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Risto Soramies

P…pitäkäämme kiinni tunnustuksesta…

Kun valhe on päässyt uskon-
non suojamuurien sisälle, 
kun tärkeät opit on käännetty 

päälaelleen ja sakramenttien hoito on 
laiminlyöty, on kirkon perusta, nimit-
täin profeettojen ja apostolien oppi, 
tuhottu. Silloin kirkko varmasti sor-
tuu.” Näin totesi ranskalainen uskon-
puhdistaja Jean Calvin 1500-luvun 
puolivälissä. Hän oli nähnyt Rooman 
kirkon harhat ja alennustilan, mutta 
hänellä oli huoli myös Geneven uu-
distetusta kirkosta.

Kirkko on aina kiusattuna, ei vain 
ulkoa, vaan myös sisältä. Apostoli Paa-
vali sanoi Efeson nuoren seurakunnan 
pastoreille: ”teidän omasta joukostan-
ne nousee miehiä, jotka vääristelevät 
totuutta vetääkseen opetuslapset mu-
kaansa” (Apt. 20). Seurakunta oli ko-
kenut heti alkutaipaleellaan ahdistus-
ta ja vainoa, mutta suurin vaara olivat 
harhaopettajat.

Suurin osa Uuden testamentin kir-
jeistä on kirjoitettu väärien oppien, kris-
tittyjen lankeemusten ja riitojen aiheut-
tamien kriisien takia: Galatiassa oli lan-
gettu pois evankeliumista takaisin juu-
talaisten sääntöihin, Roomassa kreikka-
laiset ja juutalaiset kristityt halveksivat 
toisiaan, Korintissa seurakunnan sot-
kut tekivät Herran pöydästäkin riidan 
paikan. Myös Johannes joutui varoitta-
maan monista antikristuksista, joita oli 
jo hänen eläessään liikkeellä. 

Kaikkina aikoina on kirkko kärsinyt 
väärien opettajien ja huonojen paimen-
ten takia, ja kirkkokansa on itsekin an-
tanut eksyttää itsensä usein hämmästyt-
tävän helposti. On turha luulla, että ny-
kyään olisimme viisaampia. Ihmissydän 
on tehdas, joka tuottaa yhä uusia harha-
oppeja ja epäjumalia. 

Onko sitten kirkon mahdollista sel-

viytyä harhaopeista ja harharetkistä, vai 
onko myös Lähetyshiippakunnan koh-
talona lopulta eksymys ja luopumus? 
Nuorena olin perustamassa kristillistä 
nuorisojärjestöä. Me perustajat tiesim-
me hyvin, että moni liike ja järjestö oli 
kyllä aloittanut hyvin, mutta myöhem-
min menettänyt suolansa. Jumalan sa-
na, evankeliumi ja sielujen iankaikkinen 
kohtalo eivät enää olleet tärkeitä tai sit-
ten jokin harhaoppi oli alkanut jäytää 
perustaa. Päätimme, ettei meille saisi 
käydä samoin ja mietimme sääntöihin 
pykäliä, joilla säästäisimme oman jär-
jestömme samalta kohtalolta. Ehdotuk-
sia tuli paljon, mutta joukossamme ol-
lut kokeneempi veli sanoi lopulta: ”Äl-
kää luulko, että säännöillä voidaan estää 
luopumus.”

Kirkkojärjestys/hiippakuntajärjestys 
on silti tarpeellinen. Se voi parhaimmil-
laan muistuttaa siitä, mikä on kirkossa 
tärkeintä: Pyhän Jumalan sana ja Sa-
naan perustuvat sakramentit, Kristus 
itse ja Hänen evankeliuminsa julistami-
nen. Mutta ”petollinen on ihmissydän, 
paha ja parantumaton vailla vertaa” (Jer. 
17). Eikö kirkkoon luikertelevia harho-
ja sitten pysty mitenkään pysäyttämään?

Siellä, missä julistetaan puhdasta Ju-
malan sanaa, huudetaan avuksi Her-
raamme Jeesusta omien syntien tähden 
ja tunnustetaan Jumalan valmistamaa 
iankaikkista pelastusta, pysytään oi-
keassa suhteessa Jumalaan. Raamatussa 
kutsutaan kristittyjä useasti heiksi, jot-
ka avuksi huutavat meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen nimeä (1 Kor.1). 
Heprealaiskirje kehottaa: Kun meillä 
siis on suuri Ylipappi, läpi taivas-
ten kulkenut, Jeesus, Jumalan 
Poika, pitäkäämme kiinni tun-
nustuksesta (Hepr. 4). 

Tunnustus on kristityn 

suuri etuoikeus. Tunnustaa (Raamatus-
sa: homologein, sanoa samoin), on sanoa 
Jumalalle, itselle, toisille kristityille ja 
maailmalle ääneen se, minkä Jumala on 
ilmoittanut ja mitä kristityt sukupolvet 
ovat sanoneet jo ennen meitä ja miljoo-
nat kristityt sanovat meidän kanssam-
me. He eivät joudu keksimään ja arvai-
lemaan, vaan he tunnustavat sen, mitä 
Jumala on kristikunnalle alusta alkaen 
puhunut.

Kun Jumalan sana tuomitsee syn-
neistä, tunnustan, että Jumala on oi-
keassa, minä väärässä. Kun Jumalan sa-
na sanoo, että Jumala on lähettänyt Poi-
kansa kärsimään minun rangaistukseni, 
tunnustan senkin ja kiitän Jumalaa Hä-
nen sanomattomasta armostaan, syn-
tien anteeksiannosta. 

Kristillisen kirkon olemus on kirkon 
yhteisessä tunnustuksessa. Siinä on kir-
kon uskon sisältö ja tunnustaminen on 
kristillisen kirkon vanhurskas tapa suh-
tautua Jumalaan: Jumala puhuu, me 
tunnustamme. Jumala tuomitsee, me 
tunnustamme syntimme. Jumala lu-
paa, me tunnustamme, kiitämme ja ylis-
tämme Vapahtajaamme, Kolmiyhteistä 
Jumalaa.

”
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Lähetyshiippakunnan neljäs 
Kesäjuhla järjestettiin Loi-
maan evankelisella opistolla 

heinäkuun viimeisenä viikonloppu-
na. Kolmen päivän aikana juhlavä-
ki kokoontui sekä yhteisen että eri 
ikäryhmille suunnatun ohjelman ää-
reen. Jo perinteeksi muodostunee-
seen tapaan perjantai-iltana käytiin 
ajankohtaiskeskustelu, jonka otsik-
ko tänä vuonna oli ”Eurooppa tien-
risteyksessä”. Keskustelijoina olivat 
Lähetyshiippakunnan emerituspiispa 
Risto Soramies, kirkkohistorian eme-
ritusprofessori Jouko Talonen sekä 
politiikan ammattilainen ja tietokir-
jailija Timo Soini. Keskustelussa lii-
kuttiin uskon ja yhteiskunnallisten 
kysymysten rajapinnalla.

Lauantaina iltapäivällä oli vuo-
rossa hiippakuntadekaani Joel Ke-
rosuon luento, jossa hän käsitteli 
Lähetyshiippakunnassa ajankohtai-
sia asioita. Esille nousivat erityisesti 
Euroopassa käytävän sodan vaikutus 
kristittyjen elämään sekä kysymys jä-
senyyden merkityksestä Lähetyshiip-
pakunnan seurakunnissa. Kerosuo 
pohti myös kysymystä Lähetyshiip-
pakunnan rekisteröitymisestä uskon-
nolliseksi yhdyskunnaksi. ”Tietyssä 
tilanteessa olisi ollut selkeintä, jos 
kirkkomme olisi voinut toimia yh-
teiskunnan juuri kirkkoja varten luo-
dulla selkeydellä uskonnollisen yh-
dyskunnan asemassa”, hän totesi. 
”Toisaalta taas on joskus pelätty, et-
tä saisiko valtio jotenkin vahvemmin 
lonkeronsa kirkon elämään sitä kaut-

ta. Pystyisikö se vaikuttamaan kirk-
koon tavalla, jota emme toivo.” Näi-
tä kysymyksiä on Kerosuon mukaan 
rauhassa tuumattava. Kiirettä vasta-
uksen löytämiseen ei ole, mutta ken-
tältä on kuulunut toiveita selkeyttää 
tilannetta. ”On tietyt huolet, mut-
ta myös halu löytää kirkkoa parhai-
ten palveleva malli, mikä se onkaan”, 
Kerosuo tiivistää.

Varsinainen ydinkysymys on Ke-
rosuon mukaan kuitenkin jäsenyyden 
merkitys seurakunnissa. Sen vahvis-
tuminen on jatkuva haaste, johon 
korona-aika on antanut oman näkö-
kulmansa. ”Eikö vallitseva korona-
aika ole piirtänyt seurakuntiemme 
todellisuutta esiin?”, Kerosuo kysyi. 
”On ollut erimielisyyttä joskus, mi-
ten toimia jossakin tilanteessa, mut-
ta toisaalta se on tuonut esiin myös 
yhteyden Jumalan lahjojen äärel-
lä. Oman seurakunnan merkitys on 
myös saattanut 
kirkastua, kun 
on ollut pasto-
ri, joka nimeltä 
kutsuu ja tar-
vittaessa per-
hekunni t ta in 
palvelee.”

K e s ä j u h l a 
huipentui sun-
nunta iaamun 
messuun juh-
lateltassa. Loi-
maan viljavien 
peltojen kes-
kellä vihittiin 

Herran elopellolle pyhään paimen-
virkaan Mikko Aho ja Harri Hernes-
maa. Aho on kutsuttu Turkuun ja 
Hernesmaa Parikkalaan OTO-pas-
toreiksi. Ordinaatiomessun toimitti 
piispa Juhana Pohjola. Avustavana 
liturgina toimi Joel Kerosuo. Lisäksi 
messussa palveli iso joukko pastorei-
ta ja vastuunkantajia. Tuttuun tapaan 
messun musiikki oli erityisen kos-
kettavaa ja virrenveisuu voimakasta. 
Yhteisöllisyyden tunne oli vahvaa, 
kun noin tuhat ihmistä oli kokoon-
tunut yhteen Herran alttarin ääreen.

Heinäkuussa vietetyn Kesäjuhlan 
järjestämisen teki mahdolliseksi suu-
ri vapaaehtoisten vastuunkantajien 
joukko. Heitä tarvittiin pitkän aikaa 
ennen juhlaa, sen aikana ja juhlien 
jälkeen. Tulevana vuonna Kesäjuhla 
järjestetään mahdollisesti Loimaalla 
4.–6. elokuuta, mutta lopullista pää-
töstä asiasta ei vielä ole.

