
tegia kertoo, mitä yritetään ja mihin 
päin kuljetaan. Jos jokainen metri on 
kilometrin alku, missä olemme kym-
menen vuoden päästä, kun kilometrejä 
on kuljettu enemmän? Mitkä ovat ne 
askeleet, jotka vievät haluttuun suun-
taan? Mitä asioita vahvistaa tai lähteä 
kehittämään? 

Lähetyshiippakunnassa on haluttu 
kehittää myös seurakuntien työsken-
telyä tällä saralla. Syy ei ole siinä, että 
dekaani ja kanslian väki rakastaisi yön 
pimeinä tunteina lueskella seurakun-
tien strategiatekstejä. Toiveena sen 
sijaan on, että haaveilisimme yhdessä, 
ja seurakuntatasolla voitaisiin havah-
tua oman seurakuntakodin todellisuu-
teen. Voisi herätä halu kantaa vastuuta 
omasta kodista ja kehittää niitä asioita, 
jotka kodin elämässä ovat rempal-
laan. Strategioita tehdään, jotta ihmi-
set kysyisivät: miltä me haluaisimme 
seurakuntamme näyttävän viiden tai 
kymmenen vuoden päästä, ja miten 
voisimme edistää tämän näyn toteutu-
mista nyt?

Yhteinen perusta ja haaveiden suun-
ta riittävät pitkälle, vaikka resurssit 
ovat pienet. Tähän haasteeseen törmää 
usein yhteisen työn organisoinnissa: 
kuinka tasapainotella haaveiden ja rea-
liteettien välillä? Usein realiteetit ovat 
taloudellisia. Mistä löytyisi resurssit 
ja kannatuspohja vaikkapa nuoriso-
työhön? Kuinka saisimme voimava-
roja monien tärkeiden työmuotojen 
kehittämiseen?

Useinkaan realiteetit eivät yllä haa-
vekuviimme. Joihinkin tiedusteluihin 
olenkin joutunut pilke silmäkulmas-
sa toteamaan, että ”kunhan taivaalta 
sataa kultaharkkoja Luther-sinetillä, 

niin tehdään se heti”. Voi olla, että 
kultaharkkoja joudutaan odottamaan 
pidempäänkin. Siitäkin huolimatta on 
tärkeää etsiä toimivia ratkaisuja, suun-
nitella ja tähdätä. Mistä haaveilemme 
ja mihin suuntaan yhdessä kuljemme, 
kun on tultava toimeen pienemmillä 
resursseilla? Lähetyshiippakunnassa me 
silloin tietysti palaamme ensin perus-
asioihin. Kaikki lähtee siitä, että saam-
me yhdessä elää saarnatuolin ja alttarin 
äärellä. Saamme yhdessä haaveilla, että 
kirkostamme saisi vuosi vuodelta vah-
vemmin kehittyä luotettava luterilainen 
vaihtoehto, jonka seurakuntien yhte-
ydessä on rikas kristillinen kulttuuri. 
On monta asiaa, joita kehittää ja joissa 
mennä eteenpäin. Samalla on tärkeää 
nähdä, että Kristus-kalliolle rakentu-
vana kehitystyön ei tarvitse olla vain 
utuisten haavepilvien tuijottelua. Sen 
sijaan me voimme verta ja lihaa olevina 
ihmisinä, rupisina ja omien ongelmi-
emme kanssa olla rakentamassa seu-
rakuntaamme ja kirkkoamme antaen 
niille oman panoksemme. Sillä ennen 
kaikkea saamme itse elää Jumalan ar-

mopöydästä. Sille 
perustalle on 

hyvä rakentaa.
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Lähetyshiippakunnan työntekijät ko-
koontuivat 20-22.9 työntekijäpäiville 
Kukkian leirikeskukseen Pälkäneellä. 
Meitä oli paikalla n. neljäkymmen-
tä pappia, sekä hiippakuntasihteeri 
ja kansliasihteeri. Oli suuri ilo päästä 
pitkän tauon jälkeen yhdessä koolle. 
Päivien aikana keskustelu oli, kuten 
yleensä, hyvin vilkasta. Normaalistikin 
työntekijäpäivät ovat olleet hyvin an-
toisia ja rakentavia kokemuksia, mutta 
nyt tunnelma oli vielä tavallistakin in-
nostuneempi. Varmasti yksi syy tähän 
oli, että viime vuoden kokoontuminen 
jäi väliin koronan tähden. Mikä ilo ja 
siunaus veljet virassa ovatkaan! Papis-
tomme on edelleen suhteellisen nuori, 
mutta samaan aikaan huomaa tiettyä 
vanhenemista. ”Nuoret miehet” jotka 
vihittiin Luther-säätiön aikana ovat jo 
lähemmäs keski-ikäisiä, mutta toisaalta 
lisää nuoria virkaveljiä on uusien vihki-
mysten kautta tullut mukaan. 

Suurin osa papistosta  
voi hyvin

Työntekijäpäivien runko koostuu het-
kipalveluksista, aterioista, opetuksista, 
urheilusta ja keskusteluista. Ajatus on 
antaa hengellistä ravintoa ja samal-
la myös ravita sosiaalisia tarpeita ja 
etsiä toimivia ratkaisuja työhön. Tällä 
kertaa aiheena oli erityisesti työn-
hyvinvointi. Lähetyshiippakunnan 
työnantaja-asioista vastaava Luther-
säätiö muodosti työryhmän tähän 
liittyen. Ryhmässä on työnantajan 
edustajana vt. dekaani Joel Kero-
suo, työsuojeluvaltuutettuna rovasti 

Kalle Väätäinen, konsistorin edusta-
jana pastori Sebastian Grünbaum ja 
kanslian edustajana Asko Iso-Kun-
gas. Kysely kartoitti Lähetyshiippa-
kunnan papiston työnhyvinvointia ja 
työssäjaksamista. 

Kyselyn tulos oli, että suurin osa 
Lähetyshiippakunnan papistosta voi 
suhteellisen hyvin. Vastaajista selkeästi 
suurin osa (yli 75%) ilmoitti jaksavan-
sa erittäin hyvin tai hyvin. Tämä tulos 
yllätti positiivisesti työryhmän. Kysely 
paljasti, että papisto koki työnsä mer-
kitykselliseksi ja myös heillä oli selkeä 
kuva siitä mikä organisaation tehtävä 
oli. Tässä näkyy myös messukeskeisyys 
ja näky seurakuntaperheen rakentami-
sesta. Toki on niinkin, että on asioi-
ta jotka tarvitsevat huomiota. Muun 
muassa osa papistosta toivoi konkreet-
tisempaa opastusta työhön, apua työn 
hallintaan ja organisointiin. Samalla 
toivottiin vaikkapa enemmän resursse-

ja liikuntaan ja vapaa-aikaan, puolisoi-
den suurempaa huomioimista ja mui-
takin asioita. Yhteisten kokoontumis-
ten merkitys nousi myös kyselyissäkin 
selkeästi esille.

Emerituspiispalle 
muistovideo

Piispankatsauksessa Juhana-piispa 
varusti papistoa kohtaamaan erilaisia 
työn haasteita ja piispan katsauksen 
yhteydessä muistettiin myös piis-
pansauvan laskenutta emerituspiispa 
Risto Soramiestä. Työntekijäpäivien 
yhteydessä julkaistiin lisäksi Risto-
piispan piispakauden muistovideo kii-
toksena palvelutyöstä. 

Normaalisti Lähetyshiippakunnan 
pastorit kokoontuvat kerran vuodessa 
työntekijäpäiville ja kerran vuodessa 
alueelliseen pappeinkokoukseen.

TTunnelmia Lähetyshiippakunnan 
työntekijäpäiviltä
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KKeski-Suomesta karjalanpiirakoiden 
maailmaan

Mirkka Lammi

Matias Heikki Samuli Krö-
ger syntyi 5.9.1994 ja pian 
hänet liitettiin kasteessa 

Jumalan perheeseen. Vaikka Matias 
ei kasteesta mitään muistakaan, pitää 
hän sitä hyvin merkittävänä tapahtu-
mana elämässään.

Matias kertoo olevansa Keski-
Suomen poikia, alun perin kotoisin 
Jyväskylästä. Varhaislapsuutensa hän 
vietti Tikkakoskella. Lapsesta kasvoi 
koululainen, ja koulun alkaessa Ma-
tias muistaa tuumailleensa vanhem-
milleen, että ”tähän loppuu se vapaa 
elämä”. Matias sai kuitenkin monella 
tavalla arvokkaita eväitä elämää ajatel-
len. Jyväskylään muuttamisen jälkeen 
nuorta miehen alkua odotti avoimesti 
kristitty ja kristinuskosta monipuoli-
sesti kertova luokanopettaja. Se oli iso 
juttu, koska vaikka Matias oli saanut 
kristillistä kasvatusta, niin opettajal-
la oli taito kertoa kristinuskon asioita 
paljon syväluotaavammin ja moni-
puolisemmin kuin Matias oli aiemmin 
kuullut.

Matiaksen ollessa 10–11-vuoti-
as kutsui erään ystäväperheen poika 
häntä varhaisnuorten iltoihin, joihin 
Matias uskaltautuikin menemään. Hän 
muistaa iltojen olleen mukavia ja tar-
jonneen hyvää hengellistä ravintoa. 
Samoihin aikoihin Matias myös ym-
märsi elämänsä tärkeimmän asian.

- Siihen ikäkauteen liittyi myös 
koulun mukana kirkkovierailut. Erääs-
sä jumalanpalveluksessa pieni Matias 
havahtui: onhan Jeesuksellakin jotain 
merkitystä. Siihen asti olin lähinnä 
ajatellut, että Jumala on varmastikin 
olemassa, mutta en ymmärtänyt, kuka 
se Jeesus on tai mitä varten hän syntyi 
tänne maailmaan. Jeesus syntyi, kos-
ka minä olen syntinen. Ja koska minä 
olen syntinen, Jeesuksen piti kuolla. 
Se oli iso asia silloin kohdata.

