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YYhdessä ja itsenäisesti

Oli mielenkiintoista lukea kirja, 
jossa käsitellään myös mei-
dän seurakuntiamme kos-

kevia kysymyksiä. Konteksti vain on 
hivenen toinen. Kirjassa ”Jokin meitä 
yhdistää” pohdiskeltiin kansankirkon 
jälkeistä kirkkoa. Kirjoittajia yhdisti 
paitsi kansankirkko, myös vakuuttu-
neisuus siitä, etteivät asiat toimi. ”Jo-
tain tarttis tehdä”, mutta mitä? Kuin-
ka rakentaa yhteisöjä? Kuinka opetella 
hengellistä vastuuta ja ymmärtää, että 
Jumalan valtakunnan työ lähtee aina 
osallisuudesta ja myös omistajuudesta 
seurakuntaan - että jatkuvasti raken-
netaan omaa seurakuntakotia?

Onkin sanottu, että on kaksi asiaa, 
joita ei voi tehdä yksin: mennä naimi-
siin ja olla kristitty. Yhteisön rakenta-
misen näkökulma Lähetyshiippakun-
nassa on kirjan kirjoittajien kanssa 
yhteinen. Samalla voi huomata, että 
koska emme ole organisatorisessa 
yhteydessä kansankirkkoon, olemme 
vapaita toimimaan. Kuitenkin: vaik-
ka olemme itsenäinen kirkko, moni 
opittu toimintamalli seuraa helposti 
mukana. 

Myös meidän kysymyksemme on, 
kuinka rakentaa yhteisöä sanan ja 
sakramenttien äärellä. Kuinka opetel-
la yhteistä keskustelua ja jakamista? 
Kuinka ihmiset voisivat löytää oman 
paikkansa palvella? Kuinka auttaa 
ihmisiä löytämään oman paikkansa 
palvella samalla antaen tilaa ihmetellä 
niille, jotka sitä tarvitsevat?

Lähetyshiippakunta on mitä suu-
rimmassa määrin maallikkoliike. Pas-
torin tehtävä on toki huolehtia erityi-
sellä tavalla sunnuntain jumalanpalve-
luksesta, mutta seurakuntalaiset voivat 
ottaa vastuuta lähes kaikesta muusta.

Joskus käy niin, että ihmiset halu-

aisivat ottaa seurakunnan ikään kuin 
välineekseen toteuttaa omia ideoi-
taan tavalla, joka ei kuitenkaan sovi 
seurakunnan teologiaan ja yhteiseen 
näkyyn. Suurempi haaste lienee kui-
tenkin innolle ja aloitteille avoimen 
toimintakulttuurin tukeminen. Kuin-
ka luoda ilmapiiri, jossa saa kokeilla, 
epäonnistuakin, kun mietitään erilaisia 
työ- ja toimintamuotoja seurakunnan 
hyväksi?

Kirjaa lukiessani peilasin sitä 
omaan tilanteeseemme. Keskeisimpä-
nä minulle nousi ajatus, että mikä iha-
na vapaus meillä onkaan! Ei tarvitse 
jännittää ehtoollislupia tai sitä, tuleeko 
sanktiota, jos pitää liian luterilaisen 
saarnan. Voimme vaikuttaa ja olla ra-
kentamassa. Jumalan synnyttämällä in-
nolla on aito mahdollisuus kanavoitua 
seurakuntaperheen arjessa.

Itsenäisyyspäivän lähestyessä kii-
tänkin Jumalaa niin isänmaasta kuin 
kirkostani Lähetyshiippakunnasta-
kin sekä siitä suuresta itsenäisyydestä 
ja kristillisestä elämästä, jota yhdessä 
viedä eteenpäin! 

Lähetyshiippakunnan työn menes-
tyminen edellyttää, että löytyy seura-
kuntalaisia, jotka ottavat seurakunnan 
elämän sydämensä asiaksi. Osaavasta 
työntekijäjoukosta huolimatta voima-
varat ovat rajalliset. Seurakuntaper-
heen täytyy kantaa osansa vastuusta. 
Samalla on tärkeää, ettemme ajattele 
tekevämme jotain uutta tai kummal-
lista, kun opettelemme näin eri tavoin 
huolehtimaan seurakunnasta. Kun 
seurakunnissa puhutaan vastuun kan-
tamisesta ja taloudellisesta tukemises-
ta, Uuden testamentin tekstit voivat 
alkaa elää meille aivan uudella tavalla. 
Oman seurakunnan kolehti saa konk-
reettiset kasvot, kun sillä oikeasti taa-

taan, että pastorilla ja hänen perheel-
lään on leipä pöydässä. 

Kuten kirjassa tuodaan esille, myös 
meillä on jatkuvana haasteena, että 
uudet tulijat voisivat oppia jakamaan 
ajatuksen palvelevasta ja osallistuvas-
ta Kristus-ruumiista. Samalla tieten-
kin myös juopa kansankirkkoon tulee 
aina vain selkeämmäksi. Kirjoittajat 
toivovat, että kansankirkossa annettai-
siin ”kaikkien kukkien kukkia”, jotta 
jokainen voisi sitten tehdä omalla 
nurkallaan, kuten parhaaksi näkee. 
Ajatellaan, että teologinen yhtenäisyys 
on jo mennyt. Kuitenkin edellytetään 
sitoutumista esimerkiksi uuteen virka-
ratkaisuun. Ajatus voi olla kansankir-
kon kontekstissa ymmärrettävä, mutta 
miten hyvältä tuntuukaan itsenäisyys! 
Voimme vapaasti ankkuroitua aposto-
liseen, yhteen ja pyhään kirkkoon, ja 
etsiä sen jatkuvuutta – emmekä hei-
kosti teologiseen perustaan sopivaan 
sateenvarjokirkkoon vailla teologista 
yhteyttä. Kirkon perustan tulee olla 
sanassa ja armopöydässä, ei hallin-
nossa ja taloudessa. Siksi meidänkin 

kirkkomme raken-
taminen alkaa 

yhteisestä 
jumalanpal-
veluksesta 
Vapahtajan 
lahjojen 
ääreltä!
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Lähetyshiippakunnan sääntömää-
räinen hiippakuntakokous jär-
jestettiin lauantaina 20.11.2021  

Helsingissä Koinonia-keskuksessa. 
Kokous järjestettiin niin sanotusti hy-
bridimallina, läsnäollen ja etäyhteyksin. 

Hiippakuntakokous on tarkoituksel-
la järjestetty toistaiseksi loppuvuodes-
ta. On haluttu, että vuoden vaihtumi-
sen kynnyksellä summataan edellistä 
vuotta ja katsotaan jo tulevaan. Vuosi 
2020 oli myös Lähetyshiippakunnalle 
poikkeuksellinen pandemiatilanteen 
vuoksi. Tilanne on ollut raskas pa-
pistolle ja vastuunkantajille. Toisaalta 
on tullut paljon kiitosta siitä, kuinka 
ketterästi on voitu kulloisessakin ti-
lanteessa toimia. Hiippakuntakokouk-
sessa julkaistiin myös vuosikirja 2021, 
joka sisältää totutusti korkeatasoisia 
artikkeleita ja kiinnostavia juttuja sekä 
tilastotietoa. Kirjaa saa seurakunnista 
ja hiippakuntakansliasta

Pitkään jatkunut pandemia on ra-
sittanut kirkkomme taloutta. Kui-
tenkin, koska talous on kokonaisuu-
tena vastuullisesti ja hyvin hoidet-
tu, on tilanteesta mahdollista selvitä 
eteenpäin.

- Lopulta olemme tietysti seura-
kuntalaisten alttiuden ja rakkauden 
varassa. Vaikka aika on ollut myös ta-
loudellisesti haastava, niin mukana on 
paljon sitoutuneita ihmisiä, joilla on 
halu saada asiat toimimaan. Yhdessä 
tekemällä myöskin taloudellisesta tar-
peet tulevat hoidetuiksi, hiippakunta-
dekaani Joel Kerosuo kommentoi.

Tulevana vuonna Lähestyshiippa-

kunnan toimintakertomuksessa jatke-
taan tuttujen teemojen äärellä. Tavoit-
teena on, että Lähetyshiippakunta ja 
sen seurakunnat voisivat näyttäytyä 
avoimena, kutsuvana ja luotettava-
na luterilaisena vaihtoehtona. Samalla 
näyn mahdollistuminen vaatii vapaa-
ehtoisorganisaatio-ajatuksen vahvis-
tumista ja sisäistämistä Lähetyshiippa-
kunnan kaikilla tasoilla.

- Meitä kutsutaan tekemään kirkon 
työtä pitkäjänteisesti. Ei ole olemassa 
mitään taikatemppuja. Meillä on vakaa 
perusta ja tästä on hyvä mennä eteen-
päin, Kerosuo kommentoi.

Hiippakuntajärjestyksen 
päivittäminen

Tämän vuoden hiippakuntakouksessa 
suurimpana asiana oli sääntömääräis-
ten pykälien lisäksi hiippakuntajärjes-
tyksen päivittäminen. Vuosien varrella 
oltiin havaittu, että joissakin kohdis-

sa auttaisi tarkempi muotoilu. Tämän 
vuoksi nimettiin konstituutiokomitea, 
joka kävi läpi hiippakuntajärjestyk-
sen ja esitti siihen tehtävät muutokset. 
Lausuntokierrosten jälkeen päivitet-
ty järjestys tuli hyväksyttäväksi tämän 
vuoden kokoukseen.

Työryhmä selvittämään  
rekisteröitymiseen liittyviä 
kysymyksiä

Tampereen Johanneksen seurakunta 
oli lähettänyt aloitteen, jossa pyydet-
tiin hiippakuntaneuvostoa asettamaan 
työryhmän, joka laatisi selvityksen 
Lähetyshiippakunnan uskonnollisek-
si yhdyskunnaksi rekisteröitymiseen ja 
rekisteröitymättä jättämiseen liittyvistä 
näkökulmista. Työryhmä antaa seuraa-
valle hiippakuntakokoukselle raportin 
työstään myöhempää yhteistä keskus-
telua varten.