SSaman tien kulkijat 
kokoontuivat Kesäjuhlaan
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HHallinnon ja teologian moniottelija 
haastattelussa hiippakuntadekaani joel kerosuo

Timo Marttinen

Sen jälkeen, kun Juhana Pohjo-
la vihittiin piispanvirkaan Lä-
hetyshiippakunnan kesäjuhlil-

la elokuussa 2021 ja Joel Kerosuo 
aloitti uutena dekaanina, on tällainen 
haastattelu pitänyt tehdä jo monta 
kertaa. Kenties on kuitenkin hyvä, 
että haastattelu on viivästynyt, sil-
lä nyt Joelilla on jo hieman vakiin-
tuneempi käsitys dekaanin työstä ja 
olemisestaan siinä. Etenkin ensim-
mäisenä syksynä uutta opeteltavaa 
ja uusia kokonaisuuksia hahmotetta-
vaksi riitti melkein jokaiselle päiväl-
le, mikä oli paikoin tietysti raskas-
ta. Vuoden jälkeen olo on kuiten-
kin kuulemma sellainen, että ”suurin 
piirtein tiesin, mihin tuli lähdettyä”.

Mutta mitä  
dekaani tekee…?

Joel kertoo saaneensa valintansa jäl-
keen paljon sydämellisiä onnitteluja 
virkaan valinnasta. Pian kuitenkin ai-
ka moni jatkoi: ”Niin mitäs se dekaani 
oikeastaan tekeekään?” Kysymykseen 
voi antaa lyhyen ja pitkän vastauksen. 
”Tiivistettynä dekaanin täytyy olla pe-
rillä kokonaiskuvista: niin kirkon tu-
levaisuuden, työnantajan kuin talou-
denkin näkökulmasta”. Käytännössä 
tämä sisältää esimerkiksi paljon ko-
kouksissa istumista, nopeita päätök-

siä rahallisista satsauksista, julkaisujen 
päätoimittamisen, papiston ja opiske-
lijoiden kouluttamista, esimiestyös-
kentelyä ja rekrytointiin osallistumista.

Luther-säätiön ja Lähetyshiippa-
kunnan alkuvuosista dekaanin tehtä-
vä on hieman muuttunut. Joel muiste-
lee opiskeluaikaansa, jolloin dekaanil-
le saatettiin soittaa suunnilleen silloin, 
kun ”kynttilät näyttivät olevan pala-
massa loppuun, tai yksittäisen seu-
rakunnan mikrofoni särisi”. Tällöin 
tarvikevarastokin taisi sijaita dekaa-
nin kotona. Edelleen Joelin puhelin 
soi välillä päivän aikana paljon, mut-
ta vuosien varrella lisääntyneet seura-
kunnat ja työntekijät mahdollistavat 
sen, etteivät aivan kaikki asiat kulje 
dekaanin käsien kautta. Joel pohtiikin 
hymyillen, että ehkä kirkon vielä kas-
vaessa tulee aika, jolloin on tarve pal-
kata talousjohtaja, henkilöstöjohtaja 
ja kustannuspäällikkö. ”Nyt dekaanin 
tehtävä on vähän tällaista kymmenot-
telijan hommaa.”

”Osa työtehtävistä tulee tietysti niin 
sanotusti annettuna, työnkuvaan liitty-
vinä, mutta jonkin verran on mahdol-
lista kehittää työtä itsensä näköiseksi”, 

Joel sanoo. Juhana-piispan dekaani-
vuosina oli virka monella tapaa hänen 
näköisensä. Joel ajatteleekin, että aivan 
kuten seurakuntapastorina, myös de-
kaanina tehdään työtä omasta persoo-
nasta käsin. Siksi hän ei ajattele, että 
pitäisi täyttää Juhanan suuria saappai-
ta, vaan tehdä omansa. Monia itsel-
leen ominaisia piirteitä onkin päässyt 
hyödyntämään. Hän nauttii suunnitte-
lemisesta, visioimisesta ja yleisesti ot-
taen pähkäilystä. ”Kuinka tämän voi-
si tehdä vielä paremmin”, on mieluisa 
kysymys, ja jonkinlaisia ideoita hyvistä 
vastauksistakin Joel usein löytää.

Epätavallinen tie

Joelin matka pastoriksi ja dekaanik-
si ei ole ollut aivan suoraviivainen tai 
tavanomainen. Teini-iässä hän kerto-
mansa mukaan ”löi koulunkäynnin 
täysin läskiksi”. ”16-vuotiaana erosin 
silloisesta koulustani eikä syrjäytymi-
nenkään ollut varmaankaan kovin 
kaukana”. 17-vuotiaana hän tuli kui-
tenkin hengellisen herätyksen tilaan. 
Iankaikkiseen elämään havahtuminen 
sai aikaan havahtumisen myös tämän 

Janne Koskela (kasvokuva), Kari Puustinen

Joel (ensimmäinen oikealta) vihittiin paimenvirkaan Kuopiossa syksyllä 2011.
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ajan asioissa. ”Aloin etsiä merkityksel-
lisyyttä ja totuutta omassa elämässäni”. 
Näitä hän lähti etsimään innokkaasti 
teologian opiskelun kautta. Löytyi har-
rastus, joka on edelleen rakas niin töis-
sä kuin vapaa-ajalla.

Koska koulunkäynti oli jäänyt kes-
ken, ei tie yliopistoonkaan ollut yksin-
kertainen. Vauhtia otettiin Kansanlähe-
tysopiston kurssilta ja opintoja tehtiin 
avoimessa yliopistossa ahkerasti. Lo-
pulta akatemian ovet aukenivat, ja nyt 
hän on teologian väitöskirjaansa val-
misteleva tuplamaisteri – toinen tutkin-
to on teologiasta ja toinen filosofiasta. 

Opiskelu yliopistossa toi siis Joelin 
alun perin Joensuuhun, mutta jäämään 
hänet sai kutsu Pyhän Nehemian lute-
rilaisen seurakunnan pastoriksi. Tuolla 
paikalla hän ehti palvella kymmenen 
vuotta, jotka hän koki hyviksi. Joen-
suussa hän ehti nähdä vuosien varrel-
la, kuinka pieni seurakunta sai kasvaa ja 
muuttua vakaammaksi. Uudet ja van-
hat seurakuntalaiset tulivat tutuiksi ja 
rakkaiksi vuosien varrella, ja elämän 
peruspalikat olivat hyvin kohdillaan 
Joensuussa. ”Viihdyin seurakuntatyös-
sä hyvin ja siksi olin aralla mielellä ru-
koillen, kun dekaanin virka tuli haetta-
vaksi”. Joel koki kuitenkin, että jotkut 
hänen luontaiset vahvuutensa voisivat 
osua dekaanin tehtävään ja hän pääsi-
si hyödyntämään niitä kirkon hyväksi. 
Rohkaisua hakemiseen tuli myös use-
ammalta taholta ja se myötä ”halusin 
antaa kirkolleni sen mahdollisuuden, 
että tulen valituksi.” Tieto virkaan va-
litsemisesta oli kaihoisa, mutta samalla 
innostava; tarkoittihan se toisaalta koti-
kaupungin ja seurakunnan vaihtumista, 
mutta toisaalta uusia haasteita samassa 
rakkaassa kirkossa. 

Oikeasti luterilainen

Joel kuvailee dekaanin tehtävää moni-
ottelijana elämiseksi. Tämä kuvastaa 
hyvin myös Joelia laajemmin. Varsi-
naisten töiden lisäksi hän ehtii moneen 
ja tekemistä riittää kotonakin. Por-
voon kodissa on Maria-vaimon lisäksi 
kolme pientä lasta, jotka saavat Joelin 
joskus siirtämään työnsä kotitoimis-
tosta jopa vaatehuoneeseen. Sinne hän 
vetäytyy erään mieluisimman työteh-
tävän ja harrastuksen sekoituksen pa-

riin: äänittämään Oikeasti luterilainen 
-podcastiaan.

”Ajatus podcastista oli kummitellut 
mielessä jo pitkään, ja kun korona ke-
väällä 2020 tyhjensi äkillisesti kalente-
rin hetkellisesti, oli vihdoin aikaa ryh-
tyä toimeen.” Tätä kirjoitettaessa on 
podcast-jaksoja julkaistu jo 72, joten 
ainakin tästä koronan seurauksesta voi 
tuntea riemuakin. 

Podcastin tekemisessä Joelia kiehtoo 
mahdollisuus opiskella teologiaa laajas-
ti, jäsennellä ajatuksiaan ja jakaa niitä 
myös muille – jälleen kirkon hyväksi. 
Akateemisessa teologiassa ja väitöskir-
jatutkimusta tehdessä nopeatempoista 
Joelia on välillä turhauttanut kirjalliset 
muotoseikat ja asetteluohjeet. Podcas-
tia äänittäessä voi antaa tulla sydämen 
kyllyydestä ja myös huumoria sopivasti 
viljellen. 

Vaikka moni voi ihmetellä, kuinka 
dekaanin kuormittavalta työltä löytyy 
aikaa opiskella ja äänittää podcastia, 
kuvailee Joel harrastustaan suorastaan 
henkireiäksi kiireisen arjen keskellä. 
”Olen aina kokenut tärkeäksi sen, et-
tä pastorin työssä jää aikaa myös opis-
kella Jumalan sanaa ja teologiaa, poh-
diskella ja diskuteerata. Se rikastuttaa 
omaa hengellistä elämää ja auttaa jak-
samaan sananjulistus- ja sielunhoito-
työssä.” Pastorithan elävät 
samoista iankaikkisen elä-
män aarteista kuin kaik-
ki ihmiset, Kristuksen ris-
tinkuolemasta ja ylösnou-
semuksesta käsin. Onkin 
tärkeää, että pastori ei vain 
jaa, vaan myös itse am-
mentaa lähteeltä. Siksi Jo-
el on myös halunnut näh-
dä vaivaa löytääkseen ka-
lenterista harrastukselleen 
aikaa, ja tämän takia hän 
on halunnut myös dekaa-
nina edistää papiston enti-
sestään rikasta opiskelu- ja 
keskustelukulttuuria.

Myös ruumiillises-
ta kunnostaan Joel yrittää 
pitää huolta nuoruudesta 
rakkaan harrastuksen, ko-
ripallon, kautta. Sitä hän 
käy Porvoossa pelaamassa 
ikämiesjoukkueessa kaksi 
kertaa viikossa. Sarjapelei-

hin hän ei ole vielä uskaltautunut, mut-
ta ehkä sekin päivä vielä koittaa.