Aikuistumisen kynnyksellä

Ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen 
kutsui armeija, jossa Matiakselle avau-
tui mahdollisuus toimia varusmies-
papin tehtävässä. Hetken mietittyään 
Matias otti homman kiinnostuneena 
vastaan. Tehtävässään Matias sai olla 
kohtaamassa ihmisiä ja pitää sanaa 
esillä. Erilaiset kohtaamiset tuntui-
vat hänestä merkityksellisiltä. Va-
rusmiespappina toimiminen vahvis-
ti Matiaksen hengellisen työntekijän 
identiteettiä.

Itsenäinen elämä alkoi teologian 
opiskelujen alkaessa Joensuussa vuon-
na 2015. Mutta miksi teologia? 

- Siinäpä se, virkkoo Matias. 
Lukion loppupuolella Matias pohti, 
mihin hän voisi oikeasti sopia ja mikä 
olisi hänen kutsumuksensa. Hän myös 
rukoili asiaa ja vaikutti siltä, että kyllä 
häntä kutsuu teologia. Herra sitten 
näyttäisi, että mitä varten.

Eräs tärkeä osa opiskeluaikaa oli 
”Louhelan luostari”. Matias asui 
kämppäkaverinsa kanssa, joka myös-
kin oli kristitty, teologi ja naimaton. 
Yhdessä he alkoivat nimittää asunto-

aan luostariksi. Vaikka kyseessä olikin 
leikkimielinen järjestely, oli siinä kui-
tenkin jotain tiettyä ajatusta siitä, että 
haluttiin elää Herran tiellä ja Herran 
kunniaksi. Miehet kävivät monia teo-
logisia keskusteluja ja viettivät yhteisiä 
rukoushetkiä Jumalan sanan ja virsien 
äärellä. Aikaa kului ja opinnot eteni-
vät, ja sitten Jumala johdatti Matiak-
sen elämään erään erityisen ihmisen 
Kansanlähetyksen nuorten aikuisten 
Kolme Kohtaamista -iltojen kautta.

Kolme Kohtaamista -illat muodos-
tuivat Matiakselle tärkeäksi paikaksi. 
Vapaaehtoisena hän ymmärsi, että tätä 
hän haluaa tehdä, laittaa itsensä likoon 
Jumalan valtakunnassa. Matiaksesta 
tulikin iltojen puheenjohtaja neljäksi 
vuodeksi yhteistyössä hyvän vapaaeh-
toistiimin kanssa. Yksi kävijöistä tuli 
entistä tutummaksi, ja alkututustumi-
sen jälkeen Matias ja Emilia alkoivat 
seurustella miettien vakavasti, jos-
ko heidän jutustaan voisi tulla jotain 
isompaakin. He huomasivat pian, että 
heitä yhdistivät monet asiat. Seurus-
telun myötä ”munkista” alettiin takoa 
aviomiestä.

Jumala johdattaa

Mutta mikä toi Matiaksen Lähetys-
hiippakuntaan? Ennen Joensuuhun 
muuttoa hän oli kuullut siitä vain 
median kautta, mutta sen verran hän 
tiesi, että siellä julistetaan Raamatun 
sanaa. Matias sai selville, että seura-
kunta kokoontuu ortodoksisella kult-
tuurikeskuksella, lähellä hänen ensim-
mäistä kotiaan. Ensimmäistä käyntiä 
Matias kuvaa seuraavasti:

- Ovella oli vastassa nuori ja iloisen 
näköinen pastori, Joel Kerosuo. Hän 
tervehti iloisesti ja kysyi, että min-
kälainen tyyppi olen, miten päädyin 
sinne ja mitä teen muuten elämässä. 
Se oli kohtaaminen, joka heti jäi kyllä 
mieleen.

Joel-pastori myös huomasi, ettei 
Matiasta muutamaan kuukauteen nä-

Mirkka Lammi

Arjen keskellä nuori pastori rentoutuu ja virkis-
täytyy luonnossa liikkumalla, erilaisten liikunta-
lajien parissa, lukemalla sekä katsomalla elokuvia 
ja sarjoja. Poikkihuilua Matias soitti aktiivisesti 
nuorempana, mutta nyt epäsäännöllisemmin.
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kynytkään messuissa. Matias oli läh-
tenyt kotipaikkakunnalleen lukuvuo-
den päätteeksi ja palasi Joensuuhun 
vasta seuraavana syksynä. Nähdessään 
Matiaksen jälleen Joel kertoi olleensa 
huolissaan, kun tästä ei ollut kuulunut 
pitkään aikaan. Matiasta hämmensi, 
että pastori tällä tavalla muisti hänet ja 
välitti siitä, mitä hänelle kuuluu. Se oli 
hieno osoitus seurakuntalaisen huo-
mioimisesta. Opintovuosien myötä 
Nehemian seurakunnasta muodostui 
Matiaksen kotiseurakunta, ja hän on 
hyvin kiitollinen siitä seurakuntayh-
teydestä, jota on saanut kokea alusta 
saakka.

Mennyt vuosi on ollut suurten 
muutosten aikaa. Kun Joel Kerosuo 
valittiin virkaa tekeväksi hiippakun-
tadekaaniksi, nousi tarve löytää uusi 
pastori Joensuuhun Nehemian seu-
rakunnalle. Matias oli yksi vaihtoeh-
doista, ja kaikki tapahtuikin nopeasti. 
Vuoden ajan Matias oli käynyt SuPI-
kurssia, joka on Lähetyshiippakun-
nan oma pastorien koulutus. SuPI on 
lyhenne sanoista Suomen luterilainen 
pastoraali-instituutti. Ajatus pastori-
na olemisesta siirtyi vuosien päässä 
olevasta mahdollisuudesta kuluvan 
vuoden todellisuudeksi. Juhannuksena 
Matias ja Emilia saivat sanoa toisil-

lensa tahdon, ja jo parin kuukauden 
päästä Matias seisoi alttarin edessä Py-
hän Johanneksen seurakunnassa Topi 
Jääskeläisen ja Matti Nevalaisen 
vierellä piispa Juhana Pohjolan vih-
kiessä heidät pastoreiksi.

- Se oli iso, jännittävä päivä. Pala-
simme häämatkalta suoraan Tampe-
reelle hienoon messuun, jossa sain 
ottaa Kristuksen jalon ikeen kannet-
tavaksi. Olo oli pieni ja hämmentynyt, 
ja mielessä pyöri kaikenlaista. Onneksi 
kyseessä on Herran, ei minun työni.

Ensimmäisen kokonaisen messun-
sa Nehemian seurakunnan pastorina 
Matias sai toimittaa 12.9. Seurakun-
ta oli tuttu, mutta rooli tavallises-
ta seurakuntalaisesta oli muuttunut 
seurakunnan paimeneksi. Kuluneena 
syksynä tuore pastori on saanut tutus-
tua paremmin seurakuntaansa ja sen 
jäseniin. Messuja on pidetty ja viikko-
toimintaakin järjestetty toiveiden ja 
tarpeiden mukaan. Työn ohella suo-
ritettavien opintojen suhteen on vielä 
tehtävää, mutta loppusuora häämöttää 
onneksi jo.

Aiemmin Matias on ehtinyt tehdä 
töitä myös muun muassa rakennus-
työmaalla ja henkilökohtaisena avus-
tajana. Mieleen ovat jääneet kohtaa-
miset ja keskustelut monenlaisten 

ihmisten kanssa. Näissä tehtävissä 
on saanut oppia ihmisten palvele-
mista. ”Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut 
palveltavaksi, vaan palvelemaan.” (Mark. 
10:45, KR 33/38)

Tässä on evankeliumi

- Jumalan valtakunnassa on erityistä, 
ettei sinne kutsuta vain inhimillises-
sä mielessä osaavia ja fiksuja. Jumala 
haluaa käyttää niitäkin ihmisiä, jotka 
eivät maailman silmissä välttämättä 
ole kaikista osaavimpia, mutta jotka 
Herran silmissä voivat toimia Jumalan 
valtakunnan parhaaksi. Tähän jouk-
koon minä voin lukea itsenikin. Jos 
Herra tahtoo käyttää, niin sitten käyt-
tää, mutta onneksi hän myös silloin 
varustaakin.

”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jee-
suksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että 
Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin 
sinä pelastut.” (Room. 10:9)

- Raamatunkohta puhuttelee yk-
sinkertaisuudessaan ja tiiviydessään. 
Se kertoo, mikä on evankeliumin, 
ilosanoman, ydin. Usko Herraan Jee-
sukseen, niin sinä pelastut. Jeesus on 
Jumalan Poika, joka syntyi ihmiseksi 
ja on elänyt ja kuollut minun tähteni. 
Tässä on evankeliumi.

Viimeisen vuoden aikana on tapahtunut isoja muutoksia, mutta Matias ja Emilia luottavat Jumalan huolenpitoon.
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Uskonpuhdistus saa olla lute-
rilaisen kirkon jäsenille ilon 
ja ehkä hiukan ylpeydenkin, 

mutta ennen kaikkea kiitoksen aihe. 
Herman Sassen ajatusta mukaillen 
luterilaisten ei tule tarkastella refor-
maatioaikaa jonkinlaisena sankari-
myyttinä, vaan Jumalan armollise-
na toimintana Kristuksen kirkon 
historiassa. 