THiippakuntakokous 2021: Korona-ajan 
käsittelyä ja eteenpäin tähyämistä

Sisällys 6/2021
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KKristitty ja isänmaa
Antti Leinonen

Johtaako Jumala kansaamme? 
Raamattu viittaa useassa kohden 
siihen, että Herra johdattaa maa-

ilman kansoja. Esimerkiksi tällaisia 
psalmin sanoja laulettiin Jerusalemin 
temppelissäkin: ”Sinua, Jumala, kansat 
kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittä-
kööt. Iloitkoot ja riemuitkoot kan-
sakunnat, sillä sinä tuomitset kansat 
oikein ja johdatat kansakunnat maan 
päällä.” (Ps 67:4–5, vrt. Ps. 94:10, Job 
12:23, Ilm. 12:5)

Kiitos isänmaasta

Kun kristitty katselee maamme histo-
rian vaiheita, hän voi nähdä monessa 
kohdin Jumalan johdatuksen. Herra 
on ohjannut ja antanut tässä maas-
sa meille hyvät luomisen lahjansa. 
Niistä Katekismus opettaa: Jumala… 
antaa… kodin ja konnun. Isä mei-
dän -rukouksen pyyntö jokapäiväises-
tä leivästä puolestaan sisältää ruoan 
ja kodin lisäksi: hurskas ja uskollinen 
esivalta, hyvä hallitus. Jumalan runsaat 
lahjat isänmaassamme ovat kristitylle 
kiitoksen aihe.

Katekismuksen lopussa ovat huo-
neentaulut. Niihin on koottu raa-
matunkohtia kullekin kehotukseksi 
omassa tehtävässään ja asemassaan. 
Kohdat jakaantuvat kolmeen pää-
osaan: kirkko, ajallinen valtakunta ja 
perhe. Ajalliseen valtakunnan osal-
ta raamatunkohdat puhuvat toisaalta 
esivallan ja toisaalta alamaisten vel-
vollisuuksista. Jumala tahtoo meidän 
toimivan hyvän järjestyksen mukaan: 
”Olkaa alamaiset kaikelle inhimillisel-
le järjestykselle Herran tähden, niin 
hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin 
käskynhaltijoille, jotka hän on lähet-
tänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, 
mutta hyvää tekeville kiitokseksi.” (1. 
Piet. 2:13)

Järjestyksen noudattaminen ei ole 
vastahankaista suostumista vallitse-
vaan tilanteeseen. Kyse on maan ra-
kentamiseen osallistumisesta. Siihen 
voidaan soveltaa Jumalan sanaa Juu-

dan pakkosiirtolaisille: ”Ja harrasta-
kaa sen kaupungin menestystä, johon 
minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa 
sen puolesta Herraa, sillä sen menes-
tys on teidän menestyksenne.” (Jer. 
29:7) Harrastamme maamme ja asuin-
paikkamme menestystä esimerkiksi 
lapsia kasvattamalla ja työtä tekemällä. 
Osallistumme maanpuolustukseen-
kin lähimmäistämme suojelemiseksi. 
Äänestämme viisaasti vaaleissa. Voipa 
kristitty pitää yhteyttä valittuihin edus-
tajiin: kiittää hyvin tehdystä työstä 
sekä esittää kauniisti näkökulmansa 
ajankohtaisiin asioihin. Kristityn ja 
seurakunnan tehtävä on lisäksi edistää 
ajallisen valtakunnan asiaa rukoile-
malla. Tätä eivät uskosta osattomat 
tee. ”Minä kehoitan siis ennen kaik-
kea anomaan, rukoilemaan, pitämään 
esirukouksia ja kiittämään kaikkien 
ihmisten puolesta, kuningasten ja kai-
ken esivallan puolesta, että saisimme 
viettää rauhallista ja hiljaista elämää 
kaikessa jumalisuudessa ja kunnialli-
suudessa.” (1. Tim. 2:1–2)

Jumalan lapset

Tekstin alussa siteerattu psalmi ei kui-
tenkaan lausunut vain yleistä ajatusta 
Jumalan kaitselmuksesta kansakun-
tia kohtaan. Sen tähtäyspiste on siinä, 
että kansoja kaitaan, jotta ne saisivat 
pelastuksen Israelin Messiaassa, Jee-
suksessa: ”että maan päällä tunnettai-
siin sinun tiesi, kaikissa pakanakan-
soissa sinun apusi.” (j. 3) Jumala on 
valinnut Aabrahamin suvun, että sen 
kautta tulisi iankaikkinen siunaus kai-
kille kansoille. Jaakobille Jumala sanoi: 
”sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat 
siunatuiksi kaikki sukukunnat maan 
päällä” (1. Moos. 28:14).

Niinpä koko Uusi testamentti al-
kaakin Messiaan sukuluettelolla. Siinä 
evankelista Matteus osoittaa kuin-
ka pakanoita on “oksastettu” tähän 
sukuun. Näin ennakoidaan evanke-
liumin loppuhuipennusta, jossa Jeesus 
lähettää apostolinsa tekemään kaikki 

pakanakansat Jeesuksen opetuslapsik-
si, kasteen ja opetuksen kautta (Matt. 
28:18–20). Kun evankeliumi lähti le-
viämään kaikkeen maailmaan, yhdisti 
se Kristuksessa eri kansallisuutta ole-
vat ihmiset. Jeesuksen asettama kaste 
on uusi syntymä. Kuten ihmiseksi 
syntymässä tullaan osaksi perhettä, 
sukua ja kansaa, niin on myös kas-
teessa. Kaikki kastetut ovat samaa su-
kua, Jumalan perhettä: ”Ja tässä ei ole 
kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympä-
rileikkausta eikä ympärileikkaamatto-
muutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei 
orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikis-
sa on Kristus.” (Kol. 3:11) Kristityt eri 
kansallisuuksista ovat Pietarin mu-
kaan Jumalan omaisuuskansa: ”Mutta 
te olette ”valittu suku, kuninkaallinen 
papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, 
julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka 
on pimeydestä kutsunut teidät ihmeel-
liseen valkeuteensa.” (1. Piet. 2:9)

Taivaan kansalaisuus

Miten käy, kun kristillinen usko ja 
ajallisen isänmaan kunnioitus kohtaa-
vat? Usein yhteiselo sujuu. Entä kun 
tulee ristiriita, kumpi silloin palve-
lee kumpaa? Maamme lähihistorias-
sa on esimerkkejä, joissa kristinus-
kosta on tullut hyödyllinen apulainen 
kansallisten pyrkimysten ajamisessa. 
1800-luvun aikana Euroopassa nousi 
valistuksen ajan järkeisopille vastak-
kainen suuntaus. Korostettiin hengen 
ja aidon kokemuksen tärkeyttä. Nämä 
pyrkimykset yhdistivät ajan pietismiä 
ja romantiikan liikehdintää. Suomen 
herännäisyydessä pietistinen painotus 
näkyi itsetietoisen ja muodollisen kir-
kollisuuden sijaan arjen kristillisyytenä 
ja ikävöivänä armon kerjäläisyytenä. 
Viriävän romanttisen suomalaisuus-
liikkeen kanssa löytyi yhteinen kiin-
nostus Suomen kansan historiaa koh-
taan sekä yhteinen vihollinen: nouseva 
ateistinen kommunismi. Kansalais-
sodan myötä eräiden herännäispii-
rien keskuudessa syntyi suomalais-

Unsplash
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kansallinen uskonliike. Tässä tapahtui 
selvästi kristillisyyden ja kansallisten 
pyrkimysten sekaantuminen. Oman 
maan sisällä tapahtuvat väkivallanteot 
nähtiin hurskaina, kun niillä vastustet-
tiin vääriä ideologioita.

Kuninkaiden Kuningas Jeesus ei 
ohjaa omiaan palvelemaan asiaan-
sa väkivalloin. Jumalan valtakunnan 
asiaa viedään eteenpäin kokoontu-
malla messuun, nauttimalla ehtoolli-
sen sakramentti ja julistamalla sanaa. 

Uskovina olemme ensin sidottuja Ju-
malan tahtoon. Jos ajalliset ideologiat 
ovat sitä vastaan, on meidän toteltava 
ennemmin Herraa. Joskus siitä joutuu 
jopa kärsimään.

Apostoli Paavali kuvaa Jumalan 
valtakunnan “kansalaisuusaatetta” 
kirjoittaessaan Filipin seurakunnalle: 
”Mutta me olemme taivaan kansalai-
sia, ja taivaasta me odotamme pelasta-
jaksi Herraa Jeesusta Kristusta.” (Fil. 
3:20, KR92). Filipin siirtokunnan roo-

malaisasukkaat elivät “vieraassa maas-
sa” todeksi roomalaisuuttaan. Sa-
moin Paavali taivaan kansalaisena eli 
uskoaan todeksi, missä vaelsikin. Näin 
mekin kristittyinä ja jumalanpalve-
lukseen kokoontuvana seurakuntana 
näytämme omassa maassamme, mitä 
on olla taivaan kansalainen. Ja kohta 
Herra Jeesus saapuu kunniassaan ko-
koamaan omansa kaikista maan ääris-
tä. Alkaa uuden luomakunnan elämä, 
kun yhdessä kumarramme Kristusta.

Taivaallinen ja maallinen isänmaamme

Raimo Savolainen

Itsenäisyyspäivän aattotunnelmissa 
Herralle kiitos, että kristittynä ja 
samalla myös historioitsijana ja su-

kututkijana olen saanut kasvaa siihen, 
että omistan samaan aikaan maallisen 
ja taivaallisen isänmaan. Saan perheeni 
kanssa olla osa ketjua, joka on rakenta-
nut ja puolustanut tätä maata sukupol-
vien ajan, mutta ennen kaikkea saan 
omistaa saman uskon, joka on kanta-
nut äitejä ja isiä ennen meitä vaikeiden-
kin aikojen läpi. Useita kymmeniä 
vuosia sitten sankarihautojen äärellä 
itsenäisyyspäivän hartaudessa kuulema-
ni sanat puhuttelivat voimakkaasti ja 
painuivat syvälle: ”Älä ylpistele; et sinä 
kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri 
kannattaa sinua” (Room 11:18).

Suomalaisen kansakunnan herät-
täjä J. V. Snellman kiteytti yksilön ja 

isänmaan suhteen ajattomasti seuraa-
vasti: ”Nykyaika tarvitsee vain sellaista 
uskoa, joka elää teoissa ja toiminnassa. 
Se tarvitsee lujaa uskoa Kaitselmuk-
sen johdatukseen ja hyvän voittoon, 
Jumalan hengen voimaan nöyrässä ja 
itsekkyydestä vapautuneesta mielessä.”  
Tätä snellmanilaista perintöä noudat-
taen havaittiin jo paljon ennen valtiol-
lista itsenäistymistä, että Jumalan avulla 
Suomen kansa oli päässyt nousemaan 
kansalliseen itsetietoisuuteen. Kansal-
linen torkkuminen oli loppunut, oli 
havahduttu kansalliseen omintakeisuu-
teen, joka erotti Suomen kansan muis-
ta omaksi kansakunnaksi.