Into tavoitella parempaa

Joelin halu tasapainotella työn, perheen 
ja harrastusten välillä vaatii myös vai-
vannäköä. Tämä tarkoittaa, että työtä 
pitää osata joskus myös rajata, ja toi-
saalta sitä täytyy tehdä tehokkaasti. Te-
hokkuuteen kuuluu myös joskus huvi-
tusta herättänyt tapa lähettää paikas-
ta toiseen kävellessä ääniviestejä niin 
työhön kuin vapaa-aikaankin liittyvis-
sä asioissa. Näin ei kulu aikaa viesti-
en näpyttelyyn ja kävelyaikakin tulee 
hyödynnettyä. 

Kun Joelilta lopuksi kysyy, mil-
lainen dekaani hän haluaisi olla, hän 
miettii pitkään. ”Viihdyn taka-alalla 
seuraamassa, kun asiat toimivat”. Tä-
män mahdollistamiseksi täytyy luoda, 
kehittää ja toteuttaa toimivia rakentei-
ta. Toisaalta täytyy astua esiin, kun on 
tarve. Joel toivoo, että voisi olla kehit-
tämässä työyhteisöä yhä paremmaksi. 
Sellaisella tavalla, että seurakuntatyön 
keskellä pastoreilla ja muilla työnteki-
jöillä olisi aikaa, halua ja intoa tavoi-
tella parempaa, kehittää itseään ja ta-
voitella potentiaaliaan – jälleen kirkon 
parhaaksi. 

Kesäjuhlassa Joel toimi muun muassa sunnuntain messun avusta-
vana liturgina.
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Kirkkoa on joskus kuvattu kä-
sitteiden ”näkyvä” ja ”näky-
mätön” kautta. Nämä eivät 

kuvaa kahta eri kirkkoa, vaan ovat eri 
puolia yhdestä ja samasta kirkosta. Oi-
kea Kristuksen kirkko on kuin onkin 
näkyvä, vertaahan Herra sitä vuorella 
olevaan kaupunkiin, joka ei voi pysyä 
kätkössä. Se, että tämä kirkko on juu-
ri kirkko, eli  Jumalan temppeli ja ”to-
tuuden pylväs”, ei ole kuitenkaan kai-
kille selvästi nähtävissä. Satunnainen 
tarkastelija ei voi kirkkoa tutkiessaan 
aistein nähdä, järjellä päätellä tai koke-
muksen kautta vakuuttua tästä. 

Jeesus Kristus näytti maanpäällisen 
vaelluksensa aikana aivan tavalliselta 
ihmiseltä, eivätkä sen ajan ihmiset voi-
neet silmin havaita hänen olevan Ju-
malan Poika. Samalla tapaa Kristuksen 
kirkko tämän maailman keskellä näyt-
tää pelkältä ihmisyhteisöltä. Vain Py-
hä Henki voi sanan kautta vakuuttaa, 
että tässä todella on ”pyhä papisto” 
ja ”Kristuksen morsian”. Epäuskoi-
set eivät voi tuntea kirkkoa sellaisena 
kuin se hengellisesti on, koska he ei-
vät tunne kirkon Herraa eivätkä kuu-
le hänen sanaansa. Kristitytkin voivat 
tuntea kirkon todella Kirkkona vain 
sikäli, kun he kuulevat Jumalan sanaa 
ja lähtevät seuraamaan Kristusta, joka 
johdattaa heidät oman seurakuntansa 
keskelle. Kristittyjen kirkkokäsitys ei 
ole haihatteleva tai romantisoiva, mut-
ta se on kyllä hengellinen, Jumalan il-
moitukseen perustuvaa. 

Ei ollut kahta eri Kristusta – juma-
laa ja ihmistä – vaan vain yksi. Samoin 
ei ole kahta kirkkoa – näkymätöntä 
hengellistä ja näkyvää inhimillistä – 
vaan on yksi kirkko, jossa tietyt puolet 
ovat ihmisen aisteille ja kokemukselle 
ilmeisiä ja toiset enemmän uskon va-
rassa omaksuttavia. Vaikka toinen ei 
olisi toista arvokkaampi, näiden välillä 
on tietty marssijärjestys. Samoin kuin 
Galilean ja Jerusalemin asukkaat tulivat 
tuntemaan Jumalan Pojan salaisuuden 

kohtaamalla ihmisen, Jeesus Nasareti-
laisen, samoin kirkon näkymättömät, 
ihmeelliset totuudet ovat tavoitettavis-
sa vain tulemalla ensin nähtävän, koet-
tavan, konkreettisen kirkon piiriin. 

Erityisesti kohtaamme nähtävän 
kirkon kolmella tapaa: sanan ja sakra-
menttien ympärille rakentuvassa juma-
lanpalveluksessa, toisissa kristityissä, ja 
institutionaalisessa eli järjestäytyneessä 
kirkossa. 

Sana ja sakramentit 
nivelkohtana näkyvän ja 
näkymättömän välillä

Augsburgin tunnustuksen mukaises-
ti (artikla 7) todellisen kirkon olemus 
rakentuu puhtaan sananjulistuksen ja 
Kristuksen asettaman sakramenttien 
toimittamisen varaan. Nämä eivät ole 
ainoastaan merkkejä, joista oikea kirk-
ko tunnistetaan, vaan näiden kautta 
kirkko syntyy ja säilyy. Näissä armon-
välineissä Jeesus Kristus itse on läsnä 
seurakuntansa rakentajana ja kaitsijana. 
Hänen sanansa on ”henki ja elämä”, 
hänen seuraajansa kastetaan ”yhdeksi 
ruumiiksi” ja he pysyvät tämän yhden 
ruumiin jäseninä, sillä he kaikki ”tule-
vat osallisiksi tästä yhdestä leivästä”. 

Suhtautuminen sanaan ja sakra-
mentteihin vaikuttaa aina myös siihen, 
millä tapaa kristityt suhtautuvat kirk-
koon. Missä (erheellisesti) ajatellaan, 
että Jumala puhuu ja ilmoittaa tahton-
sa mystisissä kokemuksissa myös ohi ja 
yli Jumalan sanan, tai missä sakrament-
teja ei ajatella Jumalan armahtavina te-
koina ihmisen pelastamiseksi, vaan jo-
pelastettujen ihmisten ulkonaisiksi us-
kon ilmaisuiksi, siellä kirkkokäsityskin 
muuttuu spiritualistiseksi, mielensisäi-
seksi, mystiseksi.  

Luterilainen kirkkokäsitys sen sijaan 
perustuu konkreettisiin ja hengellisesti 
vaikuttaviin sanaan ja sakramentteihin. 
Seurakunta toisaalta rakentuu näiden 
kautta, eikä ilman sanaa voi olla kirk-

koa. Toisaalta armonvälineet eivät leiju 
ilmassa itsekseen, vaan juuri seurakun-
nan työn myötä sana tulee julistetuksi 
ja sakramentit jaetaan, ja näin kirkko 
toteuttaa tehtäväänsä. ”Työvälineek-
seen maan päällä Pyhä Henki on valin-
nut seurakunnan; kaikki hänen sanan-
sa ja tekonsa toteutuvat sen välityksel-
lä” (Iso katekismus, 3. uskonkohta).

Samalla sana ja sakramentit aset-
tavat vakavan ja terveen rajan kirkon 
”kirkkoisuudelle”. Kristittyjen yhtei-
sö voi säilyä todellisena kirkkona vain 
pysymällä Jumalan sanan alla. Ilmes-
tyskirjan seurakuntakirjeisiin kuuluu 
myös varoitus tällaiselle seurakunnalle: 
Ellei se tee parannustaan, sen lampun-
jalka siirretään pois, eli se ajautuu Kris-
tuksen Kirkon ulkopuolelle. 

Kristittyjen 
ihmisten yhteisö

Sana ja sakramentit eivät saa voimaan-
sa ihmisistä, mutta missä sanaa juliste-
taan ja sakramentit jaetaan, siellä myös 
syntyy ”pyhien ihmisten yhteisö”, ku-
ten Augsburgin tunnustus kirkkoa ku-
vaa. Pyhiä he eivät ole oman moraali-
sen erinomaisuutensa tai hurskautensa 
tähden, vaan siksi, että Pyhä Henki on 
sanan ja sakramenttien kautta synnyt-
tänyt heissä uskon Kristukseen ja tä-
män uskon vuoksi he saavat omakseen 
Jeesuksen pyhyyden. Tämä on hyvä pi-
tää mielessä myös kristittyjen välisis-
sä kohtaamisissa. Se toisaalta varjelee 
meitä tuomitsemisenhalusta ja katke-
roitumisesta, toisaalta ehkäisee tilan-
netta, jossa kristittyjen yhteisö alkaa 
kiertyä oman oletetun erinomaisuu-
tensa ympärille. 

Kirkko ei ole palveluntarjoaja, jo-
ka tavoittelee mahdollisimman suurta 
asiakaskuntaa. Joskus osallistujamääri-
en laskeminen on johtanut koko kir-
kon hengellisen perustan vinoutumi-
seen. Täydet penkit ovat olleet ainoa 
totuuden mittari. Tällaista markkina-

NNäkyvä kirkko ja sen elämä 
evankeliumin palvelijana

Esko Murto Pixabay
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ajattelua vastaan tunnustukselliset papit 
ja seurakunnat aivan oikein korostavat 
uskollisuutta sanalle suurten joukkojen 
kokoamisen sijasta. 

Kuitenkin on myös totta, että Jeesus 
Kristus on tullut pelastamaan juuri ih-
misiä. Hän antaa sanansa ja sakrament-
tinsa kirkolle sitä tarkoitusta varten, et-
tä näitä välineinä käyttäen Pyhä Hen-
ki voisi vetää mahdollisimman monta 
syntistä parannukseen ja Kristuksen 
armon piiriin. Siksi myös ihmiset ovat 
äärimmäisen tärkeitä. Juuri heidän au-
tuutensa tähden Kristus kuoli. Kirkko 
on kuin onkin palvelemassa ihmisiä – 
mutta tämä palvelustyö ei hae muoto-
aan tämän maailman markkinavoimilta 
tai epäuskoisten ihmisten mielihaluis-
ta, vaan Jumalan omasta sanasta, jossa 
yksin on voima tuottaa hedelmää, joka 
kestää. 

Kirkko ja järjestys

Jotta Jumalan sanan julistus voisi va-
kaasti ja tehokkaasti jatkua, kirkossa on 
järjestys. Iso katekismus lausuu: ”Siksi 
kristikunnassa kaikki on olemassa sitä 
varten, että saisimme sen keskuudessa 
sanan ja merkkien välityksellä joka päi-
vä elämämme loppuun asti sulaa syn-
tien anteeksiantamusta.” Saksan kielel-
lä puhutaan järjestämisestä: ”ist geord-
net” – kaikki ’on järjestetty sitä varten, 
että...’ Kirkollisen organisaation valtuu-
tus ja päämäärä on huolehtia siitä, että 

seurakunnan keskellä sana ja sakramen-
tit saavat jatkuvasti tehdä työtään. 