Tällä tavalla ymmärrettynä uskon-
puhdistus ei saa eikä voi jäädä vain 
pönöttäväksi monumentiksi kirkon 
historiassa, vaan se vaatii paikkansa 
tämänkin päivän kristikunnassa, myös 
luterilaisessa kirkollisuudessa. Sama 
Jumala, joka toimi silloin, toimii nyt-
kin. Kirkkoisä Augustinuksen tiliin 
pantu lausuma ecclesia semper refor-
manda est tarkoittaa ”kirkkoa on jat-
kuvasti reformoitava”. Tämä ei vaadi 
rauhatonta jatkuvien uutuuksien kek-
simistä, vaan kirkon perusolemukseen 
kuuluvaa rukousta hengellisen elpymi-
sen ja vahvistumisen puolesta. 

Kun uskonpuhdistus 1500-luvulla 
alkoi, oli se samanaikaisesti odotet-
tu ja yllättävä tapahtuma. Lähes koko 
läntinen kristikunta jakoi myöhäiskes-
kiajalla yhteisen käsityksen kristikun-
nan uudistumisen tarpeesta, ja  kirkon 
rappio oli yleinen surun aihe niille, 
jotka Kristuksen seurakuntaa rakasti-
vat. Silti, kun uskonpuhdistus alkoi, se 
alkoi yllättäen ja ilman suunnitelmaa. 
Martti Luther ei pyrkinyt reformaatto-
riksi, Wittenbergin teeseissä ei esitetty 
mitään yleistä kristikunnan uudistus-
ohjelmaa eivätkä Lutherin työtoverit 
perustaneet hänen kanssaan kirkollista 
konsulttitoimistoa. Tapahtumat alkoi-
vat vöyryä, koska niiden aika oli tullut. 

Uskonpuhdistuksen tarpeellisuus 
ja yllättävyys tulevat mieleen myös 
tarkasteltaessa kristikuntaa 2000-lu-
vulla. Aistimme ajan, yhteiskunnan ja 
kulttuurin muutoksia, vaikka kukaan 
ei osaakaan ulkopuolisena luoda tark-
kaa kokonaiskuvaa tilanteestamme. 
Millä tapaa kirkon uudistuminen voisi 
tapahtua meidän aikanamme? 

Muutoksia kirkossa ei voida toteut-
taa ihmisviisauden varassa ja lennok-
kaiden uudistajiensa käsissä kirkko on 
usein saanut kohtalon, jota parhai-
ten kuvaavat sanat: ”Hän oli kärsinyt 
paljon monien lääkärien käsissä ja ku-
luttanut kaiken omaisuutensa saamat-
ta mitään apua; pikemminkin hänen 
tilansa oli huonontunut.” (Mark. 5:26) 
Toimettomuuteen saati epätoivoon ei 
silti ole syytä eikä lupaa. Etsiessäm-
me tietä eteenpäin emme tavoittele 
kirkkoon uutuuksia, vaan tahdomme 
kaivautua rikkaaseen perintöön, sii-
hen uskoon ”joka pyhille on kerta-
kaikkisesti annettu.” (Juud. 3) Tässä 
työssä luterilaiset saavat jopa joskus 
olla kuin Israelin kansa pappi Hilki-
an ja kuningas Josian aikana (2. Kun. 
22), kun Jumalan lain kirja löydettiin 
pitkän unohduksen jälkeen temppelin 
varastoja siivottaessa. Samalla tapaa 
kristityt tänä päivänä joskus löytävät 
uudelleen vanhoja totuuksia, jotka 
ovat olleet unohtuneina. 

Ei suinkaan unohdettu, mutta silti 
aina uudelleen ja uudelleen tutkimi-
sen arvoinen on luterilaisen uskon-
puhdistuksen kitetyttäminen ”sola” 
–lausumiin: sola gratia, sola fide, solus 
Christus. Yksin armo, yksin usko, yk-
sin Kristus. Mitä nämä tarkoittavat 
meille tänään? 

”Yksin armosta!” 

Pelastuminen yksin armosta oli val-
tava sanoma 1500-luvun saksalaiselle 
talonpojalle. Hänelle oli päivänsel-
vää, että Jumala on olemassa ja Hän 
hallitsee taivaan valtakunnassa; totta 
myös oli Saatana pahoine enkeleineen, 
helvetti ja tuomiopäivä. Suuri kysymys 
ei ollut ”mitä mieltä minä olen Juma-
lasta?” vaan ”mitähän mieltä Jumala 
mahtaa olla minusta?”.

Onko tilanne nyt toisenlainen? 
Viime vuosisadan puolivälissä kirjoit-
tanut C. S. Lewis teki jo huomion: 
”Muinoin ihminen lähestyi Jumalaa 
(tai jumalia) kuten syytetty lähestyy 
tuomaria. Modernin ihmisen koh-

dalla roolit ovat vaihtuneet. Hän on 
tuomari, Jumala on tutkittavana. Hän 
on varsin lempeä tuomari: jos Juma-
la pystyy edes jotenkin selittämään 
sodat, köyhyyden ja sairaudet, hän on 
valmis kuuntelemaan. Oikeudenkäynti 
voi jopa päättyä Jumalan julistamiseen 
syyttömäksi. Keskeistä kuitenkin on, 
että tuomarin aitiossa on ihminen ja 
syytettyjen penkillä Jumala.” 

Kristinusko ei ole vastaus jokai-
seen aikamme ihmisen esittämään 
ongelmaan ja kaipaukseen. Tämä 
seikka meidän on vain hyväksyttävä. 
Osa näistä aikamme ihmisen ongel-
mista on jopa turhia ja tarpeettomia. 
Kuitenkin kristinusko vastaa kysy-
mykseen, mistä elämässä on pohjim-
miltaan kyse. Tämä ihmisten havah-
tuminen voi tapahtua sanan kaut-
ta. Kirkollinen uudistuminen alkaa 
omientuntojen heräämisellä. Sitä ei 
voi kukaan puristaa itsestään omin 
voimin, vaan meidän on tultava Kris-
tuksen oppilaiksi.

”Yksin uskosta”

Uskon keskeisyys merkitsee sekä Raa-
matussa että uskonpuhdistuksessa 
vastakohtaa ihmistekojen ja suoritus-
ten kautta (toivottomalle) pelastuksen 
etsimiselle. Usko ymmärrettiin Juma-
lan armollisen lupauksen vastaanotta-
miseksi. Jumala yksin armahtaa, pelas-
taa, parantaa, pyhittää, ja vie taivaa-
seen; usko tarttuu Jumalan puhtaasta 
rakkaudesta annettuun lahjaan. 

Miten on tänään? Monet kristityt 
ovat menettäneet lohdutuksen, joka 
uskonvanhurskaudesta tulee. Tämä 
johtuu siitä, että uskominen on alettu 
mieltää ihmisen suoritukseksi, jos-
sa onnistumiseen vaaditaan hieman 
seurakunnasta riippuen joko runsasta 
opiskelua, riittävän vapisuttavia tuntei-
ta tai vakaata tahdonratkaisua. Uskon-
vanhurskauden ilosanoma on vaarassa 
koko ajan kampeutua ihmisen suorit-
tamiseksi. On kuin kymmenen käskyn 
lain tilalle annettaisiin vain tämä yksi 
käsky: ”usko niin pelastut” – mutta 

SSolakka uskonpuhdistus
Esko Murto Janne Koskela
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silti sen suorittamisen vastuu jäisi ih-
miselle itselleen. 

Jotkut reagoivat tähän ihmiskeskei-
seen uskomiseen kääntämällä koko 
asetelman päälaelleen. Uskon heik-
koudesta tulee ansio; epäileminen on 
kristillinen hyve, ymmärtämättömyys 
tavoiteltava olotila. Pahimmillaan hen-
gellinen kypsyys on yhä syvenevää 
kyynisyyden tuntoa, jossa lopulta va-
paudutaan epäterveestä uskosta yksin-
kertaisesti luopumalla kokonaan.  

Usko on keskeinen pelastukselle, 
ei siksi, että usko laskettaisiin Jumalan 
silmissä oivalliseksi suoritukseksi, jolla 
taivaan portit aukaistaan tosiuskoville, 
vaan siksi, että oikea kristillinen usko 
tarrautuu Jeesukseen Kristukseen. 
Kristus on kristillisen uskon sisäl-
tö ja muoto. Siksi jos usko puuttuu, 
puuttuu kaikki; mutta kun usko on, ei 
uskolla itsellään ole enää merkitystä, 
koska Kristus on kaikki kaikessa. 

”Jotta saisimme tämän pelastavan 
uskon...” Augsburgin tunnustuksen 
5. artikla aloittaa – ja jatkaa sitten ku-
vausta pastorinvirasta, sananjulista-
misesta ja sakramenttien jakamisesta. 
Armon julistaminen ilman armonvä-
lineitä on armotonta. Uskonvanhurs-
kauden oppi voi hyvin ja tuo ilon ja 

rauhan vain siellä, missä tunnustetaan 
sanan ja sakramenttien voima uskoa 
synnyttävinä, vahvistavina ja uudista-
vina Jumalan tekoina, ja näitä armon-
välineitä usein ja huolella käytetään. 

”Yksin Kristus”

Usko Kristukseen on yksilöllistä: se 
on yksilön uskoa yksilöön. Jokainen 
kristitty kastetaan yksittäin, jokainen 
ripittäytyy omista synneistään, ehtool-
linen jaetaan kullekin omaan suuhun. 
Kerrotaan Lutherin tuskastuneen ka-
dulla kohtaamaansa miilunpolttajaan, 
joka kysyttäessä mihin hän uskoo ei 
kyennyt vastaamaan muuta kuin ”us-
kon, niin kuin kirkko uskoo!”. Fides 
carbonara, ”miilunpolttajan usko”, on 
anekdootin synnyttämä termi uskolle, 
jossa yhteisöllinen ulottuvuus hukut-
taa yksilön arvon ja vastuun. 