Historian opetus on, että isänmaan 
menestys lepää sen yksilöiden vakau-
muksen varassa. Snellmanin henkinen 
aseenkantaja G.Z.Yrjö-Koskinen ko-

rosti, että persoonallisuudet vaikuttivat 
ajan mukana ja olivat ajan palvelijoi-
na Jumalan palvelijoina. Historiallinen 
kutsumus loi toimijat ja voimat eikä 
päinvastoin. Snellmanin mielestä ei voi 
siis pitää vähäpätöisenä seikkana, että 
yksilö pyrkii siihen osalliseksi, antautuu 
auliiksi välineeksi Kaitselmuksen kä-
teen. Tältä perustalta ponnistaen voim-
me jokainen omalla paikallamme antaa 
parhaamme itsemme, yhteisömme ja 
isänmaamme hyväksi. Jokainen voi 
oman mietiskelynsä ja kokemuksensa 
kautta oivaltaa maallisen ja taivaallisen 
isänmaan arvon ja siirtää tämän perin-
nön kartutettuna seuraavalle sukupol-
velle. Maallisen isänmaan rakentami-
nen jatkuu, kunnes pääsemme perille 
taivaalliseen isänmaahan.



Pyhäkön Lamppu 6/20216

Kuluneena syksynä huomasin 
joulumakeishyllyn marketis-
sa jo syyskuun lopussa. Sillä 

kertaa en kuitenkaan ostanut pipa-
risuklaata tai tämän vuoden välttä-
mättömiä uutuuksia. Vaikka olenkin 
perso makealle, jokin siinä joulu-
karkkihyllyssä ruskan aikaan tökki! 
Suuntasin siis tavallisen karkkilaarin 
ääreen…

Herra saapuu

Ehkä muistamme, mitä sana ”advent-
ti” tarkoittaa. Adventti on lainasana 
latinan kielen sanasta adventus, joka 
kristillisessä kirkossa on merkinnyt 
Kristuksen saapumista, tulemista. 
Adventus taas on johdettu teonsa-
nasta advenire, joka merkitsee ”tulla 
luo” tai ”saapua”. Näin adventti, 
jo ihan yksittäisenä sanana, julistaa 
meille Kristuksen Jeesuksen saapu-
mista tai luokse tulemista.

Kirkkovuoden vuosikerroissa 
vaihtelee ensimmäisenä adventtisun-
nuntaina kolme eri evankeliumia. Jo-
kainen näistä evankeliumeista kuvaa 
meille Herramme saapumisen Jerusa-
lemiin (Matt. 21:1–9; Mark. 11:1–10; 
Luuk. 19:28–40). Tämän omaan kau-
punkiinsa saapumisen Herra ajoitti 
kärsimysviikkonsa alkupuolelle. Joku 
on saattanut huomata ettei vain en-
simmäisenä adventtisunnuntaina pu-
huta Herramme saapumisesta, vaan 
jo sitä edeltävinä pyhinä (valvomisen 
sunnuntai ja tuomiosunnuntai). Kirk-
kovuoden teksteissä puhutaan itse 
asiassa huomattavan paljon Kristuk-
sen saapumisesta tai paluusta – se-
kä Uuden että Vanhan testamentin 
lukukappaleissa.

Adventin vietto kirkon 
historiassa

Yleensä luterilainen kirkkovuosi 
seuraa melko tarkasti läntisen kir-
kon perinnettä. Olemme tottuneet, 
että juhla-ajat ja pyhät ovat tietyssä 

kohtaa vuotta. Usein emme varmasti 
mieti esimerkiksi sitä, mistä kysei-
nen juhla tai kirkkovuoden jakso on 
saanut alkunsa. Mikä on sen tausta, ja 
onko jollakin kirkkovuoden jaksol-
la jotain muutakin taustaa kuin vain 
raamatullinen? Meille on ikään kuin 
itsestään selvää, että joulu on tuos-
sa, pääsiäinen tuossa ja niin edelleen. 
Mutta miksi? Kuka esimerkiksi keksi 
viettää adventtia?

Niin sanottu alkuseurakunta ei 
viettänyt adventin aikaa ainakaan sel-
laisena kuin sen myöhemmin kirkon 
historiasta tunnemme. Ensimmäisen 
kerran adventtiaika, omana kirkko-
vuoden jaksonaan, on tutkimusten 
mukaan ilmestynyt kirkkovuoteen 
läntisessä kristikunnassa 500-luvulla. 
Adventin vietto oli alunperin hyvin 
erilaista kuin vaikkapa modernina 
aikana tai nykyisin. Ilmeisesti sinä 
kirkkovuoden aikana, jota kutsumme 
adventiksi, kastettavat valmistautui-
vat loppiaisena tapahtuvaan kastee-
seensa. Adventti oli näin alusta alka-
en paastonaikaa, sillä kasteoppilaiden 
kuuluu paastota. Paasto saattoi alkaa 
jo Pyhän Martin Toursilaisen päiväs-
tä, 11. marraskuuta. On kuitenkin 
huomattava, että kirkolliset ajat ja 
niiden mukaiset tavat olivat keskiajal-
la hyvin erilaisia eri puolilla Euroop-
pa. Se, mitä tapahtui Espanjassa saat-
toi olla aivan tuntematonta Englan-
nissa. Joka tapauksessa adventilla ei 
aluksi ollut käytännössä juuri mitään 
tekemistä joulun odottamisen kanssa. 
Tämä kehitys on paljon myöhäisem-
pää. Sen sijaan Kristuksen paluusta 
ja tulevasta tuomiosta saarnattiin ad-
venttina jo varhain.

Hyvin varhain oli adventtiajalle 
löydetty omat aiheensa ja tekstinsä. 
Aihepiirejä oli neljä ja tekstejä kym-
menen: maailman loppu ja ajan mer-
kit (Luukas 21:25–; Matteus 24:37–
44; 25:1-13), Kristuksen saapuminen 
riemusaatossa Jerusalemiin (Matteus 
21:1–9), Johannes Kastajan tehtävä 

(Johannes 1:19–; Luukas 3:1–; Mar-
kus 1:1–8; Matteus 11:2–), enkelin 
ilmestyminen ja vierailu Autuaalle 
Neitsyt Marialle (Luukas 1:26–38; 
1:39–56 ja Marian kiitosvirsi). Kuten 
voimme huomata, ainoastaan Neit-
syt Mariasta kertovat tekstit liittyivät 
suoraan Jeesukseen syntymään.

Gregorius Suuri (paavi vuosina 
590–604) määräsi adventtisunnun-
taiden lukumääräksi neljä. Tosin tä-
mäkään ei vakiintunut joka puolella 
läntistä kirkkoa vielä pitkään aikaan. 
Esimerkiksi Milanon hiippakunnassa 
oli käytössä kuusi adventtisunnuntai-
ta, ja saattaa olla edelleenkin.

Miksi vietämme adventtia?

Vaikka meidän ei ole hyvä muut-
taa kirkollisia tapoja nopeasti, eikä 
ainakaan vailla syytä, olisi adventin 
kohdalla hyvä perata vähän perus-
teita. Adventti tai adventtiaika on 
sisältänyt alunperin kaksi suurta 
aihetta: Herran Jeesuksen paluu ja 
tähän paluuseen valmistautuminen 
eli paastoaminen. Ainakin nämä ovat 
adventin keskeisiä sisältöjä. Kirk-
kovuoden tekstit antavatkin hyvän 
mahdollisuuden Herramme paluun 
muistamiseen, tutkimiseen ja Hä-
nen kohtaamiseensa valmistautumi-
seen. Adventti ei ole tai ainakaan sen 
ei tulisi olla kristitylle ensisijaisesti 
joulujuhlaan valmistautumisen aikaa. 
Yleinen käsitys taitaa kuitenkin olla, 
että adventtiaika olisi nimen omaan 
jouluun valmistautumista.

Kristityn on hyvä tutkia paitsi itse-
ään, myös sitä, miksi toimii niin kuin 
toimii. Miksi me vietämme adventtia? 
Mikä merkitys sillä on sinulle? Alkaa-
ko sinun joulunaikasi jo ensimmäi-
senä adventtisunnuntaina ja päättyy 
jouluaamun kirkkoon? Joulunvieton-
han on tarkoitus alkaa jouluyönä ja 
kestää ainakin loppiaiseen! Ajattele: 
sinä voit ja saat viettää adventinaikaa 
ja tutkistella Herran paluuta ja siihen 
liittyviä asioita neljä viikkoa. Ota siitä 

MMiksi meillä on adventti?
Hannu Mikkonen Luterilainen.net
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kaikki irti! Joulunaikaa voimme viet-
tää sitten jouluyöstä ainakin loppiai-
seen saakka, miksei pidempäänkin. 
Voit siis pitää joulukoristeet poissa 
adventinaikana, ja jättää ne paikalleen 
vielä pitkäksi aikaa loppiaisen jäl-
keenkin. Voit pitää kunnon adventti-
paaston alkaen ensimmäisen advent-
tisunnuntain illasta aina jouluyöhön 
saakka. Sitten voit viettää kunnon 
joulujuhlan ja herkutella viikkotol-
kulla jouluherkuilla, suklaalla ja niin 
edelleen. Tämän kaiken mahdollis-
taisi ”cunnon wanhan aian adwentti”.

Kirkkovuosi ei tietenkään ole 
meille ylhäältä annettu kokonaisuus, 
joka ei voisi elää ja muuttua. Onhan 
näin kirkon historiassa tapahtunut-
kin ja edelleen tapahtuu. Kirkkovuo-
dessa, sen kierrossa, pyhissä, arki-, 
paasto- ja juhla-ajoissa on kuitenkin 
oma syvä, jumalallinen viisautensa. 
Siksi tähän kirkkovuoden kiertoon 
olisi hyvä perehtyä enemmän ja ihan 
heittäytyä siihen. Tämä koskee myös 
adventtia.