Tämän vuoksi ”järjestyksen asiat” ei-
vät kirkossa koskaan voi olla täysin epä-
hengellisiä tai erossa teologiasta. Vaa-
rallinen on se ajatus, että voitaisiin ero-
tella omaksi ryhmäkseen ”hallinnolliset 
kysymykset”, joilla ei muka olisi mitään 
vaikutusta kirkon hengelliseen elämään 
ja joiden ratkaisemisessa ei Jumalan sa-
nalla ja kirkon uskolla olisi mitään si-
jaa. Missä tällaista erottamista tapahtuu, 
siellä tämän maailman lainalaisuudet 
ja ihmisen luonnollinen järki jatkuvas-
ti kasvattavat omaa valtaansa, ja kirkon 
uskolle ja teologialle jää alati pienenevä 
rooli. 

Kun ymmärrämme kirkollisen jär-
jestyksen evankeliumin palvelijaksi, kä-
sitämme, että tämä tehtävä kuuluukin 
luontevasti niiden kutsumukseen, jotka 
Kristuksen kirkossa on asetettu kaitsi-
jan virkaan. Piispan virkaan onkin van-
hastaan liittynyt sanan saarnaamisen ja 
sakramenttien toimittamisen rinnalla 
vahva velvoitus kaitsemiseen ja hyvän 
järjestyksen vaalimiseen. 

Kirkollisen järjestyksen asioissa on 
muistettava vanha erottelu Jumalan 
säätämiin ja käskemiin asioihin, joita 
noudatetaan iure divino, jumalallisen oi-
keuden mukaan, ja ihmisten säätämiin 
asioihin, joita noudatetaan iure huma-
no, inhimillisen oikeuden mukaan. Jäl-
kimmäinen ei koskaan voi nousta ensin 
mainittua vastaan. Tällaista yrittäessään 

se menettäisi oikeutuksensa. Erityises-
ti uskonpuhdistuksen aikakaudella lu-
terilaiset joutuivat teroittamaan, kuinka 
kirkollisen hallinnon määräyksiä ei ole 
pakko noudattaa silloin, kun ne ovat 
evankeliumia vastaan tai kun ne esite-
tään Jumalan lain tapaisina omiatuntoja 
velvoittavina käskyinä. 

Kuitenkin silloin, kun kirkollinen 
järjestys ei ole ristiriidassa Jumalan sa-
nan kanssa, kristittyjen tulee noudat-
taa sitä, sillä Jumala on ”järjestyksen 
Jumala”. Augsburgin tunnustus toteaa: 
”piispat ja papit ovat oikeutettuja aset-
tamaan säädöksiä, jotta kaikki kirkossa 
tapahtuisi järjestyksessä, ei kuitenkaan 
siinä tarkoituksessa, että me näin so-
vittaisimme synnit tai että omattunnot 
velvoitettaisiin uskomaan, että ne ovat 
välttämättömiä jumalanpalveluksen 
muotoja. - - Tällaisia säännöksiä seu-
rakuntien tulee noudattaa rakkauden ja 
rauhan vuoksi ja niitä tulee seurata, jot-
teivät toiset loukkaisi toisiaan, vaan että 
kaikki tapahtuisi seurakunnissa rauhalli-
sesti ja ilman häiriötä”.  

Tällainen kirkko on kristityille sa-
manaikaisesti sekä lahja että kutsumus, 
sekä Jumalan armollinen työ että ihmi-
sille annettu tehtävä. Näkyvän kirkon 
rakentamisessa Paavali ja Apollos kyl-
vävät ja kastelevat, mutta Jumala yksin 
antaa kasvun. Silti Jumalan tahdon mu-
kaisesti kylväjiä ja kastelijoitakin tarvi-
taan. Samalla tapaa jokaista kristittyä 
tarvitaan kirkon rakentamisessa!
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KKirkoksi kasvanut kirkko
Toimitus Kari Puustinen

Suomen evankelisluterilaisen 
Lähetyshiippakunnan perusta-
misesta tulee ensi vuonna ku-

luneeksi kymmenen vuotta. Kaiken 
kaikkiaan Suomen Luther-säätiön ju-
malanpalvelustoimintaa on järjestetty 
jo 22 vuoden ajan. Näiden vuosien 
aikana toiminta on kasvanut maan-
laajuiseksi ja väkimäärä lisääntynyt 
kovaa vauhtia. Onkin paikallaan sil-
mäillä hetken menneitä vuosia. Mis-
tä ja miten olemme päättyneet tähän 
tilanteeseen? 

Jumalanpalvelus- 
yhteisöistä seurakunniksi

Suomen Luther-säätiön jumalanpal-
velukset alkoivat Helsingin seudulla 
elokuussa 2000, kun Juhana Pohjola 
oli asetettu rakentamaan ensimmäis-
tä jumalanpalvelusyhteisöä. Myöhem-
min jumalanpalvelusyhteisöjä pe-
rustettiin lisää. Ne toimivat Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon piirissä ja 
sen tiloissa. Vastaavasti niiden pasto-
rit olivat kansankirkon pappeja. 

Maaliskuussa 2004 ”Mellunmäen 
tapahtumat” nostivat Luther-säätiön 
mediamyrskyn silmään. Sen jälkeen, 
kun piispa Eero Huovista oli pyydet-
ty jäämään pois ehtoollispöydästä, 
kansankirkon ovet alkoivat sulkeutua. 
Tapahtumat toivat esiin kirkollisen ja 
teologisen hajaannuksen, joka pinnan 
alla oli kytenyt. 

Luther-säätiön osalta apu tuli 
Ruotsin Missionsprovinsenista. Sieltä 
avautui oma tie ordinaatioihin ja piis-
palliseen kaitsentaan. Vuonna 2005 
Göteborgissa järjestettiin ensimmäi-
nen pappisvihkimys, jossa suomalai-
nen vihittiin palvelemaan Suomessa. 

Vuodesta 2006 alkaen Missi-
onsprovinsenissa vihityt pastorit kas-
toivat lapsia niin, ettei heitä liitetty 
saman tien Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon jäseniksi, vaan mahdol-

lisesti jälkikäteen. Tämä nosti Luther-
säätiön uudelleen otsikoihin. Samalla 
jumalanpalvelusyhteisöt alkoivat ko-
rostaa, että kirkkokunnan jäsenkir-
jaa tärkeämpää on jäsenyys messuun 
kokoontuvassa seurakunnassa. Niin-
pä jumalanpalvelusyhteisön jäsenenä 
saattoi olla ilman Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon jäsenyyttä ja siihen 
saattoi liittyä kasteen kautta. Valta-
osa jumalanpalvelusyhteisöjen jäse-
nistä kuului kuitenkin samaan aikaan 
myös Suomen evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon. 

Vuoteen 2008 mennessä monien 
jumalanpalvelusyhteisöjen seurakun-
nallinen luonne oli vahvistunut. Ju-
malanpalvelusyhteisöt olivat seura-
kuntia, joilla oli oma jäsenistö, seura-
kuntahallinto ja vakiintunut jumalan-
palvelus. Uusia yhteisöjä perustettiin 
kiihtyvällä tahdilla.

Maaliskuussa 2010 Suomeen saa-
tiin oma piispa, kun Matti Väisänen 
vihittiin palvelemaan seurakuntia 
Suomessa. Vihkimyksen seurauksena 
hänet erotettiin Suomen evankelis-lu-
terilaisen kirkon pappeudesta. Tämä 
vahvisti Luther-säätiön roolia kansan-
kirkosta itsenäisenä toimijana.

Selkeämpi kirkollinen 
itseymmärrys

16. maaliskuuta 2013 25 Suomen Lut-
her-säätiön alaista seurakuntaa perus-
ti Suomen evankelisluterilaisen Lähe-
tyshiippakunnan ja Risto Soramies 
vihittiin sen piispaksi. Määritelmän-
sä mukaan Lähetyshiippakunnalla oli 
yhtäältä ”kirkollinen rakenne”, toi-
saalta se oli ”armonvälineiden tähden 
ja voimasta todellisesti kirkko”. Pe-
rustamiskokouksessa laadittu perus-
tamiskirja kytki Lähetyshiippakun-
nan kirkollisen aseman jossain määrin 
Suomen evankelis-luterilaiseen kirk-
koon. Hiippakuntadekaani Pohjola 

kiteytti aseman Pyhäkön lampun nu-
merossa 2/2013 seuraavasti: ”Lähe-
tyshiippakunta on itsenäinen kirkol-
linen rakenne, jolla on samalla laaja 
kosketuspinta evankelis-luterilaisen 
kirkon elämään, koska sen seurakun-
tien jäsenistä monet kuuluvat evanke-
lis-luterilaiseen kirkkoon. Tässä jän-
nitteessä elämme.”

Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko reagoi Lähetyshiippakunnan 
perustamiseen kieltämällä seurakun-
tien tilojen antamisen Lähetyshiip-
pakunnan käyttöön ja erottamalla 
pappisvirasta yhdeksän Lähetyshiip-
pakunnan pappia. Pappisoikeuksi-
en poistamisen myötä pastoreilta ka-
toavat edellytykset palvella Suomen 
ev.lut. kirkon jäseniä. Seurakuntalai-
sista yhä suurempi osa alkaa jättää 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
jäsenyyden. 

Vuoden 2015 aikana ekumeeniset 
yhteydet alkoivat muodostua. Lähe-
tyshiippakunta tunnusti kirkollisen 
yhteyden Ruotsin ja Norjan sisarhiip-
pakuntien kanssa. Seuraavina vuosina 
vuorossa olivat Kanada, Saksa, Eng-
lanti ja Yhdysvallat. Samaan aikaan 
Lähetyshiippakunnan kirkollinen it-
seymmärrys selkeytyi. Tämä käy ilmi 
esimerkiksi 5. helmikuuta 2015 jul-
kaistusta blogista, jossa dekaani kir-
joittaa: “Onkin hyvä sanoa ääneen, 
että kun lähdet pyhänä Lähetyshiip-
pakunnan messuun, tulet todella lu-
terilaiseen kirkkoon sanan täydessä 
merkityksessä.” 

Marraskuussa 2018 selkeytynyt kir-
kollinen itseymmärrys kirjattiin myös 
hiippakuntajärjestykseen: “Lähetys-
hiippakunta on luterilainen kirkko 
Suomessa.” Samana vuonna Lähe-
tyshiippakunta hyväksyttiin Kansain-
välisen luterilaisen neuvoston (ILC) 
jäseneksi. 