Vaikuttaa siltä, että meidän ai-
kanamme heiluri on mennyt usein 
toiseen ääripäähän. ”Usko on hen-
kilökohtainen asia” ei ole enää vain 
tapakulttuurin sääntö, jolla vältetään 
kiusallisia keskusteluja kahvipöydässä: 
siitä on tullut valitettavan totta monel-
le. Monet kristityt elävät ilman seura-
kuntaa eivätkä edes oikein tiedä, miksi 

seurakuntaa tarvitaan. Jotkut, toivot-
tavasti vain hyvin harvat, mielellään 
ovat ilman toisten ihmisten tuomaa 
vaivaa. 

Uskonpuhdistus 2020-luvulla on 
siksi myös seurakunnan reformaatio-
ta, mutta se voi tapahtua vain seura-
kuntalaisten omana reformaationa. 
Kristityt eivät ole vain tukijoita tai 
kannattajia – urheilukatsomoissa on 
sellaisille tarvetta, ei kirkossa. Kristi-
tyt eivät vain käy kirkossa, he ovat osa 
Kristuksen seurakuntaa. 

On mahdollista, että kristikunta 
2000-luvulla ei ole kulkemassa kohti 
sellaista voitokasta ja yhteiskuntaakin 
mullistavaa uudistusta, joka 1500-lu-
vulla koettiin. Edessä saattaa olla yhä 
kaventuva tila julkisella foorumilla ja 
koventuneet asenteet klassisen kris-
tinuskon edustajia kohtaan. Mutta 
2000-luvun uskonpuhdistus voi tar-
koittaa myös kristittyjen syventymistä 
ja havahtumista uskon sisältöön, kris-
tilliseen elämään, seurakunnan todel-
lisuuteen ja armonvälineiden käyttä-
miseen. Jumalan tuottama reformaa-
tio voi olla jo käynnissä ja pysyessään 
uskollisesti perustallaan se voi kantaa 
sitä hedelmää, jonka Kirkon Herra 
viisaudessaan antaa.
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Unsplash

Luther käytti aikoinaan tekstis-
sään kuvausta kahdesta veljek-
sestä, jotka joutuivat metsässä 

karhun yllättämiksi. Karhu hyökkäsi 
toisen miehen kimppuun, jolloin hä-
nen veljensä riensi auttamaan ja iski 
karhua voimiensa takaa. Kävikin niin 
surkeasti, että hyökätessään karhua 
vastaan hän onnistui iskemään myös 
veljeään huonoin seurauksin.

Tämä Lutherin tarjoilema ku-
va ilmentää uskonpuhdistuksen ajan 
kiistaa niin sanotun ”reformaation 
vasemman laidan” kanssa. Kuten 
kahdelle veljelle kävi metsässä, näin 
uskonpuhdistajat näkivät tapahtuneen 
myös oman aikansa kirkossa. Karhulla 
viitattiin tietenkin paavin johtamaan 
kirkkoon, joka on hyökännyt karhun 
lailla kristikunnan kimppuun. Karhua 
pitäisikin vastustaa ja estää tekemästä 
tuhoa Jumalan viinitarhassa. Nyt kui-
tenkin kertomuksen hyvää tarkoittava 

veli pisti taistelun tiimellyksessä kei-
häällä myös veljeään. Tällä Luther viit-
tasi sellaisiin kristittyihin, jotka halusi-
vat taistella paavia vastaan, mutta sa-
malla sotivatkin myös sellaisia kirkon 
elämän asioita vastaan, jotka olivat 
tärkeitä. Veljeään pistävä mies oli ku-
va kristitystä, joka ryhtyi taistelemaan 
esimerkiksi sakramentteja, liturgista 
jumalanpalvelusta ja monia kirkon elä-
mälle keskeisiä asioita vastaan. Tämä 
koski myös kaikkea sitä hyvää, jota 
Pyhä Henki oli kirkon historiassa an-
tanut. Sakramentit tietenkin ovat Jee-
suksen suoraan asettamia. Erilaiset ju-
malanpalvelusmenot taas olivat kirkon 
historiassa syntyneet juutalaisen syna-
gogapalveluksen päälle rakentuvaan 
jumalanpalvelukseen, ja niiden tarkoi-
tuksena oli julistaa eri tavoin Jumalan 
pyhyyttä ja oikeaa opetusta pyhistä 
asioista. Jos niistä luovuttaisiin, heräisi 
kysymys, onko myös teologia muuttu-

nut. Niistä luopumalla ei taisteltukaan 
paavin karhua vastaan, vaan annettiin 
kuolettavia haavoja myös kristiveljille, 
koska päädyttiin luopumaan tai tur-
melemaan myös sellaisia asioita, jotka 
kannattelivat kirkon elämää.

Tähän kokonaisuuteen liittyvät siis 
myös kysymykset kirkon jatkuvuudes-
ta ja traditiosta. Näemme luterilais-
ten kiistasta reformaation vasemman 
laidan kanssa, että on tärkeä selvittää, 
mitä taistelutunnuksella ”Yksin Raa-
mattu” (sola scriptura) tarkoitettiin ja 
mitä sillä ei tarkoitettu.

Raamattu ja traditio

Raamatun ja tradition suhde nousi 
laajamittaiseksi ongelmaksi juuri re-
formaation aikana. Vanhastaan kirkon 
opettajat olivat tähdentäneet Raama-
tun kanonisten kirjoitusten asemaa oi-
kean opin normina ja selittäneet, että 
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myöhempien opettajien auktoriteetti 
riippui siitä, oliko heidän opetuksen-
sa Raamatun mukaista. Raamatun ja 
kirkon opetuksen yhdenmukaisuutta 
oli pidetty kuitenkin itsestään selvänä. 
Vasta 1200-luvun lopulta lähtien teo-
logit ryhtyivät tarkemmin pohtimaan, 
että jos kirkon opetus olisikin ristirii-
dassa Raamatun kanssa, kumpaa tulisi 
uskoa.

Roomalaiskatolinen teologia opetti 
ja opettaa, että Raamatun ohella on 
muitakin teologisen totuuden lähteitä: 
kirjoittamaton traditio sekä kirkollis-
kokousten ja paavien päätökset. Juuri 
tämä oli luterilaisten ja roomalais-
katolisten kaikkien opillisten erojen 
vaikein kohta. 1500-luvulle asti oli 
yleisesti katsottu, että Raamattu, tra-
ditio sekä itse kirkko kuuluvat yhteen 
ja muodostavat yhden kokonaisuu-
den. Reformaattoreiden mukaan kir-
kollinen elämä oli vääristynyt, minkä 
voimme helposti todeta kirkon his-
toriasta. Paaviuden rappio toi selvästi 
esiin sen ajan ihmisille, ettei sille pe-
rustalle voinut rakentaa kirkkoa. Us-
konpuhdistajat katsoivat, että traditio 
oli korostunut liikaa pyhien kirjoitus-
ten kustannuksella. Historian harha-
teiltä on palattava ilmoitukseen. Kir-
kon elämän on rakennuttava pyhien 
kirjoitusten varaan. Ongelmallista on 
kuitenkin myös historian näkökulman 
unohtaminen. 

Erilaisia käsityksiä

Tutkimuksessa on erotettu toisistaan 
käsitykset, ”traditio 1” ja ”traditio 2” 
ja ”traditio 0”. Mitä näillä tarkoite-
taan? Traditio 1 tarkoittaa käsitystä, 
jossa opin ainoa lähde on Raamattu, 
mutta pyhien kirjoitusten tulkinta-
periaate nojaa kirkon vuosisataiseen 
perintöön. Traditio merkitsee tradi-
tionaalista raamatuntulkintatapaa kir-
kossa. On kuitenkin vain yksi lähde ja 
ilmoitus, Raamattu.

Sen lisäksi on käsitys traditio 2: eri-
tyisesti 1300- ja 1400-luvuilla traditio 
alettiin ymmärtää uudella tavalla Raa-
matusta erillisenä ilmoituksen läh-
teenä. Koska Raamatussa ei käsitellä 
kaikkia oppiin liittyviä asioita, ajatel-
tiin, että on toinenkin jumalallisen 

ilmoituksen lähde. Se on kirjoittama-
ton traditio, joka palautuu aina apos-
toleihin saakka. Siten tässä ”traditio 
2” -käsityksessä kristillinen oppi ei 
perustu ainoastaan Raamattuun, vaan 
myös kirjoittamattomaan traditioon. 
Tämän ajatuksen mukaan lähteitä on 
kaksi.

Näiden lisäksi erotetaan käsitys 
nimellä traditio 0. Maltillisimmatkin 
uskonpuhdistajat nousivat edellä esi-
tettyä kaksilähdeteoriaa vastaan. Us-
konpuhdistuksen pääuoman käsitys 
oli siten ”traditio 1”, kun taas Trenton 
konsiili ja roomalaiskatolinen kirk-
ko olivat ”traditio kahden” kannal-
la. Kuitenkin radikaalireformaattorit 
tulkitsivat sola scriptura -periaatetta 
toisin. Heidän mukaansa kristillinen 
uskon ja elämän on muotoudutta-
va sen mukaan, mitä Raamatussa on 
erikseen suoraan sanottu. Jos kirkolli-
selle käytännölle ei löydy tarpeeksi sel-
vää ohjetta, se tulee hylätä. Toisinaan 
periaate ymmärrettiin niin tiukasti, 
että hengellisissä asioissa kaikki, mi-
kä ei ollut nimenomaan Raamatussa 
käskettyä, oli kiellettyä. Traditiolle ja 
kirkon traditionaaliselle tavalle tulkita 
Raamattua ei annettu minkäänlaista 
auktoriteettia.