Meidän ei tarvitse olla tämän maa-
ilman menossa väärin mukana niin, 

että alamme viettää joulua jo etukä-
teen. Emme tarvitse ”pikkujouluja” 
tai muita samankaltaisia juhlia. Juh-
limme joulua sitten jouluna, kuten 
edellä on mainittu. Adventtina saam-
me keskittyä hiljentymiseen Herran 
paluun edessä. Hän, nöyrä Kunin-
gas saapui kerran aasilla ratsastaen 
omaan kaupunkiinsa. Hoosianna-
huudot kaikuivat, mutta vaihtuivat 
pian pilkkaan, irvokkaaseen kunin-
gasteatteriin Jumalan Pojan kustan-
nuksella ja tekaistuihin syytöksiin 
ainoaa Vanhurskasta kohtaan. Miten 
sinä muistat tätä Hänen kärsimys-
tiensä huipennuksen alkua? Hän, 
joka saapui aasin varsalla ratsastaen, 
nöyränä kuninkaana Jerusalemiin, 
saapuu myös toisen eli viimeisen ker-
ran tänne maan päälle. Silloin Hän ei 
ole nöyrä ja hiljainen, vaan kaikkien 
ihmisten Tuomari, jolle kaikkien on 
tehtävä tili ja jonka edessä kaikkien 
polvien on taivuttava. Oletko sinä 
valmis kohtaamaan Hänet? Tästä kai-
kesta meitä on jo opettanut Herran 
edelläkävijä, vanhan liiton profeetois-
ta viimeinen, Johannes Kastaja. Hän 

ei sanojaan säästellyt, vaan paljasti 
meille syntimme ja osoitti sormellaan 
Jumalan Karitsaa, meidän syntiem-
me kantajaa. Haluathan sinä kuulla 
Kastajan saarnaa ja saada syntisi an-
teeksi? Hän, joka saapui kansansa luo 
aasilla ratsastaen, joka tulee kerran 
kirkkaudessaan ja kunniassaan, Hän 
josta profeetat olivat alusta saakka 
puhuneet, syntyi tähän maailmaan ih-
meellisesti. Herramme äiti oli neitsyt, 
nuori tyttö, johon mies ei ollut kos-
kenut. Hänen kanssaan me ihmette-
lemme Jumalan armoa meitä syntisiä 
kohtaan. Autuaan Herramme äidin 
kanssa saamme sanoa: ”Olen Herran 
palvelijatar (tai palvelija): tapahtu-
koon minulle kuten sanot.”

Miksi vietämme adventtia? Siksi, 
että muistaisimme, että Jeesus saapui 
Jerusalemiin, kansansa luo, syntisiä 
pelastamaan. Siksi, että muistaisim-
me, että Hän palaa vielä ja tuomitsee 
sekä elävät ja kuolleet. Kumpaakaan 
näistä – Hänen nöyrtymistään ih-
misten syntien sovittajaksi ja Hänen 
toista tulemistaan – emme voi liikaa 
muistaa.



Pyhäkön Lamppu 6/20218

M”Minä tahdon tulla sinun alttarisi 
eteen, sinun eteesi, Jumala, 
minun iloni!” – pappi valmistautuu 
Jumalanpalveluksen toimittamiseen

Esko Murto

Saarnan valmistelun ohessa juma-
lanpalveluksesta vastaava pastori 
valmistautuu myös messun litur-

gina toimimiseen. Liturgia on vanha 
kreikkalainen sana, jolla tarkoitettiin 
kansan hyväksi tehtävää työtä – esimer-
kiksi, kun kaupungin mahtimies omilla 
varoillaan rakennutti kylpylän tai sata-
man kaikkien yhteistä käyttöä varten. 
Messun nimittäminen liturgiaksi viit-
taakin Jumalaan tällaisena ”mahtimie-
henä” joka armostaan ja rakkaudestaan 
kirkkoaan kohtaan tekee työtä heidän 
hyväkseen. Tämän Herran palvelijana  
pappi toimii liturgina messussa jakaen 
ja julistaen hengellisiä lahjoja, jotka hä-
nen isäntänsä on antanut hänen tehtä-
väkseen jakaa. 

Pappi on messuliturgina siis ennen 
muuta pyhän Jumalan palvelija. Toi-
saalta pastori on myös yksi seurakun-
talaisista, ja hän palvelee sisariaan ja 
veljiään johtamalla heidän rukoustaan, 
ylistystään ja tunnustamistaan. Jois-
sain kirkoissa tämä liturgin kahtalainen 
tehtävä ilmenee myös siinä, miten päin 
pappi alttarilla seisoo. Kääntyessään 
seurakuntaa kohti hän puhuu Juma-
lan sanoja heille, hän nuhtelee, päästää 
synneistä, kehottaa, siunaa. Kääntäes-
sään kasvot alttariin päin pastori puhuu 
veljenä muiden joukossa, hän antaa sa-

nat niille rukouksille ja tunnustuksel-
le, joka on kaikille seurakuntalaisille 
yhteinen. 

Osa messun liturgiasta pysyy vii-
kosta toiseen samana: aina lauletaan 
Herra armahda, joka kerta pääte-
tään Herran siunaukseen. Jotkut 
osat vaihtuvat. Päivän rukous ennen 
Raamatun lukemista on joka sun-
nuntai eri. Esirukous vähintäänkin 
mietitään läpi, vaikka samanlaisia 
sanamuotoja käytettäisiinkin uudel-

leen. Virret vaihtuvat ja messua valmis-
televa liturgi miettii: mitkä sanat tänä 
sunnuntaina antavat muodon seura-
kunnan ylistykselle, kiitokselle, myös 
synnintunnustukselle? 

Messuliturgian toimittamiseen val-
mistaudutaan rukouksella, jos ei aiem-
min niin viimeistään kirkon eteisessä 
ennen alkuvirttä. Tämä rukous usein 
rukoillaan yhdessä suntion ja muiden 
messussa palvelevien kanssa. Alttarille 
saapuessaan moni pastori polvistuu ja 
rukoilee vielä hiljaa. ”Herra, avaa mi-
nun huuleni, että minun suuni julistaisi 
sinun kunniaasi.” 

Joinain päivinä, varsinkin kokemat-
toman liturgin mielessä rukous jatkuu: 
”Jumala, ole armollinen, pelasta minut. 
Riennä avukseni, Herra!”. Virka-uran 
alussa useimmat papit jännittävät seu-
rakuntaa. Huomaavatko nuo, jos sanon 
väärin tai laulan nuotin vierestä? Tämä 
on inhimillistä ja aivan sallittua. Ajan 
myötä hermostuneisuus usein hellit-
tää, mutta pyhän tunto ei saa koskaan 
kadota. Psalmisäkeen mukaisesti emme 
tule jumalanpalveluksessa vain ihmis-
ten, emme vain alttarin eteen, vaan 
Jumalan itsensä eteen. Synnintunnus-
tus ja synninpäästö ovat papillekin kes-
keisen tärkeitä, ei vain yhtenä syntisenä 

muiden joukossa, vaan myös sellaisena, 
jonka on määrä palvella Herran altta-
rilla. Ilman Jumalan armon puhdistusta 
hän joutuisi Jesajan tavoin huutamaan 
”voi minua, minä hukun, minun huule-
ni ovat saastaiset!”. 

Liturgia opettaa. Spontaaniuden 
ja ”aitouden” vaatimus on kristillisen 
uskon suhteen usein turha. Opetuslap-
setkin sanoivat Herralle: ”Opeta meitä 
rukoilemaan!”. Liturgian sanat ja laulut 
saavatkin olla suussamme ja korvis-
samme oudon tuntuiset, sillä niiden 
tarkoitus ei ole vain heijastella meidän 
omaa sydäntämme, mielikuvitustamme 
ja tunteitamme. Liturgia ei kuvaa mei-
tä, vaan muovaa meitä. Liturgia antaa 
sanat joita itse emme olisi välttämättä 
valinneet, mutta rukoiltuamme ne huo-
maamme, että juuri näinhän meidän 
tuleekin rukoilla. Tämä vaatii papilta 
myös nöyryyttä. Hän ei ole messussa 
esiintymässä eikä esittelemässä omia 
käsityksiään. Liturgia kantaa, mutta 
myös terveellisellä tavalla vetää alas, 
rajoittaa niissä asioissa, joissa meitä sie-
tääkin rajoittaa. 

Liturgia myös kantaa, kun emme 
jaksa. Sain tästä hyvän osoituksen, kun 
kerran messuun ajaessani eteen syök-
syi – punaisten valojen läpi – toinen 
auto. Kolarin jälkeen niska oli jäykkä 
ja verisuonet täynnä adrenaliinia. Oli 
vaikea ajatella ja keskittyä, mutta litur-
gia kantoi. Toisten valitsemat, etukä-
teen mietityt sanat, laulut, rukoukset 
olivat edessäni silloin, kun oma mieli ei 
voinut tuottaa mitään. Messu pidettiin 
ja ylösnousemusta juhlittiin. Samoin 
liturgia kantaa, niin pappia kuin seura-
kuntalaistakin, silloin, kun toisenlaiset 
järkytykset, surut, uupumus tai syylli-
syys painavat.
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EElämäkerta piispa Olavi Rimpiläisestä
Petri Hiltunen

Kirja-arvostelu

Timo Junkkaala on tehnyt piis-
pa Olavi Rimpiläisen elämä-
kerralla suuren palveluksen 

Suomen kristikunnalle. Junkkaala nos-
taa piispan elämästä esiin sellaisia puo-
lia, jotka ovat jääneet mediakohujen alle 
tai haluttu tietoisesti unohtaa. Kirjassa 
ei kaihdeta myöskään Rimpiläiseen liit-
tyviä hankalia kysymyksiä esimerkiksi 
hänen suhteestaan ”perinnekirkkoihin” 
(roomalaiskatolinen ja ortodoksinen), 
uuteen raamatunkäännökseen tai kuol-
leiden puolesta rukoilemiseen.

Itselleni yllättävintä oli se, miten kes-
keinen vaikuttaja Rimpiläinen oli juma-
lanpalveluksen uudistamisessa. Suomen 
ev.-lut. kirkon uuden messun syntyyn ja 
moniin sen linjauksiin oli Rimpiläisen 
panos aivan ratkaiseva. Hänessä yhdis-
tyvät rakentavalla tavalla herätyskris-
tillinen matalakirkollisuus ja liturginen 
korkeakirkollisuus. Messu-uudistus toi 
hänen mielestään myös kirkkokuntia 
hyvällä tavalla lähemmäs toisiaan.