Kolme vuotta myöhemmin, mar-
raskuussa 2021, Lähetyshiippakunnan 

Elämää Jumalan perheessä
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kirkollinen itseymmärrys nousi jälleen 
keskustelunaiheeksi, kun hiippakun-
takokous antoi konstituutiokomitealle 
tehtäväksi selvittää uskonnolliseksi yh-
dyskunnaksi rekisteröitymiseen tai re-
kisteröimättä jättämiseen liittyviä kysy-
myksiä. Komitea on kuluvan vuoden 
aikana pohtinut asiaa eri näkökulmista. 
Sen toiveena on, että eri näkökulmis-
ta keskusteltaisiin myöhemmin seura-
kunnissa. Selvitystä käsitellään ensin 
Lähetyshiippakunnan hiippakuntako-
kouksessa kuluvan vuoden lopulla.

Osa kirkollista jatkumoa… 

Keskustelu Lähetyshiippakunnan kir-
kollisesta luonteesta ei ole reaktio yk-
sittäiseen ajankohtaiseen asiaan, vaan 
Lähetyshiippakunnan luonnollisesta 
kehityskulusta nouseva teema. Kirkol-
linen itseymmärrys on vahvistunut vä-
hä vähältä vuosien ja vuosikymmen-
ten kuluessa. Itsenäisenä toimijana 
Lähetyshiippakunta on koko olemas-
saolonsa ajan ollut vapaa järjestäyty-
mään yhteiskunnan silmissä parhaak-
si katsomallaan tavalla ja myös muo-
dostamaan vapaasti suhteensa toisiin 
kirkkoihin. Sen kirkollinen identiteetti 
onkin vahvistunut myös ekumeenisten 
sopimusten solmimisen ja niihin joh-
taneiden neuvottelujen myötä. Tällä 
hetkellä kirkollisen yhteyden sopimus 
on solmittu kuuden ulkomaalaisen kir-
kon kanssa.

Merkittävä tekijä Lähetyshiippa-
kunnan itseymmärryksessä liittyy kir-
kolliseen jatkuvuuteen eli kontinui-
teettiin. Martti Lutherin tarkoituksena 
ei ollut perustaa uutta kirkkokuntaa ei-
kä luterilaisuus mieltänyt olevansa uu-
si, 1500-luvulla perustettu kirkko. Sen 
sijaan luterilaisuus haluttiin nähdä kul-
kevan vanhan läntisen katolisen kir-
kon jatkumossa. Samalla tavoin Lähe-
tyshiippakunta ei miellä olevansa “uusi 
kirkko”, vaan katsoo olevansa osa van-
han suomalaisen luterilaisen kristinus-
kon jatkumoa. Se voi lukea suomalais-
ta kirkkohistoriaa omana historianaan. 

Lähetyshiippakunnan yhteydet van-
haan suomalaiseen kirkollisuuteen il-
menevät ainakin kolmella tapaa: opin 
yhteydessä, virkaperimyksessä ja kir-
kollisissa tavoissa. Lähetyshiippakun-
nan uskonoppi perustuu Raamattuun 
ja luterilaisiin tunnustuskirjoihin Suo-

men evankelis-luterilaisen kirkon ta-
voin. Koska Lähetyshiippakunnan 
piispat ja vanhemmat pastorit ovat ol-
leet Suomen evankelis-luterilaisen kir-
kon kutsumia ja vihkimiä pappeja, he 
ovat samassa ketjussa kuin mennei-
den sukupolvien sielunpaimenet. Lä-
hetyshiippakunta myös pääosin seuraa 
vanhoja suomalaisen luterilaisuuden 
tapoja esimerkiksi jumalanpalvelusli-
turgian, kirkollisten toimitusten sekä 
juhlien viettämisen, virsien ja rukous-
ten osalta. 

…armonvälineiden tähden

Toisinaan julkisuudessa on annettu 
ymmärtää, että Lähetyshiippakunta 
olisi perustettu vastustamaan tiettyjä 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

päätöksiä. Tämä ei kuitenkaan ole mei-
dän oma ymmärryksemme. Sen sijaan 
luterilaisen kirkko-oppimme ytimessä 
ovat sana ja sakramentit. Augsburgin 
tunnustuksen VII artikla lausuu kir-
kosta seuraavasti:

”Yksi, pyhä kirkko on pysyvä ikuisesti. 
Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi 
puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein 
toimitetaan. Kirkon todelliseen ykseyteen 
riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja 
sakramenttien toimittamisesta.”

Kristuksessa ja armonvälineiden yh-
teydessä eläminen on kristityn vapaus, 
oikeus ja velvollisuus. Pohjimmiltaan 
Lähetyshiippakunnan seurakunnat 
ovatkin olemassa siksi, että meillä oli-
si mahdollisuus elää Kristuksen yhtey-
dessä, armonvälineiden äärellä.
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Tätä kirjoittaessani Iso-Britan-
nian ja Pohjois-Irlannin Yh-
distynyt Kuningaskunta viet-

tää virallista suruaikaa, maan historian 
pitkäaikaisimman hallitsijan, kuninga-
tar Elisabet II:n, siirryttyä ajasta ian-
kaikkisuuteen 96 vuoden iässä. Hän 
oli ehtinyt kantaa kruunua 70 vuotta. 

Kuningattaren kuolema monella 
tavalla pysäytti koko maan. Julkisia 
tapahtumia peruttiin tai lykättiin, yli-
määräisiä jumalanpalveluksia järjes-
tettiin kiireessä, ja sunnuntain saar-
nat kirjoitettiin uudestaan. Radio- ja 
TV-kanavat täyttyivät suorista lähe-
tyksistä, joissa seurattiin ikivanhoja 
seremonioita vallan vaihtuessa sekä 

keskusteltiin edesmenneestä 
valtiaasta.

Yksi teema on noussut yli 
kaiken: Elisabetin poikkeuk-
sellinen ja kaikesta päätellen 
särkymätön velvollisuuden-
tunto. 21-vuotiaana kruu-
nunprinsessana annettu lupa-
us piti loppuun asti: ”Omis-
tan koko elämäni, olkoon se 
sitten lyhyt tai pitkä, teidän 
palvelemiseenne”. Vielä kak-
si päivää ennen kuolemaan-
sa hauras kuningatar vas-
taanotti eroavan pääministe-
rin ja hänen juuri nimitetyn 
seuraajansa. 

On todettu aivan oikein, 
että Elisabetin omistautumi-
nen hänelle uskotulle tehtä-
välle oli poikkeuksellista ja 
esimerkillistä. Kuinka paljon 
paremmassa hoidossa maail-
mamme olisi, jos useammat 
meistä samalla tavalla omis-
tautuisivat velvollisuuksiensa 
täyttämiseen!

Lähes yhtä suuren huo-
mion on saanut toinen mer-
kittävä piirre tässä aikamme 
suurhenkilössä: Hänen vahva 
omakohtainen kristillinen us-

konsa, josta hän julkisesti todisti vuo-
si toisensa jälkeen. Yhden todistajan 
mukaan, Elisabet kerran ilmaisi toi-
vonsa, että Jeesus palaisi hänen elin-
aikanaan, ”koska mikä olisikaan hie-
nompaa kuin saada laskea kruununi 
hänen jalkojensa juureen!”

Nämä kaksi piirrettä Elisabet II:ssa 
eivät osuneet yhteen hänen persoo-
nassaan vain sattumalta. Hän oli si-
säistänyt, ei vain kasvatuksessa iskos-
tetut arvot, vaan Pyhän Raamatun 
opetuksen. 

Jeesus itse tähdensi opetuslapsil-
leen, että toisin kuin pakanamaail-
massa, ”joka teidän keskuudessanne 

tahtoo suureksi tulla, se olkoon tei-
dän palvelijanne” (Mark. 10:42–43). 
Samoin apostoli Paavali kehottaa: 
”Kaikki, mitä teette, se tehkää sydä-
mestänne, niin kuin Herralle eikä ih-
misille, tietäen, että te saatte Herralta 
palkaksi perinnön; te palvelette Her-
raa Kristusta” (Kol. 3:23).

Elisabet ymmärsi saaneensa vas-
tuullisen palvelutehtävän ja parhaan-
sa mukaan pyrki palvelemaan Her-
raa Kristusta olemalla uskollinen 
kutsumuksessansa.

Luterilaiset Tunnustuskirjat kehot-
tavat kristittyjä edesmenneiden py-
hien kunnioittamiseen. Teemme sen 
ensinnäkin kiittämällä Jumalaa ja toi-
seksi tarkkailemalla Jumalan armoa 
pyhien elämässä oman uskomme vah-
vistamiseksi. ”Kolmas kunnioittami-
sen muoto on, että me jäljittelemme 
pyhiä, seuraten ensinnä heidän usko-
aan, sitten myös muita hyveitään, joi-
ta jokaisen tulee oman kutsumuksena 
mukaisesti jäljitellä” (Apol. XXI:6).

Ei moniakaan meistä ole kutsuttu 
vuorenhuipulle johtamaan yhteiskun-
taamme, saati sitten kansakuntia. Ei 
moniakaan meistä ole kutsuttu joh-
tamaan seurakuntaa, saati sitten kirk-
koa. Ani harva meistä jättää nimensä 
historiankirjoihin.

Kaikkien kastettujen nimet on kui-
tenkin kirjoitettu teurastetun Karit-
san elämänkirjaan. Olemme saaneet 
jumalallisen kutsumuksen Kristuksen 
ruumiin jäseniksi. Siksi myös meidän 
palvelustehtävämme tässä maailmas-
sa, olkoon se suuri tai pieni, on ju-
malallinen kutsumuksemme. Jäljit-
telemällä Elisabetia ja muita pyhiä, 
seuraamalla heidän uskoaan ja sitten 
myös muita hyveitään, voimme olla 
täydellisen varmoja siitä, että mekin 
saamme jonain päivänä laskea kruu-
numme Karitsan jalkojen juureen.

Kirjoittaja on Englannin evankelis-luterilaisen 
kirkon (ELCE) pastori.

PPyhien jäljitteleminen
Tapani Simojoki Wikimedia Commons

Lampun valossa

Elisabet II
21.4.1926 – 8.9.2022
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Jenni Typpö

KKesäkuulumisia nuorisotyöltä
Aino Soramies

Kesän koittaessa seurakuntien 
oma nuorten toiminta jää tau-
olle, kun moni pitää kesälomia 

ja reissaa eri puolilla maailmaa, tai ar-
ki muuttuu koulun penkiltä istumi-
sesta kesätöiden uuteen rytmiin. Kesä 
on kuitenkin hyvä mahdollisuus näh-
dä myös kaukana asuvia Lähetyshiip-
pakunnan nuoria. Tänäkin kesänä oli 
monta tapahtumaa, joissa saattoi koh-
data nuoria eri puolilta Suomea. Nuo-
rille kohdistetun toiminnan lisäksi oli 
myös mahdollisuuksia päästä palvele-
maan muita, esimerkiksi isosena toimi-
en tai auttamalla Kesäjuhlan talkoissa. 