Radikaalireformaattoreiden teolo-
ginen työskentely kauhistutti maltil-
lisempia reformaattoreita, koska se 
ilmiselvästi uhkasi kirkon historiallis-
ten juurien ja tradition jatkuvuuden 
arvostamista. Se taas ei ollut oikeasti 
luterilainen käsitys. Luterilaisuudessa 
kirkkoisien tekstejä käytettiin paljon, 
toisin kuin reformaation ”vasemmal-
la laidalla”. Sen sijaan traditiota on 
koeteltava, eikä missään tapauksessa 
ymmärrettävä yhtäläiseksi ilmoitus-
pohjaksi Raamatun kanssa. Pyhät kir-
joitukset ovat kaiken perusta, mutta 
kirkon vuosisatainen perintö on mer-
kittävä asia.

Luterilainen ymmärrys

Tästäkin näemme, että luterilaisten 
Sola scriptura -korostus jää yksinään 
helposti irralliseksi ja antaa kapean, 
jopa virheellisen kuvan reformaatto-
reiden ajatuksista. Niin sanottu ”re-
formaation vasen laita” tai ”radikaali 

siipi” pakotti luterilaiset työstämään 
teemaa. Oli ajattelijoita, joiden teolo-
ginen ohjelma oli monelta osin jyrkän 
traditiokielteinen. Usein nämä radi-
kaalireformaattorit ajattelivat myös 
uskon olevan ”sisäinen asia”, joka ei 
tarvitse tuekseen ulkonaisia välineitä, 
kuten sakramentteja tai pastoreita nii-
tä hoitamaan. Tämän väärän teologian 
vuoksi he ryhtyivät sellaisiin puhdis-
tuksiin, joita luterilaiset pitivät väärinä. 

Ehkä luterilaisuuteen liittyykin 
eräänlainen ”perustrauma”. On nä-
mä vasemman laidan ajattelijat, jotka 
kannattivat suurelta osin uskonpuh-
distajien perusteluja, mutta kääntyivät 
monelta osin luterilaisuuden perus-
pyrkimystä vastaan vääristäen sen ko-
konaisteologian tuntemattomaksi. 

Usein tätä radikaalia siipeä yhdisti 
näkemys, jonka mukaan luterilainen 
uskonpuhdistus on jäänyt kesken. 
Taistelua käytiin pitkään, ja edelleen 
kuullaan syytöksiä, kuinka ”te luteri-
laiset olette liian roomalaisia”. Tuskin 
voimme luonnehtia pätevästi luteri-
laista kristinuskonkäsitystä ottamatta 
huomioon luterilaisten ja radikaalire-
formaattorien välillä käytyä taistelua. 
Sola scriptura -oppi jäi luterilaisuu-
teen vahvasti. Samalla luterilaisessa 
uskonpuhdistusliikkeessä haluttiin 
kuitenkin korostaa, että kirkollinen 
elämä liittyy varhaiseen kristilliseen 
traditioon. Ei siis pidä iskeä keihäällä 
veljeä, kun taistellaan karhua vastaan.

Luterilaisten oppi Raamatun riittä-
vyydestä vastusti tradition tulkitsemis-
ta ilmoitukseksi. On tärkeää nähdä, 
että Sola scriptura -oppi ei kuitenkaan 
sulje pois tradition positiivista merki-
tystä eli sitä, että Pyhä Henki on vai-
kuttanut kirkossa ennen tätäkin suku-
polvea ja antanut monia hyviä asioita. 
Samalla kirkko tarvitsee aina peilin 
traditiolleen ja elämälleen ja se meillä 
on pyhissä kirjoituksissa.

Tässä tekstissä käsiteltyihin tee-
moihin voit laajemmin tutustua 
kuunneltavassa muodossa osoittees-
sa: https://www.luterilainen.net/
oikeasti-luterilainen/ Esim. jakso 
4: Traditio 1, 2 0

Lähteet: Pokki: Uskon empirismi
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Somen väkivaltainen luonne ei ole 
jäänyt meidän aikanamme var-
maankaan keneltäkään huomiot-

ta. Julkinen keskustelu on täynnä esi-
merkkejä siitä, miten somesta on tullut 
lakia noudattavien kunnon kansalais-
ten vainoamisen väline. Kyseessä on 
todellinen arvokonflikti, koska toisella 
laidalla on aktiivisesti toimivia nuoren 
polven kirjoittajia, jotka uskovat kiih-
keästi asiaansa.

Yhdysvalloissa lukemattomat tai-
teilijat, professorit ja luennoitsijat on 
erotettu tai pakotettu eroamaan so-
messa esitettyjen syytösten perusteella. 
Jotkut tapaukset koskevat rikoksia, ja 
silloin riidat on selvitelty oikeudessa. 
Suuressa osassa kuitenkin ajojahti on 
ollut pelkkä marginaaliryhmien toteut-
tama kampanja netissä. Ylivoimaisesti 
suurin osa aiheista koskee nimittäin 
vääräksi koettua ajattelua, jota on mo-
nissa tapauksissa pidetty suorastaan 
erottamisen perusteena. Työntekijä on 
syyllistynyt rikokseen uutta kertomus-
ta vastaan, hän on kirjoittanut “against 
the narrative”. 

Vastustajina 
näppäinsotilaat

Postmodernismi tunnetaan heteronor-
matiivisen patriarkalismin vastustajana. 
Kyse ei ole yhtenäisestä aatteesta, vaan 
liikehdinnästä, joka haluaa kaataa van-
hat narratiivit. Oikeistolaisen maail-
manjärjestyksen ja kristillisen moraalin 
tilalle tulevat uudet iskusanat: sosiaa-
linen oikeudenmukaisuus, identiteet-
tipolitiikka, inklusivismi ja intersek-
tionaalinen feminismi. Liikehdinnällä 
on nimiä kuin rakkaalla lapsella: woke, 
cancel-kulttuuri ja gender-ideologia. 
Näitä vievät netissä eteenpäin näp-
päinsotilaat, “keyboard warriors”, 

somen pikavoittoja hakevat aktivistit, 
jotka katsovat suoran toiminnan ole-
van aina demokratiaa parempi ja var-
mempi keino saavuttaa yhteiskunnassa 
päämääriään.

Liikehdinnän teho ei olisi kaiketi ol-
lut näin suuri, ellei ilmiö olisi sattunut 
osumaan jälkikristillisyyden kasvuun 
lännessä. Kristinuskon katoaminen 
koetaan vapautena. Francis Fukuy-
ama on huomauttanut, että vakiintu-
neessa demokratiassa kansalaisille ei 
riitä enää se, että heillä on yhteiskun-
nassa yhtäläiset valinnanvapaudet. Sen 
sijaan ihmiset alkavat kaivata erilaisia 
“kätkettyjä mahdollisuuksia” ja va-
pauksiensa suurempaa näkyvyyttä. He 
vastustavat sosiaalisia normeja ja ins-
tituutioita, jotka rajoittavat heitä. Siksi 
taistelu sisäisen identiteetin julkises-
ta legitimoimisesta koetaan 
oikeutetuksi.

Kristitty sorto- 
hierarkian huipulla?

Yhtenäiskulttuurin jälkeen 
tulee epäyhtenäinen kult-
tuuri. Kristinuskon jälkeen 
ihmiset omaksuvat toisistaan 
poikkeavia arvoja. “Moder-
nin” – siis tuhoisana pidetyn 
– kulttuurin piirteisiin kuului 
kirkon tukema oikeistolainen 
miesten ylivalta. Kapinan tu-
loksena on puolestaan se ar-
vojen basaari, jonka näemme 
nyt ympärillämme.

Kirkon ja teologian nä-
kökulmasta muutos on 
dramaattinen. 1960-luvun 
lopulla saneltiin länsimais-
ten kirkkojen tuhon syntys-
anat. Tämän jälkeen mikään 
ei enää pelasta perinteisiä 

kirkkoja sen paremmin Euroopassa 
kuin Yhdysvalloissa. Muutos on vienyt 
viisikymmentä vuotta, mutta nyt eläm-
me romahduksen keskellä. Gender-
ideologian identiteettipolitiikka hakee 
oikeutusta ja valtaa sellaisille uusille 
identiteeteille, jotka sotivat kristillistä 
ihmiskäsitystä vastaan. Perinteisellä ta-
valla Raamatun näkemyksiin sitoutuva 
uskova on joutunut tässä vastakkain-
asettelussa huonoon seuraan. Hänet 
on nimetty etuoikeutettuun eliittiin 
kuuluvaksi, syrjintään taipuvaiseksi 
sortajaksi. Postmodernin narratiivin 
mukaan hän yrittää sitoa ihmiset us-
konnollisen orjamoraalin sääntöihin. 
Tässä asetelmassa kristitystä maalataan 
kuva sortohierarkian huipulla istuvana 
valkoisen ylivallan edustajana. Asetel-
massa on arvosodan piirteitä.

MMiksi kristillistä moraalia 
kaadetaan? Gender-ideologia 
ja aikamme taistelu

Timo Eskola

Lampun valossa

Eskola käsittelee teemoja laajemmin kirjassaan  
Arvosodan aikakausi
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Risto Soramies

KKuinka elää luterilaisena 
moniarvoisessa yhteiskunnassa?

1. Mitä pitää pelätä? 

Raamattu ei käske pelkäämään mui-
ta kuin Jumalaa. Vähä katekismus 
sanoo jokaisen käskyn selitykses-
sä: ”Meidän tulee pelätä ja rakastaa 
Jumalaa niin, että..”. Kaiken todella 
pelättävän takana on Jumala itse. 
Jumalan lisäksi voisi oikeina pelon 
kohteina pitää omaa taipumusta ju-
malattomuuteen sen kaikissa muo-
doissa. ”Joka luulee seisovansa, kat-
sokoon, ettei lankea”, sanoo Paavali. 
On viisautta pelätä enemmän omaa 
syntiään kuin yhteiskunnan syntejä.
Yhteiskuntamme jumalattomuus ja 
luopumus ovat ennemminkin su-
remisen ja rukouksen kuin pelon 
kohteita. On surullista, että kansam-
me, jopa kansankirkko pitää halpa-
na kaikkein suurimpia aarteitaan. Sa-
nan- ja uskonnonvapaudesta ei tule 
luopua ja itsesensuuria voisi vaikka 
pelätäkin.