Kaikille pastoreille Rimpiläinen on 
edelleen oivallinen esikuva paimenesta, 
joka pitää tinkimättä kiinni Raamatun 
periaatteista, mutta on ihmisten kohtaa-
misessa täynnä lempeyttä ja rakkautta. 
Hyväntahtoisuudellaan ja huumorillaan 
hän onnistui sulattamaan jopa pintty-
neimmät riitapukarit.

Kaikkien hyökkäysten ja paineiden 
keskellä Rimpiläinen onnistui säilyttä-
mään rauhallisuuden ja levollisuuden. 
Naispappeuskiistan synkimpinäkin 
aikoina hän ei kertomansa mukaan me-
nettänyt yöuniaan. Piispalla oli vahva 
luottamus siihen, ettei Raamattua voi-
nut tulkita toisella tavoin. Kun kysyt-
tiin, miksi toiset piispat näkevät asian 
eri lailla, hän vastasi: ”Sitä minäkin 
ihmettelen”. Elämäkerrasta välittyy ku-
va miehestä, jolla oli vahva luottamus 
Jumalan apuun ja huolenpitoon kaikissa 
tilanteissa.

Kaikesta välittyy kuva, että myös 
piispakollegat arvostivat suuresti Rim-
piläistä. Esimerkiksi piispa Eero Huo-

vinen kertoi ainakin sata kertaa sano-
neensa ihmisille, jotka moittivat pohjoi-
sen piispaa, että hän on ”piispojen eh-
dotonta kärkeä, siis viranhoidossa, sen 
luontevampaa, mutkattomampaa ja ys-
tävällisempää miestä, sen älykkäämpää 
ja mielipiteensä tutkimukseen perusta-
vaa miestä on vaikea löytää kuin Rim-
piläinen”. Olisi suonut tämän arvostuk-
sen näkyneen myös julkisuudessa.

Jäin miettimään, olisiko Rimpiläises-
tä syytä ottaa oppia myös siinä, miten 
hän toimi heikossa asemassa olevien ih-
misten hyväksi. Kirkon sosiaalieettinen 
tehtävä on joskus vaarassa jäädä sivuun, 
kun painopiste on vahvasti evanke-
liumin julistamisessa. Rimpiläinen ei 
empinyt puolustaa julkisesti työttömiä, 
syrjäytyneitä, pakolaisia, saamelaisia tai 
muita, joiden elämän edellytyksissä oli 
puutteita. Oikeudenmukaisuuden vaa-
timinen ei kuitenkaan saa koskaan olla 
mikään temppu, jolla kiillotetaan omaa 
tai kirkon julkisuuskuvaa.

Kirjassa käsitellään myös Rimpiläi-
sen suhdetta Suomen Luther-säätiöön. 
Hän itsekin ihmetteli, ettei häntä kos-
kaan pyydetty mukaan säätiön tehtäviin. 
Silti hän antoi mukana olleille vahvaa 
sivustatukea elämänsä loppuun saakka. 
Junkkaala korostaa sitä, että Rimpiläi-
sen mukaan Luther-säätiö olisi voinut 
jäädä Ruotsin Missionsprovinsenin 
osaksi eikä perustaa Suomeen omaa 
hiippakuntaa. Piispa varoitteli lähtemäs-
tä myöskään oman kirkon perustami-
sen tielle. Hänelle itselleen oli Suomen 
kansankirkko edelleen rakas, vaikka hän 
joutui karvaasti pettymään sen pää-
töksiin. Lähetyshiippakunnan Timo-
teus-seurakunnan hän koki kuitenkin 
hengelliseksi kodikseen. Siellä minäkin 
hänet joskus tapasin.

Rimpiläinen oli tunnustusrintaman 
suuri taustavaikuttaja, joka toiminnal-
laan koetti pitää koossa vanhauskoisten 
rivejä. Hän pyrki pitämään vanhoillis-
lestadiolaiset kirkon sisällä ja estämään 
herätysliikkeitä hajottavat ääri-ilmiöt. 

Tämän sovittelevan ja kompromissei-
hin pyrkivän toimintansa vuoksi hän sai 
myös kritiikkiä monelta taholta. Joiden 
mielestä hän antoi liikaa periksi vaikka-
pa hyväksymällä Porvoon julistuksen 
anglikaanikirkon ja yhteisen julistuk-
sen vanhurskauttamisesta roomalaiska-
tolisen kirkon kanssa. Toisaalta häntä 
moitittiin tarpeettomasta tiukkuudesta 
virkakysymyksessä.

Itse jäin miettimään, pystyikö Rim-
piläinen pelkällä olemassaolollaan 
estämään kurinpitotoimien käynnis-
tämisen vanhauskoisia vastaan. Hä-
nen eläköidyttyään alkoivat näet lähes 
välittömästi oikeusprosessit Valkealas-
sa, Langinkoskella ja monissa muissa 
seurakunnissa. Vain viisi vuotta myö-
hemmin syntyi nk. Heikan paperi, jolla 
murskattiin lopullisesti kirkolliskokouk-
sen ponsi vanhauskoisten toimintamah-
dollisuuksista kirkossa. Olisiko se ollut 
mahdollista, jos Rimpiläinen olisi vielä 
tuolloin ollut piispana?

Katso laajempi arvio kirjasta  
luterilainen.net sivuilta 
Lukukammiosta.

Perussanoma. Kauniainen 2021
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Kuinka voisimme tulla messuun, 
tuntisimme toisiamme hy-
vin, jakaisimme elämäämme ja 

rohkaistuisimme palvelemaan toisiam-
me kaikella sillä hyvällä, mitä Herra on 
meille jo antanut? 

Tätä diakoniatyön tehtävää olemme 
Lähetyshiippakunnan diakoniatyöryh-
mänä selvittäneet ja pohtineet. Aloitta-
essamme työtämme huomasimme pian, 
että paljon diakoniaa tehdään jo kaik-
kialla. Asiasta voisi olla hämmästynyt. 
Miten on mahdollista, että se on jo osa 
seurakuntien elämää, vaikka sitä ei ole 
asetettu tehtäväksi, eikä siihen ole val-
miita toimintamalleja tai resursseja?

Halusimme muodostaa käsityksen 
asiasta, ja tämän toteutimme selvitys-

työllä, josta kirjoitimme vuosikirja-
artikkelin (2020) Diakoniatyön tilanne 
Lähetyshiippakunnan seurakunnissa. 
Selvityksen jälkeen jatkoimme työtäm-
me strategian laatimisella. Ajatuksena 
oli jäsentää, mihin suuntaan diakonia-
työn olisi hyvä kehittyä tästä eteenpäin.

Tekemisen ei tarvitse olla saman-
laista kaikkialla. Yhteiset suuntaviitat 
antavat kuitenkin toiminnalle tukea, sel-
keyttä ja toivottavasti myös innostusta 
asiaan. Viimeisimpänä olemme pohti-
neet diakonian sijoittumista seurakun-
nan elämään ja yhteisten käytäntöjen 
kehittämistä. Pienemmän vaivan tie on 
toimia yhdessä ja oppia toisiltamme.

Tunnistamme, kuinka omassa kult-
tuurissamme diakonian käsite yhdistyy 

sellaiseen toimintaan, jossa kirkonmie-
het ja -naiset kunnostautuivat köyhi-
en auttamiseksi. Perusteet auttamiselle 
ovat aina Vanhan testamentin ajoilta ja 
niissä on paljon hyvää. Samalla kuiten-
kin huomamme, että nämä käsityksem-
me antavat sellaisen painolastin, jota 
emme pysty kantamaan. 

Käsityksemme diakoniasta jäävät 
helposti irralliseksi liturgiasta ja koi-
noniasta, jotka kuuluvat kokonaisuu-
teen. Vaikka emme pysty parantamaan 
sairauksia, ratkaisemaan köyhyyden tai 
riippuvuuksien ongelmaa edes lähei-
simpiemme osalta, niin silti meidät on 
kutsuttu huomioimaan läheisemme ja 
rakastamaan toisiamme kaikilla niillä 
keinoilla, joita meille on annettu.

Diakonian perustana ja olemuk-
sena on Kristuksen rakastava 
palvelutyö ihmisten iankaik-

kiseksi autuudeksi ja ajalliseksi avuksi. 
Herra jakaa lahjojaan paitsi sanan ja 
sakramenttien kautta, myös toisten ih-
misten välityksellä seurakunnassa. ”Pal-
velkaa toisianne, kukin sillä armolahjal-
la, minkä on saanut, Jumalan moninai-
sen armon hyvinä huoneenhaltijoina.” 
(1. Piet. 4:10) Kuinka voisimme yhä pa-
remmin opetella tätä yhteistä palvelua?

Ensiksi meidän tarvitsee tulla mes-
suun, jossa saamme yhdessä ottaa 
vastaan kaikki Kristuksen lahjat. Kun 
jumalanpalvelus tulee meille elämäksi, 
messuun kokoontuva seurakunta muo-
dostuu meille myös kodiksi ja perheek-
si, jonka jäseniä opimme vähitellen tun-
temaan yhä paremmin. Arjen kuormien 

kantamisen avuksi Herra antaa usein 
toisen seurakuntalaisen. Diakonia syn-
tyy kuin itsestään. Rakkaus käy laskel-
moimatta palvelemaan huomatessaan 
voivansa auttaa. Elämästä ei tarvitse-
kaan selvitä yksin, kun seurakuntaperhe 
on ympärillä. 

Seurakunnan kasvaessa palvelutyötä 
on tarpeen myös organisoida. Voihan 
olla, että kaikki avun tarve ei tulekaan 
yhtä spontaanisti ilmi. Yksittäinen rin-
nallakulkija voi kuormittua yli voimi-
ensa, vaikka moni muukin voisi jakaa 
kuormaa. Epärealistiset odotukset avun 
määrästä, laadusta tai kestosta tuottavat 
pettymyksiä. Tarvitaan luottamukselli-
suutta, yhdessä sovittuja periaatteita ja 
toimintatapoja, jotta keskinäinen avun-
anto voi toteutua kestävällä tavalla. 