Leireillä palvelemassa

Kesä alkoi monissa rovastikunnissa 
lasten- ja varhaisnuortenleireillä. Niil-
lä tarvitaan aina isosia ja ne ovat hyvä 
mahdollisuus päästä palvelemaan. Sa-
malla pääsee tekemään rennolla mei-
ningillä yhdessä toisten nuorten kans-
sa. Isosilla on joka vuosi tärkeä rooli 
myös nuortenleireillä ja rippileirillä.
Isoset ovat korvaamaton osa leirin ra-
kentumista. Tänä kesänä isosena toimi-
neet nuoret luonnehtivat isosen roolia 
leiriläisten kaverina tai isosisaruksena 
olemiseksi. Isoset viettävät aikaa leiri-
läisten kanssa, luovat yhteishenkeä ja 
rennon ilmapiirin sekä suunnittelevat 
esimerkiksi leirien iltaohjelmia ja leiri-
olympialaisia. Isosten kokemuksen pe-
rusteella isosuus on toisinaan rankkaa, 
kun ollaan muutama päivä kellon ym-
päri töissä. Palvelutehtävä on silti sitä-
kin palkitsevampi, leireillä on mukava 
olla ja leireily myös isosena on haus-
kaa. Nuoret suosittelevat isosuutta kai-
kille, joita se kiinnostaa. Tehtävä on 
mukava ja samalla oppii paljon uusia 
taitoja.

Tapahtumien täyteinen kesä

Pillin vihellys kaikuu lammen pinnalla 
merkiksi siitä, että on aika palata saliin 
vapaa-ajan jälkeen. Ruokasali täyttyy 
iloisesta rupattelusta, kun 40 nuorta 

nauttivat ateriasta ja toistensa seurasta. 
“Rakkaat nuoret”, aloittaa nuorisotyön 
koordinaattori kertoessaan, miten päi-
vä jatkuisi ruokailun jälkeen. 

Heinäkuun lopulla järjestettiin jo ai-
kaisempinakin vuosina pidetty nuor-
ten kesäleiri Mustajärven leirikeskuk-
sessa. Kesäjuhlaa edeltäneellä leirillä 
vietettiin aikaa yhdessä, kuultiin ope-
tuksia, pelailtiin yhdessä sekä saunot-
tiin ja uitiin. Nuoret kertovat, että val-
vominen kavereiden kanssa keskustel-
lessa on myös olennainen osa leireilyä.

Leirin jälkeen joukko iloisia, ja ehkä 
hieman väsyneitä, nuoria siirtyi Mus-
tajärveltä Loimaan evankeliselle opis-
tolle. Kesäjuhlan aikana nuoria saattoi 
bongata talkoista erinäisissä tiimeissä. 
Heille oli myös oma kanava lauantai-
päivänä sekä perjantai- ja lauantai-il-
tana nuorten jatkot. Jatkoilla kuultiin 
muun muassa mitä näyttävämpiä mu-
siikkispektaakkeleita, kun nuoret val-
loittivat lavan ja esittelivät taitojaan 
toisilleen. 

Kesäjuhlan jälkeen 12 
nuorta lähti kahden pas-
torin johdolla vaeltamaan 
elokuun alussa. Joukko 
vietti neljä päivää Hossan 
kansallispuistossa. Pienel-
lä kokoonpanolla toteutu-
nut vaellus mahdollisti hel-
pon ryhmäytymisen ja ren-
non yhdessäolon. Kauniissa 
maisemissa vaeltamisen li-
säksi päiviin kuului aamu- 
ja iltahartaudet sekä muun 
muassa kalastusta, makka-
ranpaistoa ja uimista Hos-
san kirkkaissa vesissä.

Syksyllä jatketaan

Syksyllä nuorisotyö jatkuu 
muun muassa Sinut on kut-
suttu -tapahtuman merkeis-
sä Porissa lokakuun ensim-
mäisenä lauantaina. Lisäk-
si verkkonuorisotyö jatkuu 

etänuorteniltojen ja -raamisten muo-
dossa. Mahdollisuus kokoontua ne-
tin välityksellä yhteen oli tärkeä pan-
demia-aikana, mutta toimintamuoto 
on jäänyt etenkin pienemmissä seura-
kunnissa oleville nuorille tavaksi pääs-
tä viettämään aikaa muiden nuorten 
kanssa ja kuulemaan nuorille pidettyjä 
opetuksia toivotuista aiheista. 

Nuorisotyö on taas uuden edessä 
tänä syksynä, kun nuorisotyön pasto-
rin tehtävä siirtyy Mika Tervakan-
kaalta Hannu Mikkoselle sekä Jar-
no Gummerukselle. Syksyllä on tar-
koitus suunnitella isoskoulutusta tule-
valle vuodelle sekä pohtia nuorisotyön 
strategiaa seuraaville parille vuodelle. 

Kirkkomme kasvaa koko ajan, ja 
seurakuntiin kuuluu yhä enemmän 
nuoria. On siis tärkeää, että nämä nuo-
ret juurtuvat kotiseurakuntaansa ja löy-
tävät sen lisäksi oman ikäisiä uskovia 
ystäviä. Pyydänkin, että muistatte kaik-
kia kirkkomme nuoria sekä heitä var-
ten tehtävää nuorisotyötä rukouksissa. 
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VVarför behövs en kyrkoordning?

För lutheraner är troheten mot 
Guds ord i Bibeln och dess 
rätta tolkning, framlagd i vå-

ra bekännelseskrifter, en självklar ut-
gångspunkt för hela det kristna livet. 
Samtidigt vet vi att flera av de sto-
ra konflikterna under Kyrkans histo-
ria ofta kretsat kring kyrkoordningar. 
Mot denna bakgrund kan man förs-
tås fråga sig om det klokaste kanske 
är att inte ha någon kyrkoordning alls 
och låta Bibeln och bekännelseskrif-
terna ensamma vara ledstjärnor för 
allt som händer i Kyrkans liv. 

Vi vet att Paulus och de första 
apostlarna ofta talade om behovet av 
kyrkoordning. Urkyrkan insåg att det 
fanns ett behov av att för kyrkolivets 
stabilitet och tillväxt enas även om 
sådana saker som rent principiellt är 
fria. Vi kan nämna det kända apostla-
mötet i Jerusalem (Apg 15 och Gal 
2) som i viss mån handlade om kyr-
koordningsfrågor, men ännu tydliga-
re exempel hittar vi i Paulus brev, där 
han i vissa fall är mycket tydlig med 
att han enbart ger personliga råd och 
inte Herrens uttryckliga befallningar 
(t ex 1 Kor 7:6 och 35). Vid andra 
tillfällen skärper Paulus tonen och sä-
ger att vissa enhetsuttryck är Herrens 
bud och att gudstjänstlivet ska vara 
”värdigt och med ordning” (1 Kor 
14:39). 

Reformationens 
komplexa förhållande 
till kyrkoordningar

När de första lutheranerna stod in-
för den viktiga uppgiften att refor-
mera kyrkan fanns det alltså en lång 
tradition av kyrkoordningstänkande, 
som ytterst går tillbaka till Nya Tes-
tamentet. Didache, de tolv apostlar-
nas lära, är en text från omkring år 
150 som har en tydligare profil än an-
tydningarna i Nya Testamentet och 
som ligger till grund för ytterligare 
kyrkoordningar i fornkyrkan. Det 
är bland annat i den här texten som 

traditionen att fasta på onsdagar och 
fredagar nämns för första gången. 

Dessutom finns den rent psykolo-
giska insikten att var än vi befinner 
oss behöver vi regler (skrivna eller 
oskrivna) för hur vi ska uppföra oss. 
Vi kan tänka på vårt vardagsliv, där 
skolan, fotbollsplanen, arbetsplat-
sen och föreningslivet har sina regler, 
som mer eller mindre tydligt styr oss 
i en riktning som ska underlätta att vi 
når målet med de aktiviteter som vi 
är engagerade i.

Reformatorerna kände förstås till 
både de fornkyrkliga och psykologis-
ka argumenten för skrivna kyrkoord-
ningar. Samtidigt visste de också om 
problemen och farhågorna som den-
na artikel inleddes med; det var ju i 
hög utsträckning kyrkoordningsfrå-
gor som hade skapat de allvarliga 
konflikter som först ledde till brott-
et med påven och sedan ledde till att 
flera protestantiska grupper gick en 
annan väg än den lutherska.

Ambitionen i Tyskland blev där-
för att tillåta ganska stor flexibilitet 
utifrån de regionala villkoren på olika 
platser. Samtidigt var Luther och Me-
lanchthon personligen engagerade i 
att arbeta fram kyrkoordningar som 
kunde tjäna som förebilder för luthe-
raner i andra delar av världen utan att 
för den skull vara nödvändiga för en-
heten i läran. 

I Sverige tog Laurentius Petri des-
sa insikter till en sådan nivå att kyr-
koordningen från år 1571 alltjämt 
kan sägas vara den mest föredömliga 
kyrkoordningen i världen. Givetvis 
följer han i allt väsentligt insikterna 
från Wittenberg och ibland är öve-
rensstämmelsen nästan ordagrann. 
Samtidigt utnyttjar han den relativa 
friden och enheten i det svenska ri-
ket, så att Kyrkans egen integritet 
och frihet från makthavare som inte 
delar den lutherska tron bevaras. 

Ett annat viktigt bidrag är att Lau-
rentius Petri kombinerar den tys-
ka lutherdomens distinktion mellan 

lärofrågor (där endast en hållning 
är rätt) och ordningsfrågor (där oli-
ka praktiker kan tillåtas) med en an-
nan distinktion, som kan illustreras 
med de gammalsvenska uttrycken 
”av nöden” och ”till intet gagn” (jfr. 
”onödigt”) .  Uttrycket ”av nöden” 
syftar på något som är viktigt och 
till nytta för Kyrkan och som män-
niskor frivilligt ska tillämpa i kyrkor-
na. Det kan gälla ordningar för extra 
gudstjänster under fastan och advent 
eller kollektgivande och diakonal 
verksamhet. 