2. Mitä ei pidä pelätä? 

On sanottu: ”joka pelkää Jumalaa, 
sen ei tarvitse pelätä edes Jumalaa”. 
Raamattu julistaa, että Jumala on 
armollinen sille, joka kääntyy Hänen 
puoleensa ja turvaa Häneen. 
Olemme täällä Pohjolassa tottuneet 
yhtenäiseen kulttuuriin, mutta huo-
maamme sen murenevan yhä kiih-
tyvällä vauhdilla. Ei pidä luulla, että 
tämä on jotain tavatonta. Maailmas-
sa on aina tapahtunut mullistuksia. 
On oikein rukoilla, että elämä pysyy 
raiteillaan, jotta voisimme elää rau-
hassa ja turvassa. Jos sitten mullis-
tuksia tuleekin, on kristityn etuoi-
keus ja suorastaan velvollisuuskin 
pysyä luottavaisena ja jatkaa elämis-
tä turvaten Jumalaan. 
Kun nykyään kuuluu melkein kansa-
laishyveisiin pelätä ekokatastrofeja, 

sotia ja melskeitä niin, ettei uskalleta 
perustaa perheitä ja saada lapsia, tu-
lee kristityn nostaa päänsä ja tietää, 
että Jumala pitää kaikkea yllä. Ei tu-
le pelätä edes omia syntejään, vaan 
kääntyä niistä aina seurakunnan yh-
teisissä ja omissa rukouksissa pyytä-
mään Jumalalta armoa. Sitä Hänellä 
on mittaamattomasti. Ei kuolemaa-
kaan tarvitse pelätä, sillä senkin on 
Kristus voittanut.

3. Monikulttuurisuus he-
rättää reaktioita myös ei-
kristityissä, miten välttää 
sudenkuopat?

Kristitty voi olla realisti. Monikult-
tuurisuus tuo vastaamme vaikeita 
tilanteita, joihin pitää löytää ratkai-
suja. Poliittisesti korrekti julkisuus 
pitää vääränä ongelmien toteamista. 
Ongelmia ei ratkota siten, että kiel-
letään niiden olemassaolo. Kristit-
tyjen on hyvä tutustua maahamme 
muuttaneitten vieraitten kulttuurien 
edustajiin. Eristäytymällä ei nimit-
täin myöskään saada mitään hyvää 
aikaiseksi. Monissa seurakunnissa, 
myös Lähetyshiippakunnassa, on 
otettu huomioon ympäristön maa-
hanmuuttajia. Joka on heidän kans-
saan tekemisissä, huomaa, että ystä-
vällinen kanssakäyminen on mah-
dollista kulttuuri- ja kielimuureista 
huolimatta. 

4. Pitääkö olla ja ”elää 
rauhassa kaikkien kanssa 
mikäli se meistä riippuu”, 
vai julistaa totuutta ”so-
pivaan ja sopimattomaan 
aikaan”?

Olisi epärehellistä sanoa, ettei poh-
joismaisen, alun perin kristillisen, 
mutta hyvin maallistuneen ja islami-

laisen elämänmuotojen välillä olisi 
eroja ja ristiriitoja. Seurakunnassa 
olisi hyvä, että jotkut jäsenet jaksai-
sivat paneutua maahamme muutta-
neiden uskontoihin. Jo yleissivistys 
vaatii jonkinlaista perustietoa toisis-
ta uskonnoista. Kristitty voi hyvin 
olla ihan reilusti kristitty muslimi-
en tai hindujen jne. parissa. Omaa 
uskontoaan on turha hävetä. Lähi-
idästä tulleet pitävät luonnollisena 
sitä, että ihmisellä on uskonto, josta 
hän myös uskaltaa puhua.
Rauhassa eläminen, jos se meistä 
riippuu, on tietenkin viisasta ja Ju-
malan tahtokin. Meidän ei kuiten-
kaan pidä antaa kaikessa periksi – ei 
omiemme eikä vieraitten kanssa. 
Eivät maahanmuuttajat yleensä itse-
kään vaadi meidän muuttavan kult-
tuuriamme ja vakaumuksiamme. Se-
hän ei olisi mitenkään hyvä tulos.

5. Tulisiko kristityn lähet-
tää lapsensa kristilliseen 
kouluun? Tulisiko mei-
dän perustaa luterilaisia 
kouluja?

Kristilliset koulut ovat varmasti hy-
vä asia, jos ne perustetaan kunnolla 
eikä niistä tehdä pakopaikkaa muus-
ta yhteiskunnasta. Käsittääkseni 
kristillisissä kouluissa on yleensä hy-
vä akateeminen taso. Olisi tietenkin 
hienoa, että koulut olisivat luterilai-
sia, jos vain siihen voimat riittävät. 
Luterilaisen koulun ei tarvitse olla 
suljettu muiltakaan kristityiltä.
Kristillisen koulun vaarana voi olla 
vääränlainen yhtenäiskulttuuri. To-
sin käsitykseni mukaan kouluissa 
tämä vaara tiedostetaan ja ymmärre-
tään hyvin.

5 kysymystä
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SSvenska arbetet 10 år – 
tillbakablick och framtidsutsikter

Hösten 2021 finns det or-
sak att fira det faktum att 
Missionsstiftet nu har haft 

svenskspråkiga församlingar i tio år. 
När det väl började var det en första 
sidans nyhet i Kyrkpressen (37/2011): 
”Lutherstiftelsen expanderar i 
Svenskfinland”. Kort därefter blev 
Sebastian Grünbaum prästvigd för S:t 
Gabriels församling i Åbo, och un-
gefär samtidigt började gudstjänster 
firas också i Jakobstad, där S:t Jakobs 
församling bildades år 2012. 

Vad har hänt sedan dess?

I ett längre perspektiv är tio år ingen 
lång period, om dock så pass lång att 
det nu finns orsak att summera det 
som hänt för att därefter blicka fra-
måt. Vi får därför fråga: vad är det 
som har hänt hittills?

Högmässorna har fortsatt både i 
Jakobstad och Åbo. Från och med 
år 2014 finns en svensk församling 
också i Vasa. Från att ha haft noll 
svenskspråkiga präster i början av 
september 2011 har Missionsstiftet 
tio år senare sex svensk- eller tvåsprå-
kiga präster, och dessutom ett antal 
finskspråkiga som gärna förrättar 
gudstjänst på svenska. 

Från och med år 2012 har Missi-
onsstiftets tidning Helgedomens Lampa 
återkommande haft ett svenskspråkigt 
uppslag. Stiftet har år 2019 gett ut 
en katekes på svenska, och som bäst 
pågår två olika översättningsprojekt. 
Missionsstiftets år 2020 lanserade 
nät-TV Studio Krypta har en handfull 
inspelningar på svenska. År 2014 ord-
nades välbesökta gemenskapsdagar 
för de svenska församlingarna och i 
augusti 2021 ordnades Missionsstif-
tets första svenskspråkiga försam-
lingsläger. För planeringen av sådana 
och liknande insatser har Missions-
stiftet en svensk arbetsgrupp där det 
finns representanter från respektive 

församling.
Här uppräknas främst sådant som 

sker utöver det vardagliga, alltså utö-
ver det som sker i församlingarna: 
gudstjänster, söndagsskola, bibelstu-
dier och andra insatser. Inget av detta 
skulle ha blivit verklighet om inte 
Gud hade välsignat oss med många 
tjänstvilliga församlingsmedlemmar. 

Utmaningar

Det finns med andra ord mycket att 
vara tacksam för, främst det faktum 
att kristna har möjlighet att kontinuer-
ligt samlas till gudstjänst på svenska 
i Jakobstad, Vasa och Åbo. Samtidigt 
finns det med tanke på framtiden 
också orsak att notera de utmaningar 
som det svenska arbetet kämpar med. 

Även om högmässor firas regel-
bundet så är församlingarna små och 
sinsemellan tämligen olika. I Jakob-
stad samlas flera barnfamiljer, och 
så till vida är framtidsutsikterna bra. 
Församlingen i Vasa består till största 
delen av pensionärer, medan försam-
lingen i Åbo traditionellt har samlat 
studeranden. Som ”studentförsam-
ling” har S:t Gabriels församling haft 
problem med att få en tillräckligt stor 
stadigvarande skara av ansvarstaga-
re. Samtidigt är det positivt att många 
som under några års tid fått god er-
farenhet av lutherskt församlingsliv 
sedan har burit med sig den erfaren-
heten till de orter dit de flyttat.

En annan utmaning är att de 
svenska församlingarna är geografiskt 
utspridda. Detta är i och för sig något 
positivt, eftersom församlingarna så-
ledes har potential att samla folk från 
stora delar av Österbotten och Egent-
liga Finland. De geografiska avstån-
den försvårar dock ordnandet av ge-
mensamma samlingar. Församlingar-
na hör också till olika prosterier inom 
Missionsstiftet: Jakobstad och Vasa 
hör till Österbottens prosteri, medan 

Åbo hör till sydvästra prosteriet. 
På grund av språkmuren har det 

också visat sig vara utmanande att in-
tegrera församlingarna i Missionsstif-
tet i stort. Det mesta i Missionsstiftet 
sker av naturliga skäl på finska, utbu-
det av finska evenemang och finskt 
material är större än vad det finns på 
svenska. När det gäller språkmuren 
spelar också vår kyrkliga bakgrund en 
roll. I nästan hundra år har Borgå stift 
utgjort en i stort sett separat svensks-
pråkig helhet inom folkkyrkan. Något 
som är värt att fundera på är om det 
skulle finnas fog för att göra något på 
ett annat sätt, så att språkmuren inte 
– i den mån den finns – skulle bli en 
skiljemur? Här kan också en enskild 
kristen göra en stor insats genom att 
då och då ta ett steg utanför den egna 
bekvämlighetszonen och till exempel 
bekanta sig med någon församling på 
andra sidan språkmuren.