Onko sinun seurakunnassasi keskus-

teltu yhdessä diakoniatyön järjestämi-
sestä? Tulevan vuoden aikana tällaisiin 
keskusteluihin rohkaistaan sekä paikal-
lisesti että rovastikunnissa. Diakonia-
työryhmä on valmistellut apuvälineitä 
tätä varten. Eikö yhteisenä näkynämme 
voisi olla, kuinka Kristuksen lähettämä 
seurakuntaperhe tulee arjessa toistensa 
palvelemaksi Jumalan antamilla lahjoil-
la? Jeesuksen mukaan ”kaikki tuntevat 
teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä 
on keskinäinen rakkaus.” (Joh 13:35). 
Rakkauden palvelutyötä tehdessään 
seurakunta kutsuu yhteyteensä ja Kris-
tuksen armon osallisuuteen myös uusia 
ihmisiä. Arjessa jaetun avun jälkeen 
saamme ilolla todeta: ”Nähdään taas 
sunnuntaina messussa!” Siellä saamme 
iankaikkisuuteen asti kestävän avun, jo-
ka ylittää kaikki arjen ahdinkomme!

KKoko seurakunta  
diakoniatyössä

Erno Säisänen

Ville Typpö

Lampun valossa

Seurakunnan palvelutehtävää pohtimassa

Kuinka tekisimme diakoniatyötä?
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TT Martti Vaahtoranta

VViisi kysymystä Johann Gerhardista

1. Kuka oikein oli Johann 
Gerhard?

Johann Gerhard (1582-1637) oli sak-
salainen kirkonmies ja professori, joka 
tunnetaan sekä yhtenä luterilaisuuden 
merkittävimmistä oppineista että sy-
vällisistä hartauskirjoista ja postilloista. 
Varsinkin hänen nuorena kirjoittaman-
sa ”Meditationes sacrae” (suomeksi 
käännetty viimeksi nimellä ”Uskon 
pyhä salaisuus”) levisi nopeasti luke-
mattomina käännöksinä ja painoksina 
ympäri Euroopan ja löysi pian tiensä 
myös Suomeen, missä sitä on herätys-
liikkeitten parissa luettu näihin päivin 
asti. 

Selvittämisen arvoista olisi, kuinka 
paljon hänen mittava ja tasokas usko-
nopillinen tuotantonsa on vaikuttanut 
1600-1700 -lukujen suomalaisten pap-
pien koulutukseen ja ajatteluun. Kuu-
luisaa Gerhardia koetettiin saada pro-
fessorin virkaan myös Upsalaan, mutta 
hän kieltäytyi siitä ja pysyi professorina 
Jenassa elämänsä loppuun asti. Joka 
tapauksessa on silti selvää, että hänen 
edustamansa teologia on vaikuttanut 
siihen, millä tavalla me ymmärrämme 
kristillisen uskon, vaikka siitä onkin – 
valitettavasti – päässyt tällä välin paljon 
unohtumaan.

2. Miten päädytit kääntä-
mään Gerhardin kirjan?

Väittelin tohtoriksi Johann Gerhardin 
teologiasta, ja hänen toinen nuorena 
teologina kirjoittamansa hartauskir-
ja, ”Enchiridion consolatorium”, oli 
tärkeässä roolissa oman tutkimustu-
lokseni vahvistajana. Samalla ymmär-
sin, kuinka verraton lohdutuskirja tuo 
”käsikirja” oli.

Latinankielinen, Gerhardin alunpe-
rin itselleen kirjoittama kirja rakentuu 
kuvitteellisista keskusteluista kuoleman 
tosiasiasta ahdistuneen uskovan ja hä-

nen sielunhoitajansa välillä. Yksinker-
taistaen voi sanoa, että ahdistunut esit-
tää siinä aina vain uusia perusteita sille, 
ettei hän millään muotoa voi pelastua, 
mutta lohduttaja kumoaa Jumalan sa-
nalla ja menneiden kristittyjen sukupol-
vien todistuksella nämä epäilykset, niin 
vaikeita kuin ne ovatkin.

Tämän halusin tuoda myös suo-
malaisten lukijoiden avuksi elämän ja 
kuoleman kysymyksissä. Kirjaa ei ollut 
ennen käännetty suomeksi, eikä sitä 
liene modernia amerikkalaista kään-
nöstä lukuunottamatta muillakaan ny-
kyisen ajan kielillä saatavilla. Heti sen 
ilmestymisvuonna siitä julkaistiin tosin 
saksankielinen versio, jota Gerhard ei 
itse laatinut. Se on kuitenkin enemmän 
laajempi, selittävä parafraasi kuin suora 
käännös alkutekstistä. 

Kirjan kääntämiselle juuri nyt oli 
kuitenkin myös arkisempia syitä: sain 
tehdä sitä työttömänä pastorina korva-
usta vastaan.

3. Mikä on mielestäsi kirjan 
paras anti?

Kirja on yhtäältä yksinkertainen ja 
selvä ja sellaisena helppolukuinen, 
mutta toisaalta hyvin vakava ja syvälle 
menevä. Se rakentaa kuolevan turvak-
si ja ahdistuneen lohdutukseksi lujan 
kivijalan Jumalan sanan todistuksista ja 
siihen päälle vielä tukevan hirsikehikon 
siitä, mitä sekä varhaiset niin idän kuin 
lännenkin kirkkoisät että keskiajan ja 
vieläkin uudemmat kristilliset opet-
tajat ovat kirjoittaneet. Gerhard eli, 
toimi ja opetti vielä siinä jatkumossa, 
joka katkesi vasta myöhemmin ja jossa 
Raamattua Jumalan erehtymättömänä 
ilmoituksena luettiin siinä joukossa ja 
niillä eväin, jotka Raamatun lukemi-
seen on annettu – Kirkossa ja uskovien 
parissa.

4. Mikä kirjassa on sinusta 
vaikeaa?

Kirjassa itsessään ei ole mitään vaikeaa, 
päinvastoin. Sen kääntäminen sen si-
jaan otti välillä koville, koska latinantai-
toni oli jo päässyt vähän ruostumaan, 
koska en ollut sitä pitkään aikaan tällä 
tavalla harjoittanut, ja tekstissä olevat 
kreikankieliset jaksot vaativat minul-
ta kaksinkertaista ponnistelua, koska 
kreikan osaamiseni perustuu vain teo-
logisen tiedekunnan perusopintoihin, 
mutta latinaa olen opiskellut yliopis-
tossa erikseen ja käyttänyt sitä paljon 
työssäni. Onneksi on internet: näytöllä-
ni oli auki kokonainen rivi sivuja, joilta 
löysin erinomaisia sanakirjoja ja muita 
apuvälineitä, joita ilman käännöstyöni 
ei olisi onnistunut, paitsi hyvinvaruste-
tussa kirjastossa istuen tai kalliita kirjo-
ja kotiin ostaen.

5. Kenelle suosittelisit 
kirjaa?

Suosittelen kirjaa kaikille kristityille, 
mutta erityisesti niille, joilla on herkkä 
ja arka omatunto ja joiden on vaikea 
uskoa olevansa Jumalan rakastettu lap-
si. Ja tietysti kirja sopii siihen tarkoituk-
seen, johon se on alunperin kirjoitet-
tu: lohdutukseksi kuoleman edessä 
sekä kuolevalle itselleen että hänen 
omaisilleen.

5 kysymystä
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DDen kristne och fosterlandet

På många håll firas självstän-
dighetsdagen också i kyrkan. 
När försvarsmakten ordnar pa-

rad hör andakten rent av självklart till. 
Många kan säkert minnas hur dagarna 
på skriftskollägret inleddes med att 
Republiken Finlands blåvita korsfana 
hissades upp i flaggstången. 

När vi ser på traditionerna kan det 
verka som att det finns en självk-
lar koppling mellan att vara kristen 
och att vara patriot. Om detta vittnar 
också talet om ”hem, tro och foster-
land” – tre helheter som på något vis 
självklart hör samman. Samtidigt kan 
den här kopplingen i mångas ögon se 
ut som en idyll som kanske en gång 
var, men som numera känns alltmer 
främmande. 

Orsakerna är många. Om det nå-
gonsin var riktigt så att fosterlandet 
självklart stod upp för den kristna 
tron, så är det något som inte gäller 
idag. Till en viss grad gick våra senas-
te krig ut på att försvara rätten att fritt 
bekänna och praktisera vår tro. Vad 
alternativet var, det kan våra baltiska 
bröder och systrar vittna om. Dock 
har vi i vår tid hamnat i ett läge där 
inte endast en stark folkopinion utan 
till och med fosterlandets rättsväsen-
de används för att försöka tysta ner 
Guds ord. 

Vårt fosterland står alltså inte alls 
klart upp för den kristna tron. Men 
dessutom naggas själva tanken om 
ett specifikt fosterland i kanterna. 
Enhetskulturens tid är förbi. Fin-
land har aldrig varit enspråkigt, inte 
ens bara tvåspråkigt. Men i och med 
invandring och intensifierade interna-
tionella kontakter har vårt land blivit 
både flerspråkigt och mångkulturellt. 
Något som ytterligare kan få en kris-
ten att ställa sig skeptiskt till foster-
ländskhet är det att en del som talar 
i fosterländskhetens namn gör det 
på ett sätt som inte är förenligt med 
kristen tro. Det är en sak att ha åsik-
ter om hur öppet landet ska vara för 

andra kulturer. Här kan också krist-
na komma till olika slutsatser. Det är 
något helt annat att nedvärdera ett 
annat folk, att se människor av annan 
ras som lägrestående varelser som 
inte förtjänar att behandlas så som en 
människa ska behandlas. Sådant kan 
en kristen inte omfatta.

Guds ord erkänner före-
komsten av olika folk

Eftersom kopplingen mellan tro 
och fosterland alltså inte längre är 
uppenbar har vi anledning att frå-
ga: Har vi som kristna orsak att vara 
fosterländska? 