Motsatsen är de saker som är ”till 
intet gagn”. Dessa saker är i och för 
sig fria, men då de inte rimligen kan 
utföras på ett sätt som tjänar försam-
lingens uppbyggelse ska de kristna 
frivilligt avstå från dem. Exempel på 
sådana frågor kan vara andliga sånger 
med oklart innehåll, pilgrimsvandrin-
gar eller gudstjänster som firas för dö-
da personer. Rent generellt kan man 
säga att Laurentius Petri i hög grad 
lyckas ge flera gamla kyrkliga bruk en 
ställning som gör dem ”av nöden”, 
genom att de förstås på ett evange-
lisk-lutherskt sätt. Endast sådana fe-
nomen som har en tydlig koppling till 
påvekyrkans villfarelser avfärdades 
som ”till intet gagn”. I tysk tradition 
har adiafora ofta kommit att betyda 
att var och en (som individ) får gö-
ra som han vill. Det ursprungliga syf-
tet var dock att de kristna gemensamt 
skulle komma fram till en hantering 
av varje sak som är ett adiaforon och 
sedan frivilligt följa det gemensamma 
beslutet. 

Kyrkoordningars 
andliga innehåll

Som vi ser är kyrkoordningstänkan-
det redan i Nya Testamentet knutet 
till frågan om hur Kyrkan med de sju 
kännetecknen ska kunna framträda i 
kraft och trohet mot sin Herre. När 
reformatorerna sedan skrev de första 
lutherska kyrkoordningarna visste de 

Tomas Appelqvist  
Universitetslektor, Karlstads universitet

lcms.org
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att dessa texter definierade Kyrkan 
i den specifika kontext som de ver-
kade i. Djupast sett kan man därför 
säga att grunden och formerna för 
kyrklig gemenskap är kyrkoordnin-
gars viktigaste innehåll. 

Hur Guds ord ska vara verksamt, 
hur dop och nattvard ska firas och hur 
nycklamakten ska användas av rätt 
insatta ämbetsbärare är därför frågor 
som utgör ryggraden i varje luthersk 
kyrkoordning. Helst bör man också 
gå in på de sjätte och sjunde känne-
tecknen, nämligen lovsången/bönen 
och korset/det gemensamma Kris-
tuslidandet i församlingen. Det säger 
sig självt att skrivningarna kring des-
sa två kännetecken måste skifta be-
roende på plats och tidpunkt, men 
för Kyrkans gemenskap är det viktigt 
att man har ett gemensamt tänkande 
också kring dessa frågor.

Kyrkoordningars 
världsliga innehåll

Egentligen är allt viktigt redan sagt 
ovan. För fullhetens skull bör vi 

dock också ta upp att många kyr-
koordningar går ganska detaljerat in 
på världsliga saker. Dessa världsli-
ga frågor är normalt sett av två olika 
slag. För det första berör de hur den 
kyrkliga organisationen förhåller sig 
till världslig lagstiftning och rådande 
rättspraxis i det omgivande samhället. 
För det andra handlar de om hur den 
egna organisationen ska hantera så-
dana frågor som inte i direkt mening 
är andliga men som ändå behövs för 
Kyrkans upprätthållande. Givetvis är 
frågan om relationen till världen ald-
rig det viktigaste för kristna, men i 
Apg 2:47 läser vi att de första krist-
na, just vid en tidpunkt när Kyrkans 
sju kännetecken  betonades starkt, 
också var ”omtyckta av hela folket” 
och att kyrkans medlemsantal växte. 
Att i möjligaste mån värna om goda 
relationer till världen är därför alltid 
en angelägenhet för lutherskt kristna 
och här är kyrkoordningarna viktiga.

Till den första slaget av världsliga 
frågor hör förhållandet till staten eller 
andra organisationer inom samhället, 
såsom finansiering och rättskipning. 

En liten, men viktig, sak inom den-
na kategori är prästers och eventu-
ellt andra medarbetares tystnadsplikt. 
För den händelse att en präst kallas 
att vittna inför en världslig domstol 
är det oerhört viktigt att kyrkoord-
ningen har tydliga skrivningar om att 
han har absolut tystnadsplikt i sådant 
som har med enskilda personers and-
liga liv att göra. 

Till den andra kategorin hör frå-
gor om förvaltning av organisatio-
nens egendomar samt hur olika per-
soner ska ta ansvar för frågor om dia-
koni, utbildning, informationssprid-
ning och så vidare. Det säger sig 
självt att detta sista inte behöver vara 
detaljerat beskrivet, särskilt inte i en 
kyrka som är ung eller ganska liten. 
Å andra sidan kan ett teologiskt väl-
grundat tänkande kring dessa områ-
den, om det får komma till uttryck i 
kyrkoordningen, visa hur man tän-
ker kring det allmänna prästadömet, 
som ju har som en av sina viktigaste 
uppgifter att vara stenar i det andliga 
tempelbygge som förkunnar Herrens 
gärningar (1 Petr 2:4-10).
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Kristuksen kirkko on ajaton 
ja rajaton. Evankeliumin sa-
noma on yhtä ehdottoman 

tarpeellinen jokaisessa maailmankol-
kassa, jokaisena aikana. Silti kirkon 
ajattomuus ja rajattomuus ei tarkoita, 
etteikö Jumalan johdatus ja siunaus 
ajoittain osuisi aivan erityisesti tiettyyn 
paikkaan ja määrättyyn aikaan. Kris-
tuksen kirkossa yksi paikka ei ole tois-
ta vastaan, eikä menneisyys ole nyky-
hetken vastakohta. Näinhän Jeesuskin 
syntyi, kuoli ja nousi kuolleista tietys-
sä paikassa, määrättynä aikana. Ja siksi 
on koko maailmalle, kaikkina aikoina, 
juuri Jeesuksessa Kristuksessa pelas-
tus ja autuus.

Suomesta katsottuna tärkeisiin 
paikkoihin ja aikoihin lukeutuu us-
konpuhdistuksen aika ja sen kotimaa, 
eli Saksa. Piispoistamme sekä Mika-
el Agricola että Paavali Juusten oli-
vat olleet Martti Lutherin ja Phi-
lipp Melanchthonin oppilaina Wit-
tenbergissä. Yhteys Saksaan ei kui-
tenkaan rajoitu 1500-lukuun, vaan se 
jatkuu edelleen. Esimerkiksi vuonna 
2019 todettiin kirkollinen yhteys Lä-
hetyshiippakunnan ja Saksan Itsenäi-
sen evankelisluterilaisen kirkon (Selbständi-
ge Evangelisch-Lutherische Kirche, SELK) 
välillä. Jotta sisarkirkkomme tulisi 
meille tutummaksi, pyysin haastatte-
luun SELK:n papin, Uuden testamen-
tin professori Armin Wenzin.

Myrskyinen historia

”Lutherin kotimaasta” puhuttaessa on 
tärkeä muistaa, että yhtenäinen Saksa 
on varsin tuore ilmiö. Saksa yhdistyi 
keisarikunnaksi vasta vuonna 1871 ja 
on myös sen jälkeen 1900-luvun lo-
pulla ollut jakautunut. Edelleen Sak-
sa on liittovaltio, joka koostuu useasta 
osavaltiosta (Länder). Uskonpuhdis-
tuksen aikaan ja vielä kauan sen jäl-
keen Saksan alueella oli useita pieniä 

maita, joilla oli omat monarkkinsa ja 
myös omat kirkkonsa. Vanhastaan lu-
terilaisista Pohjoismaista katsottuna 
Saksa näyttäytyy siis ehkä yllättävän-
kin pirstaleisena. Saksa ei koskaan ole 
ollut yksiselitteisen luterilainen, vaan 
maassa on ollut paitsi lukuisia luteri-
laisia, myös reformoituja kirkkoja, se-
kä roomalaiskatolinen kirkko. 

Luterilaisten tilanne ei alun alka-
enkaan ollut ongelmaton. Professori 
Wenz huomauttaa, että näin oli jo Lut-
herin ja Melanchthonin aikana:

- Kirkon ja valtion eroa ei ratkaistu 
parhaalla tavalla. Kunkin maan hert-
tua tai ruhtinas oli kirkkonsa ”ensim-
mäinen jäsen”, joka saattoi käyttää 
valtaansa myös kirkossa. 

Käytännössä oli siis monarkin pää-
tettävissä, mitä uskoa kussakin Saksan 
maassa julkisesti tunnustettiin ja ope-
tettiin. Tämä osaltaan selittää, miksi 
pirstaleisessa Saksassa myös hengelli-
nen maisema oli kirjava. 

Wenz kertoo, että luterilaisuuden 
ydinalue oli vanhastaan Saksan itä- ja 
pohjoisosissa. Suuri osa tästä alueesta 
kuului 1800-luvulle tultaessa voimak-
kaasti laajenevaan Preussin (Preußen) 
kuningaskuntaan. Preussin alueella oli 
sekä luterilaisia että reformoituja kirk-
koja, mutta vallanpitäjien toiveena oli 
niiden yhdistyminen. Kuningas Fred-
rik Vilhelm III:n käskystä kirkot pa-
kotettiinkin kirkkounioniin vuonna 
1817. 

- Kuningas oli hurskas mies, mutta 
ei hyvä teologi, Wenz toteaa. 

Professori Wenz kertoo, kuinka lu-
terilaiseen tunnustukseen pitäytyvien 
oli mahdoton suostua pakkoliittoon. 
Ylitsepääsemättömän esteen muodos-
ti tuolloin ja yhä edelleen reformoitu-
jen kirkkojen symbolinen ehtoolliskä-
sitys, jonka mukaan leipä ja viini vain 
kuvastavat, mutta eivät ole, Jeesuksen 
tosi ruumis ja veri. Yhteysvaatimus 
johti luterilaisten kannalta tukalaan ti-

lanteeseen. Paikoitellen valtiovalta vä-
kivaltaisesti pakotti seurakunnat käyt-
tämään uutta, unionikirkon jumalan-
palveluskaavaa. Jotkut pakenivat länti-
sen Saksan luterilaisiin maakirkkoihin, 
toiset Yhdysvaltoihin. Preussin tapah-
tumat löytyvät siis myös toisen sisar-
kirkkomme, Missouri-synodin, taustalta.

Fredrik Vilhelm III:n kuoltua 
valtaan nousi hänen poikansa Fred-
rik Vilhelm IV. Wenz kertoo, kuinka 
Preussin luterilaisten tilanne silloin 
helpotti: 

- Vanhaluterilaiset (Altlutherisch) eivät 
saaneet käyttää vanhoja kirkkoraken-
nuksiaan, mutta heidän sallittiin ra-
kentaa uusia kirkkoja. Ne eivät kuiten-
kaan saaneet näyttää kirkoilta, niissä ei 
saanut olla esimerkiksi tornia tai kir-
konkelloja. Pikkuhiljaa vapaus kasvoi 
1800-luvun loppua kohden. 