Strategi för framtiden

Det finns alltså mycket att vara tack-
sam för, och samtidigt finns det ut-
maningar. En del problem är svårlös-
ta, så som de geografiska avstånden, 
men när det gäller många andra utma-
ningar torde det gå att komma till en 
lösning.

Den svenska arbetsgruppen har 
under våren 2021 utarbetat en strategi 
för svenska arbetet 2021-2022. Stra-
tegin har blivit godkänd av stiftsrå-
det och innehåller tre huvudsakliga 
målsättningar:
1. Att tillsammans med Missions-

stiftets ledning utarbeta en smidig 
och fungerande struktur för det 
svenska arbetet.

2. Att arbeta för att Missionsstiftets 
svenska arbete blir synligt i de oli-
ka medierna.

3. Att utarbeta ett fungerande bar-
narbete på svenska.

Otto Granlund
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Den första målsättningen finns till 
för att styrka det arbete som redan 
finns. Enligt Missionsstiftets stift-
sordning är församlingarna – och 
deras pastorer – indelade i proste-
rier. Pastorerna inom ett prosteri har 
regelbunden kontakt med varandra 
och prosteriet leds av en distrikts-
prost. Enligt samma modell kunde 
man bilda ett prosteri för de svens-
ka församlingarna. På så sätt skulle 
kontakten mellan pastorerna inten-
sifieras och man kunde tillsammans 
reflektera kring de särbehov som de 
svenska församlingarna har. Svenska 
prosteriets distriktsprost skulle ock-
så axla ett tydligt ledaransvar för det 
svenska arbetet som helhet och vara 
en länk mellan stiftets ledning och 
församlingarna. Utåt sett skulle ett 
svenskt prosteri framstå som en mer 
sammansvetsad enhet än vad hittills 
varit fallet. 

Det faktum att Missionsstiftets 
svenska församlingar är små kan be-
ro på många saker. En  orsak torde 
vara den att Missionsstiftet inte är 
så känt på finlandssvenskt håll, eller 
att många fått en felaktig bild av vad 
Missionsstiftet är.

Den andra huvudpunkten är där-

för att öka synligheten för Missions-
stiftet också på svenska. Här gäller 
det att känna till våra egna begräns-
ningar. I den mån Missionsstiftet 
inte är intressant för allmänheten 
kommer varken kyrklig eller sekulär 
media att visa intresse. En stor för-
del i vår tid är att det finns medier 
genom vilka vi själva rätt kostnadsef-
fektivt kan presentera vårt budskap. 
Redan har Missionsstiftet ett eget au-
diovisuellt medium i och med Studio 
Krypta, vars material också kan ses på 
YouTube. En satsning på sådant ma-
terial skulle vara till uppbyggelse för 
dem som redan är med i någon av 
våra församlingar. Dessutom kun-
de det öppna en dörr för dem som 
kanske har hört om Missionsstiftet 
och är intresserade, men som inte 
riktigt ännu vågar stiga över kyrkdör-
rens tröskel. För att göra Missions-
stiftet mera känt kunde man ock-
så använda sig av sociala medier, så 
som Facebook. 

Bygger man för framtiden är det 
nödvändigt att man satsar på barnen. 
Därför är det tredje huvudmålet det 
att de svenska församlingarna skulle 
få ett fungerande barnarbete. Här är 
det framför allt söndagsskolan som 

står i fokus. I de finska församlin-
garna finns det gott om bra material 
för söndagsskolan. Som bäst utreder 
svenska arbetsgruppen om detta ma-
terial kunde användas för att frams-
tälla ett söndagsskolmaterial för de 
svenska församlingarna. 

Utöver söndagsskolan är det också 
viktigt att barnen får delta i barnlä-
ger och att det finns en naturlig fort-
sättning för barnen också i skrifts-
kola och ungdomsverksamhet. En 
satsning som är på kommande – om 
Herren vill – är ett tvåspråkigt barn-
läger i Österbotten sommaren 2022.

Något för dig?

Det som kanske någon undrar är hur 
allt detta ska gå att förverkliga? Sva-
ret är: endast genom Guds nåd, så 
som också hittills. Han har välsignat 
oss med många frivilliga. Frågan blir 
därför: är detta kanske något som 
också du skulle vilja vara med om 
att bygga? Kanske kunde du stå till 
tjänst i din församling? Låt pastorn i 
din församling veta dina tankar!

Vem vet, kanske får vi om tio år – 
om Herren vill – tacka för en hand-
full välmående församlingar i ett väl-
fungerande svenskt prosteri?

Richard Eklund installerades som ansvarande pastor för St Jakobs församling i Jakobstad 5.9.2021.
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Kun kuulee uudesta Herran eh-
toollista käsittelevästä kirjasta, 
voi herätä kysymys: eikö tästä 

suuresta aarteesta ole kirjoitettu kir-
joja jo enemmän kuin tarpeeksi? Eikö 
ehtoollisen raamatulliset juuret ole 
moneen kertaan käyty läpi kirkkoisi-
en ja suurten luterilaisten opettajien 
toimesta? Monen pastorin ja teologi-
an harrastajan hyllystä löytyykin niin 
Martti Lutherin ”Kristuksen ehtool-
lisesta”, Herman Sassen ”Tämä on 
minun ruumiini” kuin Tom G.A. 
Hardtin ”Alttarin sakramentista” 
–teoskin. Tarvitaanko siis tällaista 
teosta? Vastaukset kysymyksiin ovat 
kyllä ja kyllä! 

Vaikka ehtoollisesta on kirjoitet-
tu historian aikana valtavasti hieno-
ja teoksia, on Juhana-piispan kirja 
”Herran ateria – Ehtoollisen raama-
tulliset juuret” kuin raikas tuulahdus 
ummehtuneessa ja pölyisessä kirjas-
tossa. Siinä missä monet ansiokkaat 
teologiset selvitykset ovat ymmär-
rettävistäkin syistä monimutkaisia ja 
polveilevia, tässä kirjassa ajatukset ja 
raamatulliset perusteet virtaavat tun-
turipuron kirkkaudella. 

Sivun mittaisiin virkkeisiin ja mo-
nimutkaiseen ajatuksenjuoksuun tot-
tuneelle voikin kirjan ensimmäisten 
sivujen selkeiden ja lyhyiden ajatus-
ten äärellä tulla mieleen, että Juha-
na-piispan teos olisi jotenkin yksin-
kertainen tai kevyt esitys Herramme 
ehtoollisesta. Näin ei suinkaan ole! 
Jokaisessa kirjan luvussa on pieniä ja 
suuria helmiä löydettäväksi tarkkaa-
vaiselle lukijalle. Monet ajatukset ovat 
yksinkertaisuudestaan huolimatta niin 
painavia, että niiden äärelle on tarve 
pysähtyä pidemmäksikin aikaa. 

Kirja jakautuu kolmeen lukuun: 
ensimmäisessä luodaan katsaus Ko-
rintin seurakuntaan ja siellä vietet-
tyyn Herran ateriaan. Toisessa ollaan 

pääsiäisen tunnelmissa ja tarkastellaan 
niin pääsiäisen historiaa kuin Kristuk-
sen ja hänen opetuslastensa yläsalis-
sa viettämää ateriaakin. Kolmannessa 
syvennytään vielä tarkemmin tuohon 
ateriaan, sen kuvauksiin eri evanke-
listoilla sekä asetussanoihin. Kaikki 
muistuttaa siitä, että Kristuksen meil-
le antama ehtoollisen lahja on esi-
makua taivaan juhla-ateriasta kerran 
kirkkaudessa.

Pala palalta Juhana-piispa siis käy 
läpi ehtoollisen historiaa ja juuria 
Vanhassa testamentissa. Kun suu-
ri linja kulkee ensimmäisestä Israelin 
kansan pääsiäisestä pakkosiirtolaisuu-
den kautta ehtoollisen asettamiseen, 
saa pysähtyä ihmeellisten yksityiskoh-
tien – kuten pääsiäislampaan lävistä-
miseen ristinmuotoisilla puikoilla – 
ääreen. Kun luetun kirjan laskee käsis-
tään, saa ihailla kokonaista kuvaa, joka 
on suurempi ja kauniimpi kuin pelkkä 
osiensa summa. Tämä sopiikin siihen, 
minkä kirjoittaja lausuu loppusanois-

saan: ”Raamattu ei ole mytty irralli-
sia, erivärisiä- ja ikäisiä langanpätkiä 
vaan monivärinen ja taidolla kudottu 
seinävaate”.

Kirja onkin monin tavoin kirjoit-
tajansa näköinen. Sitä lukiessa voi 
melkein kuulla monille saarnastuolista 
tutut äänenpainot, ilmeet ja eleet. Lu-
vuissa on saarnoille ominaisia piirtei-
tä. Alkuun on pieni tuokiokuvaus en-
simmäisen vuosisadan tapahtumista: 

hajuja, ääniä, tungosta ja tunnelmaa. 
Tämä tuodaan lukijan eteen arki-
sena, pienenä mutta voimakkaana 
kuvana. Sitten raamatunkohtia, esi-
kuvia ja perusteita esitellään rauhal-
lisesti, selkeästi ja painavasti. Paikoin 
taas kirjoituksen äänenpaino ikään 
kuin nousee, kirja lähes huutaa: kat-
so nyt, millainen aarre SINULLA 
Herramme ehtoollisessa on!