Inledningsvis kan vi konstatera 
att Guds ord inte ställer sig negativt 
till förekomsten av sinsemellan oli-
ka och separata folk eller nationer. I 
all sin enkelhet talar Bibeln om olika 
folk med de namn som folken har. 
Någon sådan individualistisk hållning 
som fullkomligt lösgör den enskilda 
människan från sitt kulturella sam-
manhang hittar vi inte. Under Gamla 
testamentets tid fick dessutom Israel 
just som ett folk en särställning inför 
Gud. Programförklaringen för den 
sista tiden tar likaså förekomsten av 
olika folkslag som något givet. Jesus 
gav ju kyrkan uppdraget att göra lär-
jungar av alla (hedna)folk. (Jfr. Matt 
28)

Samtidigt stämmer också det som 
Sankt Paulus skriver gällande oss som 
genom dopet och tron tillhör Kris-
tus: ”Här är inte jude eller grek, slav 
eller fri, man och kvinna. Alla är ni 
ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:28) Vi kan 
alltså dra den slutsatsen att enheten i 
Kristus är överordnad den enhet som 
vi kan uppleva på nationell nivå. En 
kristen finländare och en kristen ki-
nes är båda lemmar i samma Kristus-
kropp. (Jfr. 1 Kor 12) Det samma gäl-
ler inte den finländare som förnekar 
Kristus. Detta betyder dock inte att 
folktillhörigheten skulle ha upphört. 
En man slutar inte vara man i och 

med att han blir döpt, liksom inte en 
kvinna slutar vara kvinna. På samma 
sätt upphör inte heller greken med 
att vara grek, eller juden med att vara 
jude. Det som dock ofrånkomligen 
händer är att vi som kristna börjar 
se varandra med nya ögon. Greken, 
juden och kinesen är nu min bro-
der – ja, en lem i samma kropp som 
jag. Precis som jag själv, är också han 
frälst oberoende av vad han är i sig 
själv, endast tack vare Jesus. Lika na-
turligt är det att en kristen får kärlek 
till de folk som ännu inte har hört om 
Jesus. Liksom Finlands folk har för-
soning endast i Kristus, så har också 
andra folk. Kärleken manar oss att ar-
beta för att evangeliet når ut till dem.

Folket är en utvidgad 
familj

Vad är det då att vara jude, grek eller 
finländare? Här kan det hjälpa oss att 
se på det namn som Guds utvalda 
folk fick. Folket fick sitt namn efter 
sin stamfader, israeliterna härstam-
made från Jakob, Israel. Ofta tilltalas 
folket just som Israels barn.

Israels folk hade alltså sitt ursp-
rung i en familj. Folket var och är 
en utvidgad familj. Även om orden 
”Suomi” och ”Finland” knappast har 
varit namnet på någon stamfader gäl-
ler dock det samma, att det finländska 
folket är som en utvidgad familj för 
finländarna. 

Bilden av en utvidgad familj hjälper 
oss att förstå vad ett folk är. Liksom 
en familjefar är kallad att se till sin fa-
miljs bästa, så ska folkets ledare värna 
om att folket mår bra. Liksom en fa-
milj har sina egna intressen och mål-
sättningar, så har också ett folk. Lik-
som en familj kan ha egna vanor som 
verkar lustiga för en annan familj, så 
har också ett folk sin egen kultur som 
andra folk kan tycka att är märklig. 
Liksom fullvuxna bröder försvarar 
de svagare i familjen, så är det också 
rätt och riktigt att folkets stridsdugliga 

Otto Granlund Unsplash
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män vid behov riskerar sitt liv för att 
försvara folket. 

Men precis som en familj inte ska 
leva isolerat från andra familjer eller 
vara fientligt inställt till dem, så är vi 
inte heller som folk kallade till sådant. 
Liksom en familj har vänskapsband 
till andra familjer, så står också oli-
ka folk olika nära varandra. Liksom 
föräldrarna i sina arbeten kommer i 
kontakt med andra familjer, och lik-
som barnen i sin tur leker med andra 
familjers barn, så är det också natur-
ligt att till exempel olika finländare 
har olika starka kopplingar till andra 
folk. Och liksom en familj genom 
sonens eller dotterns äktenskap binds 
samman med en annan familj och 
välkomnar dess dotter eller son i den 
egna familjen, på samma sätt är det 
naturligt att människor från ett visst 
folk i god ordning inlemmas i ett an-
nat. Precis som en familj inte upphör 
att existera då den får en ny medlem 
genom äktenskap, så försvinner inte 
heller ett folk eller dess kultur i och 

med att det får medlemmar och int-
ryck från andra folk.

Sund patriotism

Finns det alltså orsak för en kristen 
att vara fosterländsk? Vi får svara: Ja. 
Hur mycket gott har inte Gud gett 
oss genom den familj som han har 
gett oss som gåva? Och hur mycket 
gott har han inte gett genom det folk 
och den kultur som vi tillhör?

Det finns alltså orsak till en sund 
patriotism. Tacksamhet över allt det 
goda som Gud gett oss i vårt foster-
land. Tacksamhet över allt det neut-
rala – kanske lite konstiga – som gör 
finländare till finländare och skapar 
samhörighet. Till en sund patriotism 
hör också en vilja att värna om det 
egna folkets bästa, samtidigt som man 
avhåller sig från att se ner på eller iso-
lera sig från andra folk. 

Men just därför att en sund patri-
ot värnar om folkets bästa gäller det 
också att inte blunda för de allvarliga 

problem som vårt fosterland har. Ald-
rig har det varit problemfritt; vilken 
familj är helt utan bekymmer? Men 
den här familjen – Finlands folk – har 
på det stora hela gått miste om sin 
främsta skatt: Guds ord, den förlå-
telse och det liv som ordet förkun-
nar för oss i Jesus Kristus. Och vad 
värre är: även om skatten finns här att 
ta emot är det få som är intressera-
de. Och ännu värre: det handlar inte 
längre endast om ointresse – vilket är 
illa nog – utan även en vilja att tysta 
ner Guds ord, och gärningar i syfte 
att tysta ner ordet. 

En kristen får därför i sund foster-
landskärlek tacka Gud för allt det go-
da som vi har fått. Men han får likaså 
stå fast i bekännelsen och vända sig 
till Gud i bön om att han skulle för-
barma sig över vårt folk och bevara 
den rest som ännu finns kvar och låta 
den växa. Det enda hopp som du och 
jag, Finlands folk och alla andra folk 
har är frälsningen och livet i Jesus 
Kristus.
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Mitä yhteistä on eteläafrikka-
laisella hitsaajalla, leskenä 
elävällä seurakuntapastoril-

la ja poikamiehenä eläkkeelle jääneellä 
saksalaisella siirtolaisella? Paljonkin, 
mutta tämän kertomuksen kannal-
ta keskeisiä yhteyksiä oli kolme: he 
tunnustivat samaa uskoa Kristukseen, 
he olivat saman seurakunnan jäseniä 
eikä heistä kellään ollut perhettä tai 
sukulaisia, joiden luona viettää jou-
lua. Lisäksi yksi yhdistävä piirre oli 
se, että 25.12. 2017 he kaikki istuivat 
olohuoneessamme laulamassa “Vom 
Himmel hoch” ja “Silent Night, Ho-
ly Night” mutustellen pikkuleipiä ja 
kohteliaasti ihastellen nurkkaan ase-
tettua joulukuusta. 

Olimme menneet naimi-
siin vuosi aiemmin, ja olisim-
me kovasti halunneet viettää 
joulua vaimoni sukulaisten 
kanssa Saksassa. Siirtolai-
sen elämä on kuitenkin usein 
painia byrokratian kanssa, ja 
oleskelulupamme Kanadassa 
viipyi virkakoneiston rattaissa 
pitempään kuin kukaan osasi 
arvata. Maasta poistuminen kes-
ken käsittelyn olisi voinut sekoittaa 
koko prosessin. Lopulta oli tehtävä 
harmillinen päätös: siirretään lennot 
kesälle ja aletaan miettiä, mistä Toron-
ton alueella voisi ostaa suomalaisen 
joulukinkun. 

Siitä tuli kuitenkin siunattu ja iloi-
nen joulu, jota kiitollisina muistelem-
me usein. Olisimme varmasti men-
neet kirkkoon Saksassakin, mutta nyt 
se tuntui erilaiselta. Uskoimmehan me 
muutenkin, että seurakunnan tulisi ol-
la kuin perhe, mutta tuo totuus koros-
tui silti silloin, kun seurakunta oli ai-
noa sosiaalinen piiri, jossa joulua viet-
tää. Adventtiajan viimeisessä viikko-
messussa oli illan hämyssä kirkkoon 
saapunut kourallinen ihmisiä, me hei-
dän mukanaan. Saimme tunteen siitä, 
että juuri tällä tavalla, Jumalan sanan 
saarnalla, Herra itse tekee jouluvalmi-

steluja meidän sydämessämme. Kun 
itse pyhät alkoivat, ei tullut mieleen, 
että jumalanpalveluksesta pitäisi kii-
ruhtaa kotiin “joulunviettoon”, sillä 
jumalanpalvelushan juuri oli joulun 
viettämistä, sillä kaikkein parhaimmal-
la tavalla. 

Seurakunnassa näimme samat ih-
miset kuin kaikkina muinakin sun-
nuntaina, mutta silti jotain oli toisin. 
Elimme yhdessä läpi kristikunnan 
suurta juhlaa, Herramme syntymää. 
Kyse ei ollut oman hengellisen erin-

omaisuuden kokemisesta, mutta mu-
kana oli silti myös ilo siitä, että sillä 
hetkellä, kun koko muu yhteiskunta 
kerääntyi kalkkunapaistin äärelle, me 
kirkossa polvistuimme rinta rinnan 
nauttimaan Herramme ruumiin ja 
veren: kaikkein runsaimman, huolella 
valmistetun jouluaterian. 

Vitsaillen sanoin vaimolleni, että 
kun joulusuunnitelmien kanssa kävi 
niin kuin kävi, kutsutaan sitten pyhinä 
kylään kaikki muutkin surulliset ja yk-
sinäiset. Vaikka emmehän me oikeas-
ti olleet surullisia emmekä yksinäisiä, 
sillä Kristus oli syntynyt meidän Her-
raksemme ja veljeksemme. Silti myös 
inhimillinen yhdessäolo merkitsee 

paljon. Joulukuusen ympärillä oli hyvä 
mutustella pipareita yhdessä.

Jaakobin kirjeen sanat ovat usein 
olleet mielessä. Herran veli moittii 
niitä, jotka kehottavat nälkäisiä ja vi-
luisia syömään ja vaatettamaan itsensä 
- mutta eivät anna heille ruokaa tai 
vaatteita. Meidän aikanamme jäytää 
sosiaalinen köyhyys, yksinäisyys. H.C. 
Andersenin pieni tulitikkutyttö ei eh-
kä enää nälkäisenä ja kylmissään kuole 
lumihankeen, mutta yhtä kaikki hän 
katselee kaivaten sisään kotien joulun-
viettoon, lämpöön ja ystävyyteen. 