Nykyisen SELK:n juuret ulottuvat 
siis 1800-luvun Preussin vanhalute-
rilaisuuteen. SELK:n taustalta löytyy 
tosin myös läntisen Saksan luterilaiset 
vapaakirkot, jotka syntyivät niin ikään 
1800-luvun lopussa reaktiona maa-
kirkkojen liberaaliin raamattukäsityk-
seen. Wenz kertoo, että nämä taustat 
edelleen näkyvät SELK:n sisällä. Van-
haluterilaisuudessa painotettiin erityi-
sesti ehtoollista, luterilaisissa vapaakir-
koissa sen sijaan Raamatun arvoval-
taa. Kumpaakin on tärkeä painottaa!

Silti pienten luterilaisen kirkkojen 
yhdistyminen antoi vielä odottaa itse-
ään. Tämä tapahtui vasta toisen maa-
ilmansodan jälkeen, jolloin Saksaa 
muutenkin jälleenrakennettiin. Wenz 
kuvailee, kuinka pappisseminaarin 
puute ajoi luterilaiset yhteen:

- Sodan jälkeen luterilaisen kirkon 
ydinalueet jäivät Itä-Saksan ja Puolan 
alueelle. Silloin menetettiin myös alu-
eella olleet pappisseminaarit. Erään 
amerikkalaisen, Missouri-synodiin 
kuuluvan ja Saksassa palvelleen upsee-
rin avulla Oberurseliin perustettiin yh-

SSaksalainen sisarkirkkomme selk 
– haastattelussa professori  
Armin Wenz

Otto Granlund Armin Wenzin kotiarkisto
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teinen seminaari 1948. Korkeakoulun 
myötä kirkot kasvoivat lähemmäksi 
toisiaan, minkä seurauksena SELK 
perustettiin vuonna 1972.

Saksojen yhdistyttyä 1990-luvun 
alussa myös Itä-Saksan vanhaluterilai-
nen kirkko yhdistyi SELK:iin. 

Minkälainen kirkko?

Armin Wenz on toiminut vuodesta 
2021 alkaen Uuden testamentin pro-
fessorina edellä mainitussa Oberurse-
lin korkeakoulussa (Lutherische Theolo-
gische Hochschule). Sitä ennen hän on 
ehtinyt palvella useamman seurakun-
nan pastorina eri puolilla Saksaa. Siksi 
hän tuntee kirkon kuin omat taskunsa 
ja osaa kertoa, miltä elämä sen seura-
kunnissa näyttää. 

Professori Wenz kuvailee SELK:n 
jumalanpalveluselämää varsin 
yhtenäiseksi:

- Pitkään käytettiin luterilaisten 
maakirkkojen jumalanpalveluskaavo-
ja. Ajan myötä kirkkojen liberalismi 
alkoi kuitenkin näkyä myös kaavoissa. 
Siksi SELK:lle luotiin oma ja yhtenäi-
nen liturgia. 

Wenzin mukaan seurakunnissa on 
kuitenkin hieman toisistaan poikke-
avia tapoja. Monissa seurakunnissa, 
mutta ei kaikissa, ehtoollista vietetään 
joka sunnuntai. Eroja on myös esi-
merkiksi siinä, missä jumalanpalve-
luksen kohdissa seurakunta polvistuu. 
Yhteistä SELK:n seurakunnille on ri-
kas liturginen jumalanpalvelus. Suo-
malaisille kenties tuntemattomampi 
perinne on viettää erillinen rippijuma-
lanpalvelus ennen messua. Siinä jokai-
selle seurakuntalaiselle lausutaan altta-
rin ääressä erikseen synninpäästö.

Monen muun kirkon tavoin koro-
na-aika on vaikuttanut myös SELK:n 
elämään. Wenz kertoo, että tänä aika-
na keskustelua on herättänyt muun 
muassa eriävät ehtoolliskäytännöt se-
kä se, missä määrin valtio saa asettaa 
kirkolle vaatimuksia.

Wenz tahtoo myös muistuttaa poh-
joismaalaisia uskonveljiä ja -sisaria sii-
tä, että SELK on esimerkiksi Lähetys-
hiippakuntaan verrattuna varsin van-
ha kirkko. Nuorella kirkolla on omat 
ongelmansa, vanhalla kirkolla oman-
sa. Nämä eroavat jonkin verran toisis-
taan. Wenz kuvailee, kuinka pieneen 

vähemmistöön kuuluvilla luterilaisilla 
voi ensinäkin olla taipumuksena sul-
keutua. Toisilla voi puolestaan yksinäi-
syyden tunne johtaa siihen, että halut-
taisiin olla niin kuin muut. Tästä joh-
tuen SELK:n piirissä jotkut ovat avoi-
mia esimerkiksi naispappeudelle. 

Wenz painottaa siksi myös kan-
sainvälisten kontaktien tärkeyttä. Hän 
huomauttaa, että väkilukuun suh-
teutettuna Suomen Lähetyshiippa-
kunta on jopa suurempi kuin Saksan 
SELK. 

- Oikeastaan me emme ole niin pie-
niä, kuin voi omaa kirkkoa katsoessa 
tuntua. Me kuulumme maailmanlaa-
juiseen luterilaiseen kirkkoperhee-
seen, jossa on pieniä ryhmiä ympäri 
maailman.

Wenz myös iloitsee eräästä asiasta, 
joka ei aikaisemmin ollut mahdollista:

- Esimerkiksi kansainvälisissä lute-
rilaisten nuorten tapahtumissa emme 
tavanneet Pohjoismaiden nuoria, kos-
ka silloin meillä ei ollut Pohjoismaissa 
sisarkirkkoja. Mutta nykyään on!

Suomalaisena 
luterilaisena Saksassa?

Saksa on yksi Euroopan suurimpia 
maita, ja Suomella on Saksaan vahvat 

siteet. Ei ole epätavallista, että suoma-
lainen käy Saksassa vaikkapa työmat-
kalla. Kenties työn myötä tulee asut-
tua Saksassa jopa pitemmän aikaa. 
Siksi kysynkin, miten suomalainen 
voisi löytää Saksasta luterilaisen seura-
kunnan. Wenz kehottaa olemaan en-
sin yhteydessä omaan pastoriin, joka 
varmasti osaa neuvoa. 

- Nettisivuiltamme (www.selk.de) 
on listattuna kaikki SELK:n seurakun-
nat. Helposti voi myös hakea netissä 
esimerkiksi sanoilla ”SELK Mün-
chen”. Voi myös lähettää sähköpostia 
Hannoveriin (SELK:n kansliaan). 

Jos viipyy pitemmän aikaa Saksas-
sa, on luonnollisesti hyvä opetella sak-
san kieltä. Myös lyhyen visiitin aikana 
kannattaa hakeutua SELK:n jumalan-
palvelukseen. Wenz kertoo, mitä hän 
Suomessa messuun osallistuessaan 
havaitsi:

- Vaikka ei kieltä osaisikaan, voi 
ymmärtää melkein kaiken, mitä juma-
lanpalveluksessa tapahtuu. 

Tässä onkin yksi liturgisen jumalan-
palveluksen monista hyvistä piirteistä. 
Se yhdistää eri kansoihin kuuluvat ja 
eri kieliä puhuvat sisaret ja veljet, joil-
la on yksi ja sama Herra ja Vapahtaja 
Jeesus Kristus.
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Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti

Sanotaan, että jotkut syntyvät kultalusikka suussa. Esterillä, tavallisella juutalaisella tytöllä, 
joka asui vieraalla maalla, ei ollut lusikkoja suussa syntyessään. Hän oli saanut sen myöhem-
min. Yhdessä hetkessä Ester, joka ei voinut toivoa muuta kuin tavallista rauhallista elämää, 
oli nostettu Persiassa naisista ylhäisimmäksi. Persian kuninkaan kuningatar Vasti oli jättänyt 
noudattamatta käskyä ja näin loukannut miestään. Suivaantunut kuningas päätti ottaa uuden 
vaimon. Hän kutsututti valtakuntansa kauniit naiset luokseen. Näiden kaikkien joukosta Es-
ter oli valittu. Jotkut sanoisivat sattumuksesta, toiset sallimuksesta.

Sattumuksella ja sallimuksella ei ole monen kirjaimen ero, mutta niiden merkitysero on suu-
ri. Sattumuksesta saatua voi helposti ajatella omanaan eikä siitä tarvitse olla järin kiitollinen. 
Sallimuksesta saadulla on merkitys ja käyttötarkoitus. Jumalalle, joka sallii, kuuluu myös kiitos 
annetusta.

Kun pakkosiirtolaisuudessa elävä juutalainen kansa on joutunut ahdinkoon, Esterin kasvat-
ti-isä Mordokai pyytää häntä vetoamaan kuninkaaseen kansan puolesta. Aivan syystäkin Ester 
kavahtaa aietta. Yritys mennä kuninkaan eteen ilman kutsua voisi koitua, ei vain yltäkylläisyyden, 
vaan koko elämän menoksi. Kasvatti-isä kuitenkin muistuttaa, ettei Esterin hyvässä onnessa ja 
asemassa ole kysymys sattumuksesta, vaan sallimuksesta: ”Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista 
aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon?”

Lopulta Ester teki niin kuin Mordokai pyysi. Hän ja kaupungin juutalaiset paastoaisivat kolme 
päivää ja sitten hän menisi. Näin asia jätettiin Jumalan käsiin. ”Jos tuhoudun, niin tuhoudun”, sa-
noi Ester. Kaiken loiston keskellä kuningatar ei ollut unohtanut, että apu tulee yksin Herralta, ei 

voimasta tai vauraudesta.
Esterin esimerkki opettaa, kuinka kaikki, mitä meillä on, 

tulee sallimuksesta eikä sattumuksesta. Eikä sitä ole tarkoi-
tettu ihmisen, vaan Jumalan kunniaksi. Onnekkaan tai rik-
kaankin ainoa turva on Jumalassa. Syntiesi kanssa olet Es-
terin ja juutalaisten tavoin suuressa kuolemanvaarassa, kun 
perkele syyttäen puuhaa Jumalan lasten tuhoa. Mutta niin 
kuin Jumala romutti Haamanin murhanhimoiset suunnitel-
mat, vielä paljon enemmän hän on tehnyt tyhjäksi valheiden 
ja murhien isän teot niin, että rakkaan Jeesuksemme kautta 
meillä on voitto synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta.

“Rikkaus, kunnia, turhuudet maan, eivät käy aarteiksi sen 
kuninkaan, ken valtias suuri on sydämeni. Hän, herrojen 
Herra, on Jumalani.” (LV 838)

Teksti: Joni Ahonen 
Kuva: Aija Ahonen

”Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu 
ja pelastus juutalaisille muualta, mutta 

sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka 
tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten 
ole päässyt kuninkaalliseen arvoon?” (Est. 4:14)