Kaikesta tästä välittyy hyvin, ettei 
”Herran ateria” ole mikään akatee-
minen teos, vaikka voi sillä sellai-
siakin ansioita olla. Se ei ole pelk-
kä raamattuopetus ehtoollisesta, 
vaikka se on täysissä määrin sitäkin. 
Se muistuttaa lukijalle, kenen ateria 
ehtoollinen on: Kristuksen. Eh-
toollinen on hänen kallis lahjansa 
meille syntien anteeksiantamiseksi ja 
uskomme vahvistukseksi. Siksi väke-
vän opetuksen lisäksi kirja on täynnä 

Paimenen lohdullista puhetta lammas-
ta. Kirjoittaja muistuttaakin: ”Kristuk-
sen voitto on sinun voittosi. Hänen 
elämänsä on sinun elämäsi… Usko 
tarkoittaa omistuspäätteen lisäämis-
tä Jumalan lupauksiin: anteeksianta-
mukseni, rakkauteni, toivoni, elämäni, 
taivaani…”

Päällimmäiseksi jääkin kiitollisuus 
sekä piispasta, joka osaa näin selvästi 
ja lohdullisesti ammentaa Kristuksen 
aarrekirstusta että ennen kaikkea niis-
tä aarteista, jotka meillä Jeesuksessa 
Kristuksessa on.

HHerran ateria – Ehtoollisen 
raamatulliset juuret

Timo Marttinen

Kirja-arvio
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Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti

”Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois eivätkä enää vael-
taneet hänen kanssansa. Niin Jeesus sanoi niille kahdelletoista: ”Tahdotteko tekin 
mennä pois?” Simon Pietari vastasi hänelle: Herra, kenen tykö me menisimme? Si-
nulla on iankaikkisen elämän sanat.” (Joh. 6:66-68)

Internetiä ahkerasti käyttäville on jo tullut tutuksi, kuinka valtava määrä maailmas-
sa onkaan sanoja. Somen syötteet tulvivat sanoja ja kuvia, videoita ja puhetta. Löy-
tyy kaikenlaista: väitteitä, sloganeita, kertomuksia ja vuodatuksia. Kommenttilaarit 
myrskyävät raivoisasti ja niistä suorastaan huokuu vihan, pelon ja inhon aaltoja. 
Kaiken tämän keskellä on helppo turtua kaikkiin sanoihin ja pitää niitä halpoina 
ja hyödyttöminä. Mitä muuta edes voisi päätellä noista loputtomista, ristiriitaisista 
kirjainjonoista?

Raamattu tuntee kielen, ja kuinka se voi käydä turhaksi ja jopa vaaralliseksi. Jaakob 
kirjoittaa, että kiroava kieli on tuli, joka sytyttää elämän pyörän. Sananlaskuissa to-
detaan, että varomaton sana on kuin veitsen isku. Psalmien kirjaa lukiessa valhe ja 
pahuus lyövät aina kättä. Samoin profeetat kiivaasti julistavat valheen ystäville tuo-
mion. Ja Herra itse varoittaa, että meidät tuomitaan jokaisesta turhasta sanastakin.

Me emme sukupolvena ole mitenkään erityisiä siinä, että joudumme kuulemaan 
valheita. Näin on käynyt kaikille ihmisille aina paratiisista asti. Saatana, valheen isä, 
on aina halunnut johtaa harhaan valheilla ja puolitotuuksilla, ja näin kävi myös mei-
dän rakkaille esivanhemmillemme, Aatamille ja Eevalle.

Mikä siis avuksi? Mistä löydän totuuden, joka kestää ja säilyy? Se löytyy meidän 
rakkaan Herramme, Jeesuksen Kristuksen suusta. Hänen sanassaan ei ole mitään 
sepitettyä tai vain puoliksi totta. Se antaa todellisen elämän ja vapauttaa valheen ka-
dottavista kahleista.

Näiden sanojen kautta me ymmärrämme itseämme, Jumalaa, muita ihmisiä ja koko 
maailmaa. Niiden kautta me löydämme totuuden, jonka me voimme yhdessä tun-
nustaa. Näissä Raamatun sanoissa me löydämme ymmärryksen, jossa voimme pu-
hua totta toisillemme rakkaudessa.

Vaikka riidat ja valheet täyttäisivät koko maailman, on meillä edelleen ikuisen elä-
män sanat, Jeesuksen sanat. Kuten Paavali rohkeasti kirjoittaa, ”olkoon Jumala toti-
nen, mutta jokainen ihminen valhettelija”. Pidä kiinni Jeesuksen sanasta.

Tuomas Salo

Iankaikkisen elämän sanat



I”Ilman Jumalaa ei ole aitoa iloa”
Kalle Väätäinen Tikkojen kuva-arkisto

Lähetyshiippakunnan messussa 
Nurmeksessa olisi hyvä osata 
puhua venäjää. Monena sun-

nuntaina kokoontuvasta seurakunnas-
ta venäjänkielisiä on kolmannes. Pa-
vel ja Anastasia Tikka ovat lastensa 
kanssa kirkossa aina kun mahdollista. 
Lapset, Elias 11, Elli 8 ja Eleonora 
4 vuotta, tulevat aina iloisina ja puhe-
liaina kirkkoon.

Pavel, 32, on kotoisin Moskovas-
ta. Hän asui vanhempiensa, kahden 
veljensä ja kahden siskonsa kanssa 
pienessä yksiössä kaupungin keskus-
tassa. Neuvostoliiton romahtamisen 
jälkeinen 90-luku oli hankalaa aikaa, 
ja vanhemmat tekivät töitä todella 
paljon. Anastasia, 35, on kotoisin Pet-
roskoista ja hänen lapsuundeperhee-
seensä kuuluvat vanhemmat ja isoveli.

Pavel on valmistunut Moskovan 
ammattikoulusta ATK-ohjaajaksi ja 
opiskellut Lapualla matkailupalvelui-
den tuottajaksi. Anastasia on valmis-
tunut ammattikorkeakoulusta matkai-
luohjaajaksi ja valtionyliopistosta eng-

lannin ja saksan opettajaksi. Molem-
mat työskentelevät nykyään oppisopi-
muksella Porokylän leipomossa.

Jumala löytää omansa

Sekä Pavelin että Anastasian tie kris-
tityksi on mielenkiintoinen. Pavelin 
isoisä oli inkeriläinen ja kutsui suku-
juuristaan kiinnostuneen poikansa 
Inkerin Liiton kokouksiin. Erääseen 
kokoukseen tuli Suomesta lähetys-
työntekijöitä, jotka kertoivat Juma-
lasta ja antoivat Pavelin isälle lahjaksi 
lasten Raamatun. Vaikka Pavelin isälle 
tuli yllätyksenä kokouksen luonne, 
hän lähti kokouksesta muuttuneena 
miehenä. Perheen yhteinen elämä us-
kossa alkoi, ja Pavelin elämä muuttui. 

- Kävin sunnuntaisin pyhäkoulussa 
ja leireillä, mutta tietoiseksi kristityksi 
tulin konfirmaation jälkeen 15-vuoti-
aana, Pavel kertoo

Jumala löysi Anastasian, kun hänen 
koulukaverinsa kutsui hänet Petros-
koin luterilaisen seurakunnan kesälei-
rille. Hän oli tuolloin 16-vuotias. Van-

hemmat eivät 
olleet koskaan 
puhuneet mitään 
Jumalasta tai 
kirkosta. Hänen 
isänsä oli kom-
munisti. Tyttö 
ei ollut kiinnos-
tunut uskosta, 
mutta leirille 
osallistuminen 
ja uuteen tutus-
tuminen kuu-
lostivat hyvältä. 
Leirillä puhuttiin 
paljon Jeesukses-
ta. Leirin jälkeen 
Anastasia halusi 
käydä kirkos-
sa ja muuttaa 
elämäntapojaan.

- Vähän myö-

hemmin pyysin Jumalaa rukouksessa 
vapauttamaan minut ja antamaan mi-
nulle uuden elämän Hänen kanssaan.

Molemmat ovat osallistuneet ak-
tiivisesti Inkerin kirkon toimintaan 
lahjojensa mukaan. Pariskunta tapasi 
toisensa rippileirillä. Molemmat ovat 
toimineet pyhäkoulunopettajina ja pi-
täneet leirejä. Pavel on siunattu Teri-
joen seurakunnan katekeetaksi, ja hän 
kuuluu Inkerin kirkon synodiin. Nyt 
erityisen tärkeä asia on omien lasten 
kristillinen kasvatus.

- Me opetamme lapsillemme, et-
tä ilman Jumalaa ja yhteyttä Hänen 
kanssa ei ole aitoa iloa sydämessä ja 
onnellista tulevaisuutta. Rukoilem-
me ja luemme Raamattua aamuisin 
ja iltaisin, kuuntelemme kotona vain 
kristillistä musiikkia.

Seurakuntayhteyden 
tärkeys

Nurmekseen muuttamisen jälkeen 
Jumala johti Tikan perheen Lähe-
tyshiippakunnan seurakuntaan. He 
tiesivät hiippakunnasta jo Venäjäl-
lä asuessaan. Ystäviensä häissä he 
keskustelivat pastori Joel Kerosuon 
kanssa, joka kehotti heitä menemään 
Nurmekseen messuun. Pyhien yhtei-
sö on tärkeä.

- Usko ja raamattu ovat meidän 
elämämme perustus, jonka päälle 
kaikki elämän asiat rakennetaan. Py-
hien yhteisö, jossa voimme nauttia 
sakramentin, on tärkeä

- Päätoiveemme on, että perheem-
me jatkaa Jeesuksen seuraamista. 
Toivomme myös, että meidän seu-
rakuntamme on elävä ja kasvava osa 
Jeesuksen kirkkoa.

  Pavelin terveiset Pyhäkön lampun 
lukijoille:

- Älkää lyökö laimin seurakuntanne 
yhteisiä kokouksia ja palvelkaa Juma-
laa ilossa. On tärkeä olla yhteydessä 
keskenään ja Jumalan kanssa.