Siksi joulun suuri diakoninen haas-
te seurakunnassa ei olekaan rahallisen, 
vaan rakkaudellisen tuen osoittami-

nen. Seurakunnan diakonia ei ole 
normaalista kristillisestä elämästä 

erillistä, vaan se tarkoittaa yk-
sinkertaisesti veljien ja sisko-
jen rakastamista. Diakonia 
ei ole projekti tai työala tai 
jotain, jota välillä tehdään; se 
on seurakunnan ja kristityn 
elämän luonto. 

Antaessaan saa. Tämä on 
totta myös seurakunnan rakkau-

denpalvelussa. Ajatukset uhrautu-
vuudesta toisen auttamisen tähden 

asettuvat toisenlaiseen valoon, kun 
ymmärrämme, kuinka Kristus on 
kätkenyt siunauksensa lähimmäisen 
hätään; Hän on suorastaan kätke-
nyt siihen itsensä, oman läsnäolonsa. 
Heprealaiskirje kertoo, että vieraan-
varaisuutta osoittaessaan jotkut ovat 
jopa päässeet kestitsemään enkeleitä. 
Vielä suurempi on Kristuksen lupaus 
omasta läsnäolostaan kärsivässä vel-
jessä tai sisaressa. Viimeisellä tuomiol-
la autuaat kysyvät ”Herra, milloin me 
muka otimme sinut omaan huonee-
seemme?”. Ja kuningas vastaa: ”minkä 
te olette tehneet yhdelle näistä vähim-
mistä, sen te olette tehneet minulle”. 
Siksi se, joka avaa kotinsa oven joulu-
na, ei avaa sitä vain ihmiselle, vaan itse 
Herralle Jeesukselle.

YYksinäisten joulu
Esko Murto Unsplash
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Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti

Onko sinulla oma adventtikalenteri? Lokakuusta alkaen kauppojen hyllyiltä on löy-
dettävissä mitä erilaisimpia joulukalentereita. Nykyisin tutun suklaajoulukalenterin 
rinnalle löytyy muun muassa teepusseilla tai jäätelöllä täytettyjä versioita. Tästä huoli-
matta tänäkin vuonna pienet ja suuret partiolaiset ovat myyneet adventtikalentereita. 
Ja näitä yksinkertaisia kuvakalentereita on varmaan jälleen myyty reilu määrä. Advent-
tikalentereilla on yksi etu verrattuna muuten houkuttelevampiin joulukalentereihin. 
Ne nimittäin alkavat jo marraskuun puolella, ensimmäisestä adventista. Niinpä ne 
kiinnittävät huomiomme adventin sanomaan: Herramme saapumisen odottamiseen. 

Me muistamme Jeesuksen ensimmäistä saapumista jouluna. Herramme syntyi ihmi-
seksi, jotta saattoi synnittömänä ihmisenä kuolla meidän puolestamme ristillä. Aina, 
kun iloitsemme joulun sanomasta, iloitsemme myös pääsiäisestä. Adventin aikana 
odotamme myös Herramme Jeesuksen paluuta tuomitsemaan elävät ja kuolleet.  

Vanhan testamentin profeetat kirjoittivat Messiaasta lukuisissa kohdissa. Usein niissä 
kuvataan sekä Jeesuksen ensimmäistä tulemusta että takaisinpaluuta. Profeetta Ma-
lakia kirjoittaa (4:5–6) ”Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee 
Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten 
puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vih-
kisi sitä tuhon omaksi.” 

Malakian kirjan teksti viittaa siihen todellisuuteen, jota saamme elää Jeesukseen usko-
vina. Joulunaika on monille perheille myös vaikeaa aikaa. Perhejuhlat nostavat tunteet 
helposti pintaan, eikä joulurauha perheen sisällä ole kuin toive vain. Joulurauha ei to-
dellisuudessa löydykään muualta kuin sekä seimen että ristin juurelta. ”Maan päällä 
rauha ihmisillä, joita Jumala rakastaa”, julistivat enkelit paimenille. Jumalan rakkaus 
Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa on ainut todellisen rauhan lähde. Myös perheiden 
rikkoutuneet ihmissuhteet voivat korjautua Jumalan armosta. Helppoa elämää meille 
kristityille ei kuitenkaan ole luvattu. Elämään jää monenlaista rikkinäisyyttä, vaikka 
Jeesuksen omia olemmekin, ja jotkut asiat korjautuvat vasta iankaikkisuudessa.

Adventtikalenterin luukuista voimme huomata ajan kulun. Adventin aikaan odotam-
me, että pääsemme juhlimaan Vapahtajamme syntymäjuhlaa. Joulun iloon sekoittuu 
vielä täyttymätön odotus. Vuosi toisensa jälkeen kristityt ovat avanneet adventtika-
lenterin luukkuja. Joulu on tullut joka vuosi, mutta vielä ei Herramme ole palannut 
takaisin. Sitä päivää varten ei tosin kukaan osaa tehdä sopivaa kalenteria ja laskea sii-
hen sopivaa määrää luukkuja. Kaiholla, mutta luottavaisesti jäämme odottamaan. Sillä 
onhan Jeesus kanssamme – jo nyt, mutta ei vielä.  

 
Matias Kröger

Seimen lapsi tuo rauhan



S”Suomessa hienointa on vapaus”
Essi Tuomala Soramiesten kuva-arkisto

Kun Tampereen Johanneksen 
seurakunnan jäsen Saynur So-
ramies 17 vuotta sitten muutti 

perheineen Suomeen, vaikeinta oli 
tottua suomalaiseen pidättyväisyyteen 
– siihen, ettei ole sopivaa hyppiä ja ha-
lata, kun tapaa tuttuja. 

Vaikka Saynurin ei ollut kielitaidot-
tomana perheenäitinä helppo pääs-
tä osaksi suomalaista yhteiskuntaa, ei 
se ollut mutkatonta myöskään hänen 
miehelleen Villelle, jolla oli suomalaiset 
juuret, mutta joka oli asunut Saksassa 
koko elämänsä. Saynurin muukalaisuus 
oli sentään näkyvää eikä kukaan kum-
meksunut sitä, ettei hän vaikkapa voi-
nut osallistua 1970-luvun suomalaisia 
TV-sarjoja koskeviin keskusteluihin.

Ensimmäisinä Suomen-vuosina 
”sisäänheittäjinä” suomalaiseen yh-
teiskuntaan toimivat muun muassa 
kaksi Kangasalan ev.lut. seurakunnan 
eläkeläisnaista.

He tarjoutuivat hoitamaan lapsiam-
me, kun kävin kielikoulua. He kertoivat 
minulle suomalaisista tavoista, lapsuu-
tensa Suomesta ja siitä, minkälaisista 
vaikeuksista Suomi on noussut, Saynur 
muistelee kiitollisena.

On eri asia puhua kielikoulussa sau-
nasta tai karjalanpiirakasta kuin mennä 
suomalaisen kanssa saunaan tai syödä 
hänen ruokapöydässään karjalanpiirak-
kaa. Tällaisissa hetkissä tapahtuu oikea 
kotoutuminen. 

”Ei enää koskaan  
Saksasta pois”

Saynur Soramies syntyi Saksassa turk-
kilaisen isän ja saksalais-unkarilaisen äi-
din tyttäreksi. Hänen isänsä oli muslimi 
ja äitinsä kristitty ja he olivat sopineet 
ennen lapsen syntymää, että ”poika 
ympärileikataan ja tyttö kastetaan”. 

Saynurille valittiin uskovat kummit ja 
hän meni jo lapsena mukaan seurakun-
nan toimintaan. 

Saynurin ollessa 14-vuotias perhe 
muutti Turkkiin, josta Saynur muutti 
myöhemmin yksin takaisin Saksaan.

Turkissa oli vaikea elää kristittynä ja 
naisena, hän kertoo.

Kun tulin takaisin Saksaan, päätin, 
etten enää koskaan muuta sieltä pois, 
hän naurahtaa.

Toisin kävi. Saynur alkoi ensin opis-
kella teologiaa ja jatkoi myöhemmin 
sairaanhoitajaksi. Tehdessään kotisai-
raanhoidon harjoittelua hän asui turk-
kilaisyhteyksien myötä tutuksi tulleen 
Risto-pastorin ja tämän Pipsa-vaimon 
luona. Näin hän tapasi miehensä Vil-
len, jonka kanssa sai Saksan-vuosina 
kolme tytärtä ja Suomeen muuton jäl-
keen vielä pojan. 

Suomessa Saynur opiskeli ylemmän 
AMK-tutkinnon ja työskenteli muun 
muassa Pirkanmaan sairaanhoi-
topiirissä monikulttuurisuus-
koordinaattorina. Nykyään hän 
luennoi monikulttuurisuudesta ja 
maahanmuuttajien kohtaamisesta 
sote-alalla. 

Kansallinen  
identiteetti on tärkeä

Saynur Soramies ajattelee, et-
tä kansallisella identiteetillä on 
merkitystä myös kohti taivaallista 
isänmaata taivaltavalle kristitylle. 
Hänessä on turkkilainen, saksa-
lainen ja nykyään myös suomalai-
nen puoli.

Yhteisöllisyyden ja perheen 
merkityksen korostus tulee Tur-
kista, ahkeruus ja täsmällisyys 
Saksasta. Suomalaisuudessa ar-
vostan ihmisten ennakkoluulotto-

muutta ja vapautta sekä mahdollisuutta 
kouluttautua maahanmuuttajanaisena 
yhteiskunnan tuella.

Soramiehillä Suomen it-
senäisyyspäivä on tärkeä 
juhla. 

Ostamme sinivalkoisia kynttilöitä, 
teemme pitsaa ja katsomme itsenäi-
syyspäivän vastaanottoa presidentin 
linnasta. Nykyään tunnistamme Villen 
kanssa jo suomalaisia poliitikkoja ja 
muita julkkiksia, hän naurahtaa.

Kun Saynur kuuli ensimmäistä kerta 
Lasse Heikkilän Suomalaisen messun, 
se kosketti häntä syvästi. Jumala oli 
kuullut rukouksia ahdistuksen aikana 
ja johdattanut kansaa kohti parempia 
päiviä. 

Itsenäisyys ei ole itsestään selvä asia, 
vaan Jumalan lahja, sitä muistamme 
muiden suomalaisten kanssa kiitollise-
na itsenäisyyspäivänä, Saynur toteaa.

Saynur Soramiehen kotoutumista Suomeen ovat edistäneet ystävälliset ihmiset,  
jotka avasivat kotinsa oven maahanmuuttajalle.


